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Házon belüli mosoda előnyei

KörnyezetbarátFüggetlen Gazdaságos

Fenntartható Minőség-orientáltHigiénikus



Házon belüli mosoda előnyei
Higiénia

A tanúsított, egyedi mosási folyamatok és mosási programok optimális kiválasztása és tökéletes kölcsönhatása révén a házon belüli mosodákkal rendelkező
vállalkozások elérik a jelenlegi normáknak megfelelő higiéniai szabványokat.

Fenntarthatóság és értékmegőrzés

A gondosan kezelt textília hosszú élettartamú és megőrzi értékét. A házon belüli mosás azt jelenti, hogy fenntarthatóan és a jövőt szem előtt tartva cselekszünk.

Minőség

A tökéletesen karbantartott, minőségi ágynemű egy szálloda, étterem névjegye is egyben. A cégnek ilyen módon irányítása van a textília felett - közvetlenül és 
gyorsan.

Környezet

A modern technológiának köszönhetően a szálloda saját mosodájában a textíliák mozgatása erőforrás-takarékos módon, szállítással nem jár. Ez kétszeresen védi a 
környezetet.

Függetlenség

Házon belüli mosodával a szállodák, éttermek függetlenek. A ruha mindig elérhető rövid időn belül. Ők maguk irányítják az ideális ritmust. Ezenkívül egyénileg is 
kiválaszthatják és megtervezhetik az ágyneműt. A vállalkozások az ágyneműt védjeggyé varázsolják.

Profitabilitás

A házon belüli mosoda lehetővé teszi a személyzet optimális kihasználtságát és a mosoda költségkímélő kezelését. Ez azt jelenti, hogy ezek a vállalkozások
függetlenek olyan külső tényezőktől, mint például a növekvő logisztikai költségek. A kiadásokat saját kezükben, ellenőrzésük alatt tartják. Sok vendég értékeli azt is, 
hogy a szállodában moshatnak.
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• Karbantartás (minőség, élettartam, szerviz)

• Energia felhasználás (áramszolgáltató/alternatív)

• Vízfelhasználás

• Meleg víz előállítás (gáz/alternatív), felhasználás

• Vegyszerköltségek (vízkezelés, automata vegyszeradagolás)

• Bérköltségek (ciklusidő, időzítés)

A mosodai költségeket befolyásoló tényezők



Tartósságra

tervezve!30,000 ciklus

Tervezett be- kikapcsoló gomb

100,000 nyomásra

Konstansan a legmagasabb minőség!

Minden egyes készüléket
ellenőriznek szállítás előtt

Tervezett ajtózár

60,000 nyitásra

Extrém terhelés
az elektronikának10,000 h 

Mosási program
60°C és 95°C-on
1,000 h

MIELE STANDARD



A legjobb megoldás minden felhasználásra

3 x 16 – 3 x 63 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A

Csökkentett 

elektromos fűtés

Direkt gőzfűtés Indirekt gőzfűtésElektromos fűtés

Melegvíz < 90°CHidegvíz Melegvíz < 70°C



Hihiénikus gépek

PW50xx/60xx PWT6089 PW51xx PW5xx/PW9xx PW6xx1 PW6xx3

9 kg 9 + 9 kg 10 kg 12 kg 14 kg 16 kg 20 kg 24 kg + 32 kg 16 kg 24 kg 32 kg

80 l 80 l + 180 l 100 l 110 l – 180 l 240 + 320 l 160 l 240 l 320 l

Profitronic M

Mosógépek



Berendezés és fűtési mód Fűtési teljesítmény Fázis Max. befolyó hőm.

PW 6241 EL 24 kW 3 x 50 A 70° C

PW 6241 EL (RH) 6 kW 3 x 16 A 90 °C

PW 6321 EL 30 kW 3 x 63 A 70° C

PW 6321 EL (RH) 6 kW 3 x 16 A 90 °C

PW6241 / PW6321 – RH modellek (Reduced Heating)
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◼ Ha forró víz rendelkezésre áll, egy elektromos fűtésű modell több RH modellre cserélhető 

úgy, hogy a hálózat terhelése nem változik

vagy

RH +

> 85°C, minden program

< 70°C, nem ajánlott

70°C - 85°C, minden program, kivéve 90°C



• Electrolux Generation 6000 • Miele Benchmark mosógépek
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Electrolux
WH6-14

Miele 
PWM 916

Miele előny
PWM 916

Dobtérfogat 130 l 140 l

Töltősúly 14 kg 16 kg

Töltési arány 1:9 1:9 -

Fordulatszám 1115 1075

Maradék nedvességtartalom 45% 44%

Ciklusidő 65 mins. (62 mins.) 43 mins.

Vízfogyasztás 6.5 l/kg  (6.6 l/kg) 5.9 l/kg

Energia fogyasztás
0.16 kWh/kg 

(0.13 kWh/kg)
0,06 kWh/kg

(0,04 kWh/kg)

( ) Miele laboratóriumi teszt eredmények (70°C HW, 15°C CW) | Miele: Pamut 60°C |Electrolux: Eco 60°C

Nagyobb 
töltetsúly

15% 

Gyorsabb

30% 

Szignifikáns energia 
megtakarítás

11% 
69% 
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FX Line (FX135); eredmények a Miele 
tesztlaborjából

• Gyapjú 60°C
• Pontos vízfogyasztás 11.1 l/kg
• Pontos áram fogyasztás 0.21 kWh/kg
• Mosási idő 75 mins.
• Maradék nedvesség 56%

Miele Professional új benchmark-ot állít!

◼ Gyapjú 60°C

◼ Pontos vízfogyasztás 6.5 – 6.9 l/kg

◼ Pontos áram fogyasztás 0.06 kWh/kg

◼ Mosási idő 45 mins.

◼ Maradék nedvesség 45%

70% kevesebb áram!

35% kevesebb víz!

40% rövidebb programidő!





Rövid programidők ellenére is
hatékony eredmény

• Rövid programidők 7 kg kapacitással

• 60°C-os tarka mosás – 7 kg töltetsúly

• 49 perc hideg és meleg vízcsatlakozásnál

• 59 perc hideg vízcsatlakozásnál

• energiafelhasználás: 0,14 kWh/ kg 

( PW 5065 / PW 6065: 0,18 kWh )

• vízfelhasználás: 7 l/ kg textília
( PW 5065 / PW 6065: 8,15 l )



8,15

6,38

PW 6065 PWM 908

0,18

0,13

PW 6065 PWM 908

Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)

Régi vs ÚJ KisÓriások fogyasztása
Szembetűnő csökkenés

- 28% - 22 %

Fajlagos vízfogyasztás (l/kg)



Szárítógépek
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14 kg | 18 kg | 22 kg
250 l      |     325 l       |   400 l 

10 kg
180 l

10 kg | 15 kg
200 l      |    300 l

1400

906

28 kg | 44 kg
500 l       |   800 l

1206

1640

711

1800

700

1020



Légkivezetéses szárítógépek

• EL: Hagyományos elektromos fűtés

• G: Nagy hatékonyságú gázfűtés

• SI: Gőzfűtés

• HW: Forró vízre való rákötés lehetősége

Hőszivattyús

• HP: Hőszivattyús szárítógépek (légkivezetés nem szükséges; akár 60% energiamegtakarítás a 
légkivezetéseskez képest)

Szárítógépek fűtési lehetőségei

Hőszivattyú [HP] Forró víz [HW] Indirekt gőz [SI] Gáz [G]



• Szárítás forró vízzel

• Alacsony üzemelés költségek

→60% - 96%*-os csökkenés

• Nagyon alacsony energiafelhasználás

→Közel 90%**-al kevesebb

• Kímélő szárítás az alacsonyabb üzemi hőmérsékletnek köszönhetően

* A forró víz  előállítási módjától függően

** elektromos fűtéssel összehasonlítva

H2O szárítók - megtakarítások
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• Kapcsolt termelés

• Elektromosság és hő 
párhuzamos előállítása

• A hatákonyság növeléséért

• Gáz turbinák, belső égésű 
motorok

• Névleges teljesítmény 
5 kW - 5 MW

• Jellemző vízhőmérséklet 
elérheti a 90°C-t

• Napenergiával felmelegített 
víz

• Kollektorok a tetőn, 
homlokzaton

• Általában kiegyenlítő 
tartállyal együtt

• Más források ellet
használható kiegészítésként

• Jellemző vízhőmérséklet 
elérheti a 80°C-t

• A Föld hőjének a 
felhasználása

• Hőszivattyúk szükségesek 
(nagynyomású)

• Uses collectors or probes

• Hőenergia a talajból kerül 
kinyerésre

• Jellemző vízhőmérséklet 
elérheti a 90°C-t

Különböző forró víz források

Kapcsolt 
energiatermelés

Távhő

Napenergia Geotermikus 
energia

Maradék hő Biomassza

◼ Hulladék hő kereskedelmi 
vagy ipari folyamatokból 

• Vízmelegítésre 
felhasználható 
hőcserélők/hőszivattyúk 
által

• Pl hulladék levegő a 
mosodából

• Nagymértékben változó 
vízhőmérséklet

◼ Megújuló, fenntartható 
üzemanyagok

• Pl : faforgács, pellet, biogáz

• Széleskörű felhasználás

• Often in combination with 
co-generation technology
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Miele mángorlók

HM16-83 / 

HM16-80 D

Akár 25 kg/h

PRI 210 / 214 / 217

25-60 kg/h 

OEM - LACO 

D500/M500/D600/D800

100-250 kg/h 

PRI 318 / 418 / 421

50-100 kg/h 



• A vízkő kiválás átfolyási- és hőteljesítmény-
csökkenést, textíliáknál elszíneződést okoz

• Lerakódások csökkentik a teljesítményt és 
kedveznek a rozsdásodásnak, baktérium 
elszaporodásoknak→ károsítja a gépeket

• Egy 3 mm-es vízkőréteg már közel 25%-os 
többletenergia-felhasználást jelent

• ~10%-al magasabb vegyszerfelhasználás

Vízkezelés és vegyszeradagolás

Vízlágyítás



• Egyedi mosástechnológia, automatikus

• Szennyeződés specifikus

• Alul és túladagolás megszűnik, optimális 
vegyszerfelhasználás → költséghatékony

• Nem „tűnik el”

• Állandó minőséget biztosít

Vízkezelés és vegyszeradagolás

Automata folyékony vegyszeradagolás



KAPCSOLAT

KENYÓ-NAGY ESZTER
HCS ÉRTÉKESÍTÉSI TANÁCSADÓ
MIELE PROFESSIONAL
Eszter.Nagy@miele.com
+36 20 4740705

HAJDÚ GÉZA
ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ
MIELE PROFESSIONAL
Geza.Hajdu@miele.com
+36 20 8525248

mailto:Eszter.Nagy@miele.com




The information contained in these documents is confidential, privileged and only for the
information of the intended recipient and may not be used, published or redistributed without
the prior written consent of Miele & Cie. KG. The opinions expressed are in good faith and
while every care has been taken in preparing these documents, Miele employees and
managers make no representation and gives no warranties of whatever nature in respect
of these documents, including but not limited to the accuracy or completeness of any
information, facts and/or opinions contained therein. Miele & Cie. KG, its subsidiaries,
the directors, employees and agents cannot be held liable for the use of and reliance of
the opinions, estimates, forecasts and findings in these documents.

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

P.O. Box
33325 Gütersloh

+49 5241 89-0
+49 5241 892090

Miele & Cie. KG

Phone
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