
VASKERIMASKINER TIL PROFESSIONELT BRUG.

UDVIKLET TIL FÆLLESVASKERIER, INSTITUTIONER, 

INDUSTRIEN, HOTEL OG RESTAURANTER M.V.

PT 7135 C og PT 7136

• Kapacitet 6,5 kg

• PROFITRONIC L VARIO styring

• SoftCare-tromle med lys

• Kondens-/ Udluftningstørretumbler

• Stor sprogpakke

• PerfectDry restfugtmåling 

• 2 tidsstyrede programmer 

• Kabinet i hvid emalje eller rustfrit stål 

EKSTRA:

• Sammenbygningssæt til vaskesøjle

• Betalingssystem f.eks. MieleLogic

• Elektronisk reservationssystem

• Kabinet i rustfrit stål 

Tørretumblere  

6,5 kg kondens eller udluftning

PT 7135c

PT 7136

KOMFORT
Skråtstillet panel med betjeningsvenligt 

display. Lys i tromlen og stor lugeåbning på 

47 cm betyder nem fyldning og tømning samt 

et godt overblik i tromlen.

BRUGERVENLIGHED I FOKUS
Nemt, enkelt og hurtigt. Maskinen betjenes 

ved brug af programvælger, 4 genvejstaster 

og læsevenligt display. Høj fleksibilitet via 

bredt udvalg af grundprogrammer samt 

målgruppespecifikke programpakker. 

Specifikke behov tilgodeses via de 5 delvis 

programmerbare programmer. 

Tørringsprocessen overvåges elektronisk via 

PerfectDry restfugtmåling (gælder ej ved 

brug af programmer med tidsstyring). 

Når den valgte tørringsgrad er nået slukker 

tumbleren automatisk for varmen og 

programmet afbrydes. Tekstilerne tørres 

dermed efter aktuelt behov til gavn for hhv. 

bruger, miljø og driftsøkonomien.

FNUGFILTER

Nyt specialdesignet filter til opsamling af 

fnug. Udformningen giver en større 

filteroverflade og dermed en større 

kapacitet.

Filtret er nemt at tømme og rengøre.

Indikering i display når filter skal tømmes.

SOFTCARE-TROMLE MED LYS    
Mieles patenterede SoftCare-tromle til 

tørretumblere sikrer optimal skånsom 

behandling af tøjet. En enestående tromle, 

som med sin specielle overfladestruktur og 

udformning danner en luftpude mellem tøj 

og tromle, hvorved unødigt slid undgås. 

Lyset i tromlen er tændt under fyldning og 

tømning og slukker af sig selv.

NYE SPECIALPROGRAMMER
Specielle programmer tilpasset nutidige 

tekstiltyper som f.eks. jeans, viskestykker, 

uld, frotte samt outdoor.  

KORTERE PROGRAMTIDER OG 

MINDRE EL-FORBRUG
Kortere tørretider og mindre elforbrug via 

stor luftgennemstrømning og  høj 

varmeeffekt. 

Tørretiden for en fuld fyldning  (6,5 kg) i  

PT 7136 er ca. 40 min.

PT 7136 UdluftningstørretumblerPT 7135c Kondenstørretumbler

Fnugfilter
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Tørretumblere Tekniske oplysninger

Typebetegnelse PT 7135 C  VARIO PT 7136 VARIO

Kapacitet [kg] 6,5 6,5

SoftCare-tromle med lys • •

Lugeåbning med glasdør - •

Tørringsprincip Kondens Udluftning

Styring / programmer

Profitronic L VARIO styring • •

Standardprogrammer / universal programmer 16 16

Antal målgruppe specifikke programpakker 3 3

Antal favorit programmer på genvejstaster 4 4

Antal egne delvis programmerbare programmer 5 5

Stor sprogpakke • •

Forskudt start 24 timer (ej ved betalingssystem) • •

Anti-krøl automatik • •

SoftLift medbringere • •

Reverseringsautomatik • •

PerfectDry restfugt måling • •

Antal programmer med tidsstyring 2 2

Visning af resttid • •

Optisk interface til programopdatering • •

Automatisk aktivering af afkølingsfase • •

Mulighed for fejlmeddelelser i display; rens luftveje og rens fnugfilter • •

Motor-/eltilslutninger

2N AC 400 V 50 Hz • -

3N AC 400V 50 Hz - •

Opvarmning [kW] 3,45 6,14

Tilslutningsværdi ved el total [kW] 3,75 6,44

Sikring [A] 2x10 3x10

Tilslutningsmuligheder 

Reservations- og betalingssystemer (ekstra) • •

Seriel kommunikation RS 232 (ekstra) • •

Mål, vægt

Udvendige mål H/B/D [mm] 850/595/700 850/595/700

Vægt [kg] 60 58

Kan opstilles som vaske-/tørresøjle • •

Udvendigt kabinet

Topplade i rustfrit stål • •

Sider og front i hvid emalje / rustfrit stål •/ ekstra •/ ekstra

Stor lugeåbning i cm 47 47

Anbefalet daglige programforløb ubegrænset ubegrænset

Lydniveau på arbejdssted iht EN ISO 11204 / 11203 < 70 dB re 20 μPa < 70 dB re 20 μPa


