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Rozwiązanie systemowe Miele Professional
Najlepsze rozwiązanie do laboratorium

Przy opracowywaniu rozwiązań w zakresie 
przygotowywania szkła laboratoryjnego 
Miele Professional od zawsze stawia na ścisłą 
współpracę zarówno z ekspertami z praktyką 
z laboratoriów przemysłowych i badawczych, 
jak też z renomowanymi producentami szkła. 
Rezultatem tej pełnej zaufania i bogatej w in-
nowacje współpracy są urządzenia i procesy, 
które w pełnym zakresie przekonują do siebie 
wymagających użytkowników.

Jakość
Powtarzalne wyniki analizy wymagają za-
pewnienia odpowiedniej jakości, zarówno w 
przypadku samego szkła laboratoryjnego, 
jak i jego przygotowywaniu. Zawsze można 
polegać na przysłowiowej jakości Miele: 
przemyślane projekty i najwyższej jakości 
materiały są podstawą pierwszorzędnej 
reputacji Miele Professional w laboratorium. 
Również wyróżniona została jakość serwisu 
Miele – i to wielokrotnie!

Wydajność
Zmywarki laboratoryjne Miele Professional 
nieustannie udowadniają swoją wartość w 
wymagających, codziennych warunkach 
laboratoryjnych. Ich wydajność, ,wszechs-
tronne akcesoria i sprawdzone w praktyce 
procesy umożliwiają osiągnięcie oczy-
wistych, doskonałych rezultatów i dużej 
przepustowości również w zastosowaniach 
specjalnych. Dzięki temu cenne szkło labo-
ratoryjne jest szybko gotowe do ponownego 
użycia.

Efektywność
Codziennie korzystaj z najwyższego po-
ziomu ekonomiczności: działanie urządzeń 
Miele Professional jest precyzyjne, delikatne 
i szybkie. Ich wysokiej jakości wykonanie 
sprawia, że są one łatwe w utrzymaniu i 
trwałe, dzięki czemu wartość inwestycji jest 
utrzymywana przez wyjątkowo długi czas. 
Efektywne wykorzystanie wody i środków 
chemicznych oznacza również niskie koszty 
podczas eksploatacji.
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* Badanie przeprowadzone przez niezależny instytut „Mercuri International“

Wybierając Miele Professional, decydują się 
Państwo na doskonałą jakość, wydajność i 
efektywność. Wysokiej jakości maszyny, które 
spełniają Państwa wszystkie oczekiwania 
każdego dnia, uzasadniają ogromne zaufanie 
profesjonalnych użytkowników: 97% wszys-
tkich klientów* kupiłoby ponownie maszynę 
Miele Professional.

Niezawodność
Od czterech pokoleń, będąc rodzinną firmą, ponosimy dużą 
odpowiedzialność za naszych klientów, naszych partnerów biz-
nesowych oraz współpracowników, nasze produkty i procesy, jak 
również za użyte w produkcji zasoby.
•  Rozwój produktów jest stale nastawiony na jakość, żywotność i 

długofalowość
•  Innowacje zmieniające całą branżę „Made in Germany“
•  Design produktów wielokrotnie nagradzany za ergonomię i 

funkcjonalność
•  Wszechstronne rozwiązania systemowe z jednej ręki
•  Niskie koszty użytkowania przez cały okres stosowania
•  Doskonały serwis z działającą szybko siecią techników obsługi 

klienta
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Kompaktowe zmywarki laboratoryjne
PG 8583, PG 8593, PG 8583 CD 

Zmywarki laboratoryjne Miele Professional 
umożliwiają przygotowywanie szkła laborato-
ryjnego i utensyliów laboratoryjnych w jakości 
pozwalającej na przeprowadzanie analiz Są one 
przy tym wyjątkowo łagodne dla materiałów i są 
polecane przez renomowanych producentów 
szkła laboratoryjnego, np. DWK Life Sciences. 

Opracowane dla doskonałego przygotowywania szkła laboratoryj-
nego:  
System4Lab 

Rozwiązanie systemowe zapewniające doskonałe rezultaty czysz-
czenia przy zachowaniu najwyższego poziomu ochrony materiału i 
ekonomiczności laboratorium.
•  Czyszczenie i dezynfekcja 

Innowacyjne zmywarki laboratoryjne z indywidualnie dobieranym 
wyposażeniem

•  Procesowe środki chemiczne 
Procesowe środki chemiczne dostosowane do dokładnego i 
delikatnego czyszczenia szkła laboratoryjnego

•  Dokumentacja procesowa 
Inteligentne oprogramowanie do dokumentacji, umożliwiające 
bezproblemowe śledzenie przebiegu procesów w każdym czasie

•  Serwis 
Najwyższa jakość Miele również w zakresie doradztwa, finansowania, 
serwisu i konserwacji
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Większa pojemność
•  Duża pojemność (np. na maksymalnie 260 iniektorów w połączeniu 

z modułami do szkła laboratoryjnego/modułami do fiolek), 
dzięki zoptymalizowanym wymiarom komory mycia i całkowicie 
zmienionemu programowi nośników ładunku, pozwala zaoszczędzić 
czas, powierzchnię i pieniądze.

•  Tylne przyłącze kosza zapewnia ciągłą powierzchnię użytkową w 
nośnikach ładunku.

•  Szkło laboratoryjne jest szybciej ponownie dostępne do użytku, 
co umożliwia szybsze przetwarzanie dużych ilości przedmiotów 
zmywania

Większy poziom czystości
•  Niezwykła wydajność czyszczenia
•  Pompa o zmiennej prędkości obrotowej zapewniająca doskonałe 

ciśnienie podczas mycia w każdej fazie programu
•  Laserowo spawana komora mycia o wyjątkowo gładkich łączeniach 

zapewniająca maksymalny poziom higieny
•  Brak grzałek w komorze mycia
•  Wieloelementowy system filtracyjny niezwykle skutecznie usuwa 

cząsteczki brudu z kąpieli
•  Układ monitorujący ciśnienie płukania i ramię spryskujące wykrywa 

spadek ciśnienia płukania i blokadę załadunku
•  Układ monitorujący poziom przewodności zapewnia odpowiednią 

jakość wody

Większa elastyczność
•  Nowa koncepcja modułowego kosza oferuje maksymalną 

elastyczność przy intuicyjnej obsłudze, ponieważ moduły mogą być 
używane w różnych kombinacjach i są one łatwe do złożenia

•  Rożnorodność kombinacji pozwala na elastyczne dostosowanie do 
najróżniejszych możliwości załadunku

•  Ograniczenie wymaganej liczby nośników ładunku pozwala 
zmniejszyć koszty kupna i zaoszczędzić przestrzeń do 
przechowywania

•  Oprócz wielu programów fabrycznych, programy własne klienta 
umożliwiają przygotowywanie optymalnie dostosowane do stopnia 
zabrudzenia, rodzaju i ilości szkła laboratoryjnego

Zalety produktu
Zmywarki laboratoryjne PG 8583, PG 8593, PG 8583 CD 

Kompetencja i innowacja

•  Intensywne prace rozwojowe i ścisła współpraca
•  Pionierska metoda opracowywania procesów i wyposażenie produktów
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Ergonomia
Łatwo dostępny pojemnik na sól w drzwiach oraz funkcja AutoClose 
ułatwiają pracę użytkownika.
•  Opatentowany zbiornik na sól w drzwiach może pomieścić ok. 2 kg 

soli. Napełnianie odbywa się wygodnie i ergonomicznie w pozycji 
stojącej – bez konieczności schylania się. Ponadto, aby uzyskać 
dostęp do zbiornika na sól, nie ma potrzeby wyjmowania koszy i 
wózków z urządzenia.

•  Funkcja AutoClose: nawet niewielki kontakt drzwi z urządzeniem 
powoduje automatyczne zamknięcie drzwi. Komorę mycia można 
bezpiecznie zamknąć przy minimalnym wysiłku.

Design i koncepcja obsługi
Nowoczesny design i intuicyjna obsługa sprawiają, że zmywarki labora-
toryjne są wyjątkowo łatwe w użyciu w wymagającej codziennej rutynie 
laboratoryjnej.
•  Nowy układ sterowania stanowi centralny element konstrukcyjny 

i inteligentne połączenie klamki drzwiowej i panelu sterowania. 
Charakteryzuje się on jednorodną powierzchnią ze stali szlachetnej 
i może być wygodnie obsługiwany poprzez „dotknięcie stali 
szlachetnej“.

•  Nachylony panel sterowania zapewniający lepszą czytelność
•  3-wierszowy wyświetlacz tekstowy i intuicyjna obsługa ułatwiają 

użytkowanie urządzenia
•  Programy dla wszystkich rodzajów szkła i zabrudzeń, jak również 

wolne miejsce na programy klienta
•  Przyciski bezpośredniego wyboru z możliwością ich dowolnego 

przypisania oraz indywidualne nadawanie nazw programów 
zapewniające szybki dostęp w przypadku rutynowych zadań

•  W całości płaski panel sterowania i uchwyt zapewniające wyjątkowo 
łatwe czyszczeni powierzchni

Wydajne suszenie
W zależności od typu urządzenia, zmywarki laboratoryjne są 
wyposażone albo w aktywny układ suszenia gorącym powietrzem 
DryPlus, albo w układ wspomagający suszenie EcoDry.
•  Technologia EcoDry: po zakończeniu programu następuje 

automatyczne otwarcie drzwi dzięki funkcji AutoOpen, gdy tylko 
temperatura w komorze mycia spadnie poniżej 70 °C. Dzięki temu 
wilgoć resztkowa może łatwo odparować z komory mycia, co 
sprawia, że przedmioty szybciej schną.

•  Układ suszenia gorącym powietrzem DryPlus w modelach PG 8593/
PG 8583 CD stanowi optymalne rozwiązanie w przypadku złożonych 
i nieporęcznych szklanych elementów i utensyliów laboratoryjnych. 
Wstępny filtr HEPA klasy H13/H14 zapewnia optymalne oddzielanie 
cząstek z powietrza suszenia. Filtr jest łatwo dostępny za 
pośrednictwem klapki w przedniej części podstawy (PG 8593) lub 
obudowy bocznej (PG 8583 CD).

Pozostałe zalety produktu w skrócie
Zmywarki laboratoryjne PG 8583, PG 8593, PG 8583 CD 
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Higieniczna komora mycia
Całkowicie przeprojektowana komora mycia w zmywarkach labora-
toryjnych umożliwia uzyskanie wyższej wydajności przy zachowaniu 
najwyższego poziomu higieny i czystości potrzebnej do analiz.
•  Laserowo spawana komora mycia o wyjątkowo gładkich łączeniach 

nie daje możliwości osadzania się brudu
•  Brak grzałek w komorze mycia w jeszcze większym stopniu ogranicza 

możliwość powstawania osadów i ryzyko uszkodzenia plastikowych 
elementów wypadających z koszy.

•  Większa przestrzeń w komorze mycia zapewnia więcej miejsca dla 
każdego wsadu (np. 128 butelek laboratoryjnych lub 98 pipet z 
pozostałym szkłem laboratoryjnym).

Zoptymalizowane ramiona spryskujące
Koncepcja ramienia spryskującego stanowi kontynuację rozwoju 
poprzedniej serii urządzeń, umożliwiając dzięki temu osiągnięcie mak-
symalnej niezawodności w procesie przygotowywania.
•  Różne typy dysz do usuwania silnych zabrudzeń i równomiernego 

namaczania przedmiotów
•  Zminimalizowana ilość niedomytych miejsc dzięki nowo 

opracowanemu rozmieszczeniu dysz na ramionach spryskujących
•  Zmniejszone zużycie wody na wsad przy zoptymalizowanej 

wydajności czyszczenia

Bezpieczeństwo dzięki kontroli
Zmywarki laboratoryjne są wyposażone w układ monitorowania 
ciśnienia płukania i ramienia spryskującego oraz, w zależności od 
modelu, w układ monitorowania poziomu przewodności. Ta wysoko 
rozwinięta technologia czujnikowa w znacznym stopniu przyczynia się 
do niezawodnego przygotowywania.
•  Natychmiastowe wykrywanie blokad spowodowanych przez 

załadowane elementy
•  Wykrywanie spadku ciśnienia płukania, np. z powodu nadmiernej 

ilości piany w komorze mycia
•  Wykrywanie odchyleń od określonej przewodności wody na etapie 

płukania końcowego
•  Dzięki czujnikom urządzenia odchylenia od wymaganych parametrów 

programu są natychmiast wykrywane, co pozwala użytkownikowi na 
szybkie usunięcie błędu – zakres pomiarowy od 0 µS/cm do 1 mS/cm

Tylne przyłącze kosza
Nowe tylne przyłącze górnego i dolnego kosza oraz wózka 
załadowczego zapewnia precyzyjne prowadzenie wody i powietrza do 
suszenia przy ekonomicznym wykorzystaniu zasobów.
•  Krótsze kanały wodne minimalizują straty ciśnienia płukania i 

temperatury wody
•  Automatyczne zamykanie zaworów, gdy nie są one używane, 

zapewnia stale wysoki poziom ciśnienia płukania
•  Wykorzystanie przyłącza kosza do doprowadzania wody i gorącego 

powietrza na potrzeby osuszania wewnętrznego mytych przedmiotów

Pozostałe zalety produktu w skrócie
Zmywarki laboratoryjne PG 8583, PG 8593, PG 8583 CD 
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Przegląd urządzenia
PG 8583, PG 8593, PG 8583 CD

Urządzenie myjące i dezynfekujące PG 8583 PG 8593 PG 8583 CD

Szerokość konstrukcyjna 600 600 900

Wysokość, głębokość [mm] 835 (820*), 600 835 (820*), 600 820*, 600**

Najkrótszy cykl programu*** [min] 20 20 20

Liczba butelek laboratoryjnych 128 128 128

Liczba pipet 98 98 98

Liczba butelek laboratoryjnych i pipet w przypadku załadunku mieszanego 130 130 130

Liczba szklanych elementów laboratoryjnych i fiolek w przypadku załadunku mieszanego 260 260 260

Suszenie EcoDry DryPlus DryPlus

Zintegrowana pompa dozująca (w zależności od wersji)**** 1 lub 2 1 2

Szuflada na pojemniki: 3 x 5 l/2 x 10 l – – •

Przyłącze elektryczne 3N AC 400 V, 50 Hz • • •

Całkowita moc przyłączeniowa [kW] 9,3 9,3 9,3

*** Urządzenia do zabudowy podblatowej
*** Urządzenie wolnostojące z pokrywą (opcjonalnie), wys. 835, gł. 700 mm ***  
*** Program Mini
**** Długość lancy ssącej: 333 mm w przypadku kanistrów o poj. 5 l i 10 l
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PG 8583 Mycie Suszenie 

Czas trwania Woda zimna Woda ciepła Woda dejonizo-
wana Energia Czas trwania Energia

[min] [l] [l] [l] [kWh] [min] [kWh]

Uniwersalny 34 4,5 31,5 18,5 1,7 3 –

Standardowy 29 5,0 14,0 18,5 1,7 2 –

Intensywny 36 4,5 23,5 27,5 1,9 3 –

Anorganica 38 5,0 24,0 27,5 1,8 2 –

Organica 40 – 37,0 18,5 2,0 3 –

Iniektor Plus 40 6,0 42,0 24,0 1,8 3 –

Pipety 43 7,5 37,5 45,0 1,8 2 –

Tworzywa sztuczne 34 36,0 – 18,5 1,5 – –

Mini 20 – 19,0 9,5 2,3 – –

Program Olej 41 – 47,0 18,5 1,9 3 –

Specjalny 93 °C-10' 53 11,9 29,6 14,0 3,4 3 –

Płukanie wodą VE 6 – – 10,0 – –

Odpompowywanie 4 10,0 – – – –

PG 8593  

Uniwersalny 33 4,5 31,5 18,5 2,1 37 0,7

Standardowy 28 5,0 14,0 18,5 2,8 37 0,7

Intensywny 35 4,5 23,5 27,5 2,3 37 0,7

Anorganica 36 5,0 24,0 27,5 2,4 37 0,7

Organica 38 – 37,0 18,5 1,8 37 0,7

Iniektor Plus 38 6,0 42,0 24,0 2,0 37 0,7

Pipety 40 7,5 37,5 45,0 2,3 47 0,6

Tworzywa sztuczne 33 36,0 – 18,5 1,6 52 0,7

Mini 18 – 19,0 9,5 2,3 37 0,7

Program Olej 39 – 47,0 18,5 1,6 37 0,7

Specjalny 93 °C-10' 51 11,9 29,6 14,0 1,5 79 1,4

Płukanie wodą VE 6 – – 10,0 1,6 – –

Odpompowywanie 4 10,0 – – 3,0 – –

Suszenie – – – – – 40 0,7

PG 8583 CD  

Uniwersalny 33 4,5 31,5 18,5 2,1 37 0,7

Standardowy 28 5,0 14,0 18,5 2,8 37 0,7

Intensywny 35 4,5 23,5 27,5 2,3 37 0,7

Anorganica 36 5,0 24,0 27,5 2,4 37 0,7

Organica 38 – 37,0 18,5 1,8 37 0,7

Iniektor Plus 38 6,0 42,0 24,0 2,0 37 0,7

Pipety 40 7,5 37,5 45,0 2,3 47 0,6

Tworzywa sztuczne 33 36,0 – 18,5 1,6 52 0,7

Mini 18 – 19,0 9,5 2,3 37 0,7

Program Olej 39 – 47,0 18,5 1,6 37 0,7

Specjalny 93 °C-10' 51 11,9 29,6 14,0 1,5 79 1,4

Płukanie wodą VE 6 – – 10,0 1,6 – –

Odpompowywanie 4 10,0 – – 3,0 – –

Suszenie – – – – – 40 0,7

Grzanie: 8,5 kW (3N AC 400 V, 50 Hz), przyłącze zimnej wody (15 °C), ciepłej wody (65 °C), wody dejonizowanej (15 °C)

Programy, czasy trwania, dane eksploatacyjne 
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Innowacyjny system nośników ładunku 
Większa wydajność w zakresie nośników ładunku i 
wkładów

Do bezpiecznego i zapewniającego utrzymanie 
wartości przygotowywania szkła laboratoryjnego 
i utensyliów laboratoryjnych Miele Professional 
oferuje szeroką gamę akcesoriów obejmujących 
kosze górne i dolne, wózki załadunkowe oraz 
wkłady do różnych rodzajów szkła. 
System nośników ładunku został w jeszcze 
większym stopniu zoptymalizowany, tak aby można 
było jeszcze łatwiej zabezpieczyć ładunek. Dzięki 
nowemu systemowi EasyLoad załadunek nigdy nie 
był łatwiejszy!

Najwyższy poziom wydajności i elastyczności
Nowe nośniki ładunku EasyLoad jeszcze lepiej wykorzystują przestrzeń 
w komorze mycia, co umożliwia przygotowywanie jeszcze większej 
ilości szkła laboratoryjnego, utensyliów laboratoryjnych i innych prze-
dmiotów w jednym wsadzie. Kolejną zaletą jest zmieniony obieg wody 
i powietrza: medium myjące i powietrze suszenia są doprowadzane 
do ramion spryskujących i systemów iniekcyjnych za pośrednictwem 
krótkich odcinków i przy minimalnych stratach ciśnienia, aby umożliwić 
ich jak najlepsze wykorzystanie. Do uzyskania optymalnego ciśnienia 
przyczynia się również układ automatycznego zamykania zaworów 
łączących, gdy nie są one używane. Kolejna zaleta nowych nośników 
ładunku: modułowy charakter systemu ułatwia przyszłą rozbudowę.
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Przegląd górnych i dolnych koszy oraz wózków załadunkowych
Do PG 8583, PG 8593 i PG 8583 CD

Kosz górny/laweta A 102 
•  Otwarty z przodu
•  Do umieszczania wkładów
•  Regulowana wysokość
•  Wbudowane ramię spryskujące
•  Wys. 206, szer. 528, gł. 527 mm
•  Wymiary załadunku: wys. 205 +/-30, szer. 475, gł. 

443 mm

Kosz górny/laweta A 101 
•  Otwarty z przodu
•  Do umieszczania wkładów
•  Regulowana wysokość
•  Wbudowane ramię spryskujące
•  Wys. 206, szer. 528, gł. 527 mm
•  Wymiary załadunku: wys. 160 +/-30, szer. 475, gł. 

443 mm

Kosz górny/moduły A 100 
•  Kosz górny z dwoma przyłączami modułowymi
•  Do umieszczania nawet dwóch modułów 

iniekcyjnych
•  Automatyczne zamykanie przyłączy, gdy nie są 

używane
•  Wys. 141, szer. 528, gł. 525 mm
•  Wymiary załadunku: wys. 235, szer. 485, gł. 

435 mm

Kosz dolny/moduły A 150 
•  Kosz dolny z dwoma przyłączami modułowymi
•  Do umieszczania nawet dwóch modułów 

iniekcyjnych
•  Automatyczne zamykanie przyłączy, gdy nie są 

używane
•  Wys. 154, szer. 529, gł. 546 mm
•  Wymiary załadunku: wys. 235, (w przypadku 

korzystania z kosza górnego A 100), szer. 490, gł. 
435 mm

Kosz dolny/laweta A 151 
•  Do umieszczania wkładów
•  Wys. 88, szer. 529, gł. 110 mm
•  Wymiary załadunku: 

wys. z A 100: 235 mm,  
wys. z A 101: 275 +/-40 mm,  
wys. z A 102: 230 +/-30 mm,  
wys. z A 103: 305 mm,  
wys. bez kosza górnego: 495, szer. 490, gł. 
489 mm

Wózek A 202 
•  Do umieszczania wkładów na 2 poziomach
•  Wbudowane ramię spryskujące
•  Wymiary załadunku, poziom dolny:  

wys. 95, szer. 519, gł. 485 mm lub wys. 135, szer. 
494,  
gł. 500 mm (z/bez dna pośredniego)

•  Wymiary załadunku, poziom górny:  
wys. 135, szer. 516, gł. 462 mm

•  6 dodatk. możliwości podłączenia  
za pomocą Luer-Lock

•  Wys. 223, szer. 529, gł. 542 mm
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Kosz górny/laweta A 103 
•  Otwarty z przodu
•  Do umieszczania wkładów
•  Wbudowane ramię spryskujące
•  Nadaje się szczególnie do zastosowań z 

przedmiotami o niewielkiej wysokości w 
połączeniu z wózkiem A 202

•  Wys. 133, szer. 528, gł. 528 mm
•  Wymiary załadunku: wys. 95, szer. 505, gł. 

472 mm

Dysza wypłukująca A 802 
•  W przypadku użytkowania urządzenia myjącego i 

dezynfekującego z dozowaniem proszku
•  Do użytku z modułami iniekcyjnymi do 

wypłukiwania pozostałości proszku z komory 
dozowania

•  Wys. 187, szer. 30, gł. 15 mm
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EasyLoad – szybki załadunek i efektywne wykorzystanie komory mycia. 
Nowy system załadunku do czyszczenia szkła laboratoryjnego.
Nowa koncepcja Miele dotycząca załadunku: EasyLoad

Nowe dysze iniekcyjne zapewniają dokładne 
czyszczenie wnętrza elementów nawet wtedy, 
gdy dna szklanych elementów laboratoryj-
nych spoczywają na końcówkach dysz. Nowa 
nakładka zamyka listwę iniekcyjną modułu 
lub kosza, ograniczając przemieszczanie się 
elementów na boki.

Nowa kratka przytrzymująca zapewnia 
większą stabilność. W razie potrzeby 
umieszcza się ją na odpowiednim modu-
le iniekcyjnym, zapewniając niezawodne 
przytrzymywanie nawet wyjątkowo dużego 
szkła laboratoryjnego w pionowej, chroniącej 
materiał pozycji.

EasyLoad to efektywność 
i komfort obsługi systemu: 

•  Nowe dysze iniekcyjne 
(3 średnice, 6 długości)

•  Nowe uchwyty i nakładki  
z tworzywa sztucznego

•  Nowe moduły iniekcyjne 
(8, 18 lub 32 iniektory)

•  Nowa kratka przytrzymująca 
(na 8, 18 lub 32 pozycji iniektorów)

•  Do PG 8583,  
PG 8583 CD, PG 8593 i PG 8536 

Używanie nowych 
dysz iniekcyjnych i nakładek 
bez ramy podtrzymującej jest możliwe 
w przypadku niemal wszystkich
laboratoryjnych nośników ładunku Miele.

•  Nowy system iniektorów do wszystkich dotychczasowych modułów 
iniekcyjnych, 
jak również wielu innych nośników ładunku

•  Optymalne wykorzystanie dostępnej wysokości załadunkowej
•  Wyjątkowo szybkie i łatwe umieszczanie elementów do mycia
•  Dokładne czyszczenie wnętrza elementów szklanych o różnych kształtach i 

rozmiarach
•  Stabilne położenie i najwyższy poziom ochrony materiału podczas płukania
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Moduł A 300/3 2 x 4 
•  Do umieszczania szkła laboratoryjnego, takiego 

jak kolby stożkowe, kolby okrągłe, butelki 
laboratoryjne, kolby pomiarowe i menzurki 
(250–1000 ml).

•  4 dysze iniekcyjne A 840, 4 dysze iniekcyjne A 841
•  Wys. 228, szer. 208, gł. 479 mm

Moduł A 301/5 3 x 6 
•  Do umieszczania szkła laboratoryjnego, takiego 

jak kolby stożkowe, kolby okrągłe, butelki 
laboratoryjne, kolby pomiarowe i menzurki 
(50–250 ml).

•  9 dysz iniekcyjnych A 842, 9 dysz iniekcyjnych 
A 843

•  Wys. 203, szer. 229, gł. 493 mm

Moduł A 302/3 4 x 8 
•  Do umieszczania szkła laboratoryjnego, takiego 

jak kolby stożkowe, kolby okrągłe, butelki 
laboratoryjne, kolby pomiarowe i menzurki 
(25–100 ml).

•  16 dysz iniekcyjnych A 844, 16 dysz iniekcyjnych 
A 845

•  Wys. 143, szer. 240, gł. 477 mm

Kratka przytrzymująca A 860 2 x 4  
•  Dla dodatkowej ochrony i centrowania elementów 

do mycia
•  Możliwość użycia z modułem A 300/3 i A 300/2 

Kratka przytrzymująca A 861 3 x 6 
•  Dla dodatkowej ochrony i centrowania elementów 

do mycia
•  Możliwość użycia z modułem A 301/5 i A 301/4

Kratka przytrzymująca A 862 4 x 8  
•  Dla dodatkowej ochrony i centrowania elementów 

do mycia
•  Możliwość użycia z modułem A 302/3 i A 302/2

Moduły iniekcyjne do szkła laboratoryjnego
Do zastosowania z koszem górnym A 100 lub koszem dolnym A 150
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Dysze iniekcyjne

Dysza iniekcyjna A 840, śr. 6 x 130 mm (1 szt.)
Dysza iniekcyjna A 840/1, śr. 6 x 130 mm (5 szt.)   
Dysza iniekcyjna A 840/2, śr. 6 x 130 mm (10 szt.)
Dysza iniekcyjna A 840/3, śr. 6 x 130 mm (20 szt.)

Dysza iniekcyjna A 841, śr. 6 x 210 mm (1 szt.) 
Dysza iniekcyjna A 841/1, śr. 6 x 210 mm (5 szt.)
Dysza iniekcyjna A 841/2, śr. 6 x 210 mm (10 szt.)
Dysza iniekcyjna A 841/3, śr. 6 x 210 mm (20 szt.)

Dysza iniekcyjna A 842, śr. 4 x 90 mm (1 szt.) 
Dysza iniekcyjna A 842/1, śr. 4 x 90 mm (5 szt.)
Dysza iniekcyjna A 842/2, śr. 4 x 90 mm (10 szt.)
Dysza iniekcyjna A 842/3, śr. 4 x 90 mm (20 szt.)

Dysza iniekcyjna A 843, śr. 4 x 185 mm (1 szt.) 
Dysza iniekcyjna A 843/1, śr. 4 x 185 mm (5 szt.)
Dysza iniekcyjna A 843/2, śr. 4 x 185 mm (10 szt.)
Dysza iniekcyjna A 843/3, śr. 4 x 185 mm (20 szt.)

Dysza iniekcyjna A 844, śr. 2,5 x 80 mm (1 szt.) 
Dysza iniekcyjna A 844/1, śr. 2,5 x 80 mm (5 szt.)
Dysza iniekcyjna A 844/2, śr. 2,5 x 80 mm (10 szt.)
Dysza iniekcyjna A 844/3, śr. 2,5 x 80 mm (20 szt.)

Dysza iniekcyjna A 845, śr. 2,5 x 125 mm (1 szt.) 
Dysza iniekcyjna A 845/1, śr. 2,5 x 125 mm (5 szt.) 
Dysza iniekcyjna A 845/2, śr. 2,5 x 125 mm (10 szt.)
Dysza iniekcyjna A 845/3, śr. 2,5 x 125 mm (20 szt.) 
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Kompatybilność z całą gamą produktów
Dysze systemu EasyLoad mogą być bezproblemowo używane we wszystkich 
zmywarkach laboratoryjnych Miele.

Komponenty systemu EasyLoad 

Zmywarki laboratoryjne Moduły Dysze Kratka przytrzymująca 

Aktualna seria urządzeń

PG 8583 • • •

PG 8593 • • •

PG 8583 CD • • •

PG 8536 - • - 

Poprzednia seria urządzeń

G 7883 - • - 

G 7893 - • - 

G 7883 CD - • - 

PG 8535 - • - 

SlimLine

PLW 6111 - - - 

Seria dużych urządzeń

G 7825 -* • -* 

PG 8527 -* • -* 

* Patrz oddzielna broszura dotycząca dużych urządzeń laboratoryjnych.
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Kosz + Moduł + Kosz górny A100 Kosz górny A101 Kosz górny A102 Kosz górny A103

Pozycja Pozycja

dół środek góra dół środek góra

A 150 A 300/3 lub A 300/2 z dyszami 
EasyLoad - - • • - - ! •

„A 301/5 lub A 301/4 z dysza-
mi EasyLoad“ • • • • • • • •

„A 302/3 lub A 302/2 z dysza-
mi EasyLoad“ • • • • • • • •

Moduł A 301/4 z dyszami 
 SD-B - - - - - - - •

A 303 - - - - - - - -

A 304 • • • • • • • •

A 306 - - - - - - - -

Kosz + Moduł Zalecenie dot. 
wyposażenia

A 100 A 300/3 lub A 300/2 z dyszami 
EasyLoad -

„A 301/5 lub A 301/4 z dysza-
mi EasyLoad“ •

„A 302/3 lub A 302/2 z dysza-
mi EasyLoad“ •

Moduł A 301/4 z dyszami 
 SD-B -

A 303 -

A 304 •

A 306 -
• Zalecane zestawienie 
- Zestawienie niezalecane
! Zestawienie wykluczone

Możliwości zestawień 
Kosze górne, kosze dolne i moduły
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Moduły i wózki iniekcyjne na pipety, fiolki i menzurki
Do zastosowania z koszem górnym A 100 lub koszem dolnym A 150

Moduł/menzurki A 306 
•   Do umieszczania szkła laboratoryjnego, w 

szczególności menzurek o dużej pojemności
•  Pojemność: cztery menzurki o poj. 1–2 l, wysokie
•  Powierzchnie stykowe i powierzchnie urządzenia 

powlekane rilsanem
•  Wys. 418, szer. 235, gł. 471 mm

Moduł/fiolki A 304 
•  Do umieszczania 98 rurek, np. rurek do wirówek, 

fiolek, probówek lub rurek do autosamplerów
•  Wys. 130, szer. 222, gł. 471 mm
•  Każdorazowo możliwość użycia 1 szt. w koszu 

górnym A 100 lub koszu dolnym A 150

Moduł/pipety A 303 
•  Do umieszczania np. 98 pipet jedno- i 

wielomiarowych
•  Wysokość ramy podtrzymującej: 150 mm
•  Wys. 185, szer. 225, gł. 471 mm
•  Wysokość załadunku bez kosza górnego: 450 mm  

(z koszem dolnym A 150)
•  Możliwość użycia 1 szt. w koszu dolnym A 150

Wózek A 200 
•  Do umieszczania 38 pipet w 3 rzędach
•  1. rząd 10 pipet o pojemności do 100 ml, uchwyt o 

rozst. prętów 20 mm
•  2. rząd 14 pipet o pojemności do 25 ml, uchwyt o 

rozst. prętów 26 mm
•  3. rząd 14 pipet o pojemności do 10 ml, uchwyt o 

rozst. prętów 26 mm
•  Wys. 397, szer. 529, gł. 546 mm



23

Konduktometr CM/1 
•  Moduł pomiaru przewodności do wkładów 

dejonizujących wodę VE P 2000 i VE P 2800
•  Jednowierszowy wyświetlacz
•  10 punktów przełączania w zakresie pomiarowym  

0–199,9 μS/cm, punkty przełączania: 
1/3/5/10/15/20/50/75/100/199,9 μS/cm

•  Optyczne i akustyczne wskazanie wymiany wkładu
•  Optyczne i akustyczne wskazanie błędu
•  Uchwyt ścienny
•  Podłączenie zewnętrznej diody LED (opcja)
•  Kalibracja ręczna na miejscu
•  Wys. 110, szer. 125, gł. 52 mm
•  Wejście: 110–240 V, 50/60 Hz, 85 mA;  

Wyjście: 9 V, 400 mA, 3,6 VA
•  Zakres dostawy: cela pomiarowa z wyświetlaczem 

LED  
i przewodem przyłączeniowym (długość 1,0 m),  
1 wąż ciśnieniowy 3/4" (długość 1,94 m),  
1 wąż 3/4" (długość 1,5 m)

Wkład dejonizujące wodę VE P 2000, napełniony 
•  Wkład ze stali szlachetnej odporny na działanie 

ciśnienia
•  Wielkość przepływu maks. 450 l/godz.
•  Możliwość zmierzenia stanu wyczerpania 

za pomocą modułu pomiaru przewodności 
(konduktometr CM/1)

•  W komplecie z zaworem odpowietrzającym i 
nadmiarowym ciśnieniowym

•  Obciążalność ciśnieniowa: 0,5–10 bar
•  Napełnianie: 12,5 l homogenicznie zmieszanej, 

odnawialnej żywicy
•  Przyłącze 3/4"
•  Obudowa ze stali szlachetnej, nierdzewna
•  Wymiary: śr. 230 mm, wys. 410 mm +/- promień 

zgięcia przyłącza węża
•  Maksymalna temperatura dopływu wody: 40 °C

Wkład dejonizujący wodę VE P 2800, napełniony 
•  Wkład ze stali szlachetnej odporny na działanie 

ciśnienia
•  Wielkość przepływu maks. 800 l/godz.
•  Możliwość zmierzenia stanu wyczerpania 

za pomocą modułu pomiaru przewodności 
(konduktometr CM/1)

•  W komplecie z zaworem odpowietrzającym i 
nadmiarowym ciśnieniowym

•  Obciążalność ciśnieniowa: 0,5–10 bar
•  Napełnianie: 19 l homogenicznie zmieszanej, 

odnawialnej żywicy
•  Przyłącze 3/4"
•  Obudowa ze stali szlachetnej, nierdzewna
•  Wymiary: śr. 230 mm, wys. 570 mm +/- promień 

zgięcia przyłącza węża (możliwy montaż po obu 
stronach PG 8595/PG 8596)

•  Maksymalna temperatura dopływu wody: 40 °C

Wkład dejonizujący LP 2800, pusty 
•  Napełniany 19 l żywicy jednokrotnego użytku
 
 Żywica jednokrotnego użytku E 315 
•  20 l homogenicznie zmieszanej żywicy do LP 2800
•  Karton z 2 workami po 10 l każdy, zgrzewane 

próżniowo worki foliowe
•  Worek filtrujący do wymiany 

Zestaw do napełniania E 316 
•  Bęben z tworzywa sztucznego z pokrywą i lejkiem 

na 30 litrów żywicy jednokrotnego użytku 

Szybkozłącza SK do wkładów dejonizujących 
wodę 
•  Zestaw do łatwej wymiany wkładu, obejmujący:

–  2 x przyłącze wtykowe VA 3/4"/SK, do 
przykręcenia bezpośrednio do wkładu

–  2 x szybkozłącze z podwójną złączką z PVC 
3/4" wraz z uszczelkami do istniejącego zestawu 
węży 

Zestaw do przebudowy UfZ na dwa wkłady 
•  W przypadku pracy z dwoma wkładami można 

przykręcić te 2 przyłącza wtykowe VA 3/4" do 
drugiego wkładu. Eliminuje to konieczność 
demontażu przyłączy wtykowych pierwszego 
wkładu.

Akcesoria do przygotowywania z użyciem wody dejonizowanej
Do PG 8583, PG 8593 i PG 8583 CD

PG 8595 Aqua Purificator 
•  Szafka na 2 wkłady dejonizujące wodę VE P 2000/

VE P 2800
•  Kompatybilna z PG 8583, PG 8593, PG 8583 CD
•  Ogólnie zalecana jakość płukania <19 μS/cm 
•  Wys. 835 (820), szer. 300, gł. 600 mm
•  Urządzenie wolnostojące, do podbudowy
•  Osłona zewnętrzna: do wyboru kolor biały lub stal 

szlachetna
•  Dostawa: pusta szafka; wymagane wyposażenie 

należy zamówić oddzielnie

Wydajność w litrach pomiędzy dwoma regenerac-
jami

°d GSG 5 10 15 20 25 30

µS/cm 150 300 450 600 750 900

VE P 2800 5600 2800 1850 1400 1120 930

VE P 2000 4000 2000 1330 1000 800 660

1 °d GSG ma przewodność na poziomie ok. 30 µS/cm.
 (Wszystkie podane wartości mają charakter orientacyjny)
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Akcesoria do dozowania chemikaliów procesowych
Do PG 8583, PG 8593 i PG 8583 CD

Moduł dozujący DOS K 85 
•  Jak w przypadku DOS K 85/1
•  Lanca ssąca o dł. 300 mm do kanistrów o poj. 

5 i 10 l (długa lanca ssąca)
•  Opcja: zestaw do przebudowy (nr 5 45 80 34) 

lancy ssącej (pojemnik o poj. 10–30 l) dostępny za 
pośrednictwem serwisu.

Moduł dozujący DOS K 85/1 
•  Do mediów płynnych, takich jak alkaliczne środki 

czyszczące, chem. środki dezynfekcyjne, środki 
neutralizujące

•  Pompa dozująca z wężem, regulacja za pomocą 
sterowania elektronicznego maszyny

•  Zintegrowana funkcja monitorowania dozowania 
dla większej niezawodności procesu 

•  Krótka lanca ssąca (200 mm) do kanistrów o 
poj. 5 l wraz z funkcją monitorowania poziomu 
napełnienia kanistrów

•  Długość kabla przyłączeniowego: 3,00 m
•  Długość przewodu ssącego: 1,80 m

Szafka dozująca PG 8596  
•  Szafka na chemikalia procesowe i moduły 

dozujące
•  Wys. 835 (820), szer. 300, gł. 600 mm
•  Kompatybilna z PG 8583, PG 8593
•  Urządzenie wolnostojące, z możliwością 

podbudowy
•  Szafka ze zdejmowalnymi drzwiami
•  Osłona zewnętrzna: do wyboru kolor biały lub stal 

szlachetna
•  Wymiary wewnętrzne: wys. 690/380/285 mm 

(górna szuflada wyjęta/dolna/górna szuflada), szer. 
250 mm, gł. 555/425 mm (bez/z tacą ociekową i 
modułami dozującymi)  

Podział na 2 poziomy
Wysuwane na szynach teleskopowych szuflady 
z tacą ociekową do umieszczania pojemników z 
chemikaliami procesowymi. 
Rozmiary kanistrów:
Możliwość pomieszczenia 6 kanistrów o pojemności 
5 l każdy  
(dł. 245 x szer. 145 x wys. 225 mm*).

Dolna szuflada zapewnia również możliwość ustawi-
enia większych pojemników:
2 po 10 l: 140 x 193 x 307 mm
2 po 10 l: 223 x 203 x 321 mm
2 po 10 l: 229 x 193 x 323 mm
2 po 10 l: 194 x 204 x 353 mm
1 po 20 l: 289 x 233 x 396 mm
1 po 25 l: 288 x 234 x 456 mm

* Możliwe tylko z modułem dozującym DOS K 85/1 z 
krótką lancą ssącą.
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Podbudowy i zestawy do przebudowy
Do PG 8583, PG 8593 i PG 8583 CD

Podbudowa UG 30-60/60-85 
•  Do zastosowania z PG 8583 i PG 8593
•  Podbudowa ze stali szlachetnej, możliwość 

przykręcenia do urządzenia
•  Wys. 300, szer. 600, gł. 600 mm

Podbudowa UG 30-90/60-85 
•  Możliwość użycia z PG 8583 i PG 8593 w 

połączeniu z PG 8595 lub PG 8596 (możliwy 
montaż po obu stronach PG 8595/PG 8596)

•  Podbudowa ze stali szlachetnej, możliwość 
przykręcenia do urządzenia

•  Wys. 300, szer. 900, gł. 600 mm

Podbudowa UG 30-90/70-85 
•  Do zastosowania z PG 8583 CD 
•  Podbudowa ze stali szlachetnej, możliwość 

przykręcenia do urządzenia
•  Wys. 300, szer. 900, gł. 700 mm

UG 70-60/80 
•  Do zastosowania z PG 8583 i PG 8593
•  Zamknięta podbudowa z drzwiami ze stali 

szlachetnej, możliwość przykręcenia do 
urządzenia

•  Wyposażony w tacę podłogową, drzwi z zamkiem 
i kluczem, uchwyt na miernik przewodności 
lub przepływu, miejsce mocowania diody LED 
sygnalizującej stan na ramie drzwi

•  Możliwość konfiguracji wyposażenia  
2 moduły dozujące nowej generacji (np. 
DOS K 85),  
2 kanistry na media płynne o poj. do 10 l  
2 wkłady dejonizujące (np. VE P 2800)  
1 moduł do pomiaru przewodności 

•  Wys. 700, szer. 600, gł. 550 mm



26



27

Zmywarki laboratoryjne
PG 8536

Od ponad pięciu dekad Miele Professional wyz-
nacza innowacyjne trendy w zakresie wydajnego 
i bezpiecznego przygotowywania maszynowego 
szkła laboratoryjnego. Zmywarki laboratoryjne 
PG 8536 charakteryzują się doskonałą wartością 
dodaną: większą wydajnością czyszczenia, 
większą niezawodnością procesu i większą 
ekonomicznością.
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Zalety produktu
PG 8536

PerfectFlowSensor –
kontrola ilości dozowania
•  Ultradźwiękowa kontrola ilości dozowania zapewniająca najwyższy 

poziom bezpieczeństwa procesowego
•  Precyzyjne dozowanie płynnych chemikaliów procesowych
•  Pomiar niezależny od lepkości i temperatury otoczenia
•  Dozowanie za pomocą wyjątkowo trwałych miechowych pomp 

dozujących

PerfectTouchControl –
łatwość obsługi i czyszczenia
•  Wyświetlacz sterujący ze szklaną powierzchnią wrażliwą na dotyk na 

całej powierzchni
•  Możliwość bezproblemowej obsługi również w rękawiczkach
•  Odporna na chemikalia powierzchnia zrównana z frontem urządzenia
•  Łatwa i efektywna dezynfekcja przez wycieranie

PerfectPureSensor –
płukanie bez pozostawiania śladów
•  Opatentowany system pomiaru przewodności
•  Wykrywanie i redukcja substancji niepożądanych w wodzie myjącej 

(np. rozpuszczonych soli alkalicznych lub kwasowych chemikaliów 
procesowych)

•  Indywidualnie regulowana wartość graniczna
•  Bezobsługowy i precyzyjnie pracujący system dzięki bezdotykowemu 

pomiarowi przewodności
•  Rzetelna dokumentacja i odtwarzanie sprawdzonych procesów 

przygotowywania

Kompetencja i innowacja

•  Intensywne prace rozwojowe i ścisła współpraca
•  Pionierska metoda opracowywania procesów i wyposażenie produktów
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Zalety produktu
PG 8536

PerfectSpeedSensor –
kontrola ramion spryskujących
•  Precyzyjny pomiar prędkości obrotowej zapewniający pewne rezultaty 

przygotowywania 
•  Monitorowanie wszystkich ramion spryskujących urządzeń, kosza i 

wózka
•  Higieniczny, bezdotykowy pomiar, czujnik poza komorą mycia
•  Niezawodne odtwarzanie sprawdzonych procesów przygotowywania 

poprzez wczesne wykrywanie nadmiernego wytwarzania piany lub 
blokad

PerfectHepaDrying
•  Wyjątkowa czystość nawet w fazie suszenia dzięki standardowemu 

wyposażeniu w funkcję PerfectHepaDrying
•  Odporny na działanie wysokich temperatur filtr HEPA klasy 13 o 

skuteczności separacji wynoszącej ponad 99,95%.
•  Zlokalizowany przed komorą mycia filtr zapobiega przedostawaniu się 

niepożądanych cząstek z powietrzem suszenia
•  Zoptymalizowany przepływ powietrza: gorące powietrze dociera 

niezawodnie do wszystkich zakamarków komory mycia.

PerfectDoc
•  Interfejs sieciowy do dokumentacji procesowej w standardzie
•  Moduł PerfectDoc: podłączenie do oprogramowania do dokumentacji 

procesowej, w razie potrzeby również do sieci wewnętrznej
•  Dokumentowanie wielu parametrów procesowych, takich jak krzywe 

temperatury i czasu
•  Zapis kompletnych protokołów procesowych, w tym wartości A0, 

ilości dozowania, prędkości obrotowej ramienia spryskującego i 
przewodności.

•  Możliwość dokumentowania z wykorzystaniem drukarki
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Przegląd urządzenia
PG 8536

Zmywarki laboratoryjne PG 8536

Szerokość konstrukcyjna [mm] 900

Wysokość, głębokość [min] 1175, 700

Czas trwania*/VarioTD** [min] 41

Liczba butelek laboratoryjnych 128

Liczba pipet 98

plus dodatkowe szkło laboratoryjne •

Suszenie DryPlus

Zintegrowana pompa dozująca 2

Pojemność szuflady na pojemniki o poj. 5 l 4

Przyłącze elektryczne 3N AC 400 V, 50 Hz •

Całkowita moc przyłączeniowa [kW] 10,2
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Programy, czasy trwania, dane eksploatacyjne

PG 8536 Mycie Suszenie 

LAB-STANDARDOWY 33 8,5 38,5 18 2,6 34,3 0,6

LAB-UNIWERSALNY 35 8,5 55 21 2,3 34,3 0,6

LAB-INTENSYWNY 43 8,5 40 48 2,7 34,3 0,6

LAB-PIPETY 46 11,5 74,5 44 2,5 34,3 0,3

TWORZYWO SZTUCZNE 38 62,5 - 20 2,5 44,6 0,4

ORGANICA 41 1 64 21 2,8 34,3 0,6

ANORGANICA 43 4 49 48 2,4 34,3 0,6

LAB-OLEJ 47 1 80,5 21 2,5 34,3 0,3

DES-VAR-TD 54 36,3 24,2 16 3,7 34,3 0,6

SPECJALNY 93/10 48 22 25,5 15,5 3,97 39,3 0,7

* Z przerwą na kondensację pary wodnej 6 min (nr 48–50 4,33 min)

Grzanie: 9 kW (3N AC 400 V 10,2 kW)

Przyłącze zimnej wody (15 °C), ciepłej wody (65 °C), wody dejonizowanej (15 °C) i wody DK (ok. 20 °C)
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Kosze górne i dolne
Do PG 8536

Kosz górny/iniektor TA O 175 
•  Do umieszczania elementów szklanych o wąskiej 

szyjce/szkła laboratoryjnego
•  33 dysze iniekcyjne
•  Wysokość załadunku 170 mm*
•  Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem
•  Wys. 250, szer. 531, gł. 475 mm, wys. z TA 

412 mm
•  Dozowanie proszku nie jest możliwe

Zakres dostawy:
•  33 dysze (E 351), śr. 4 x 160 mm
•  33 blokady dysz, śr. 4 x 160 mm (E 353)

*  W zależności od szkła laboratoryjnego maksymal-
na wysokość załadunku może być mniejsza

Kosz górny/laweta O 190/2 
• Jak w przypadku O 188/2
• Wysokość załadunku 215 mm
•  Wbudowane ramię spryskujące z magnesem  

do wykrywania ramienia
•  Wys. 265, szer. 531, gł. 475 mm

Kosz górny/laweta O 188/2 
• Otwarty z przodu
• Do umieszczania różnych wkładów
• Wysokość załadunku 165 mm 
• Regulowana wysokość w zakresie +/–20 mm
•  Wbudowane ramię spryskujące z magnesem  

do wykrywania ramienia
•  Wys. 215, szer. 531, gł. 475 mm

Kosz górny/iniektor TA O 184 
•  Do umieszczania np. rurek do wirówek, fiolek, 

probówek do frakcjonatorów lub rurek do auto-
samplerów

• 96 dysz iniekcyjnych
•  Wysokość załadunku 170 mm
•  Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem
•  Wys. 260 (468 z TA), szer. 531, gł. 475 mm
•  Dozowanie proszku nie jest możliwe

Zakres dostawy:
•  96 dysz, śr. 2,5 x 110 mm ze wspornikami z twor-

zywa sztucznego

Kosz dolny/laweta U 874/1 
• Otwarty z przodu
• Do umieszczania różnych wkładów
•  Wysokość załadunku w zestawieniu z koszem 

górnym: O 175 TA ok. 230 mm +/–20 mm  
O 184 ok. 205 mm +/–20 mm  
O 187 ok. 225 mm +/–20 mm  
O 188/2 ok. 270 mm +/–20 mm  
O 190/2 ok. 220 mm +/–20 mm

Kosz dolny/iniektor U 175/1 
• Do umieszczania elementów szklanych o wąskiej 
szyjce
• 33 dysze iniekcyjne
• Wysokość załadunku ok. 170 mm*
•  Tylko w połączeniu z koszem górnym 

O 175/O 187/O 184
• Wys. 250, szer. 531, gł. 475 mm

Zakres dostawy:
• 33 dysze (E 351), śr. 4 x 160 mm
•  33 blokady dysz (E 353), śr. 4 x 160 mm
• 1 dysza wypłukująca
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Kosz górny/iniektor O 187 
•  Do umieszczania elementów szklanych o wąskiej 

szyjce/szkła laboratoryjnego
• 34 dysze iniekcyjne
•  Wysokość załadunku 170 mm*
•  Wys. 250, szer. 531, gł. 475 mm
•  Dozowanie proszku nie jest możliwe

Zakres dostawy:
•  34 dysze (E 351), śr. 4 x 160 mm
•  34 blokady dysz, śr. 4 x 160 mm (E 353)

*  W zależności od szkła laboratoryjnego maksymalna 
wysokość załadunku może być mniejsza

Kosz dolny/iniektor U 184/1 
•  Do umieszczania np. rurek do wirówek, fiolek, 

probówek do frakcjonatorów lub rurek do auto-
samplerów

• 96 dysz iniekcyjnych
•  Tylko w połączeniu z koszem górnym 

O 175/O 187/O 184
•  Wysokość załadunku ok. 170 mm
• Wys. 250, szer. 531, gł. 515 mm

Zakres dostawy:
•  96 dysz 2,5 x 90 mm ze wspornikami z tworzywa 

sztucznego
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Wkłady do próbówek, lejków, zlewek, elementów szklanych o szerokiej 
szyjce
Do PG 8583, PG 8593, PG 8583 CD i PG 8536

Wkład 1/4 E 103/1 
•  Do ok. 200 probówek do 12 x 75 mm
•  Podzielony na 6 powierzchni łącznie z pokrywą 

A 13
•  Szerokość oczek 8 x 8 mm
•  Wys. 102 (122), szer. 200, gł. 320 mm

Wkład 1/4 E 104/1 
•  Jak w przypadku E 103, ale do probówek do 

 12 x 105 mm z pokrywą A 13
•  Szerokość oczek 8 x 8 mm
•  Wys. 132 (152), szer. 200, gł. 320 mm

Wkład 1/4 E 105/1 
•  Jak w przypadku E 103, ale do probówek do 

 12 x 165 mm z pokrywą A 13
•  Szerokość oczek 9 x 9 mm
•  Wys. 192 (212), szer. 200, gł. 320 mm

Wkład 1/4 E 139/1 
•  Jak w przypadku E 103, ale do probówek do 

 12 x 200 mm z pokrywą A 13
•  Szerokość oczek 9 x 9 mm
•  Wys. 223 (243), szer. 200, gł. 320 mm

Wkład 1/4 E 149 
•  Do 80 probówek do 16 x 105 mm,  

z pokrywą A 13
•  80 przegródek 18 x 18 mm
•  Szerokość oczek dna 8 x 8 mm
•  Pokrywę można uzyskać za pośrednictwem 

serwisu  
nr mat.: 05618390

•  Wys. 132 (152), szer. 200, gł. 320 mm

Pokrywa A 13 
•  Do wkładów E 103, E 104, E 105 i 

 E 139 jako zamiennik
•  Ze stali szlachetnej
•  Siatka druciana 1 mm, szerokość oczek 8 mm,  

rama dookolna 4 mm

Wkład 1/2 AK 12 
•  Do umieszczania lejków, zlewek, elementów szkla-

nych o szerokiej szyjce itp.
• Wys. 67/122, szer. 225, gł. 434 mm

Pokrywa 1/4 A 14  
• Do wkładu AK 12
• Ze stali szlachetnej
•  Wykrój 7 x 7 mm, mostek 3 mm
• Wys. 20, szer. 210, gł. 210 mm
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Wkłady do zlewek, elementów szklanych o szerokiej szyjce, menzurek
Do PG 8583, PG 8593, PG 8583 CD i PG 8536

Wkład 1/2 E 106 (ilustr.) 
•  Do umieszczania elementów szklanych o szerokiej 

szyjce,  
menzurek itp.

•  10 zaczepów sprężynowych, wys. 175 mm
•  16 zaczepów sprężynowych, wys. 105 mm, odstęp 

ok. 60 mm
•  Wys. 186, szer. 220, gł. 445 mm

Wkład 1/2 E 106/1 
•  Z 26 małymi zaczepami sprężynowymi, 105 mm,  

odstęp ok. 60 mm
•  Wys. 116, szer. 220, gł. 445 mm

Wkład 1/2 E 106/2 
•  Z 13 dużymi zaczepami sprężynowymi, 175 mm,  

odstęp ok. 85 mm
•  Wys. 186, szer. 220, gł. 445 mm

Wkład 1/2 E 109 (ilustr.) 
•  Na 21 zlewek o poj. do 250 ml
•  21 x 3 pręty przytrzymujące
•  Wys. 155, szer. 230, gł. 460 mm

Wkład 1/2 E 110 
•  Na 10 zlewek o poj. od 250 do 600 ml
• 10 x 3 pręty przytrzymujące
•  Wys. 175, szer. 230, gł. 460 mm

Wkład 1/2 E 111 
•  Na 8 zlewek o poj. od 600 do 1000 ml
• 8 x 3 pręty przytrzymujące
•  Wys. 205, szer. 230, gł. 460 mm

Wkład 1/2 E 144 
•  Na 18 zlewek o poj. do 250 ml
• 18 x 3 pręty przytrzymujące
•  Wys. 131, szer. 200, gł. 445 mm
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Wkłady do szalek Petriego, szkiełek podstawowych, szkiełek zegarkowych, 
płytek mikromianowych
Do PG 8583, PG 8593, PG 8583 CD i PG 8536

Wkład 1/1 E 118 
•  Na 38 półszalek Petriego o śr. 100 mm
•  38 uchwytów, wys. 70 mm
•  Odstęp ok. 26 mm
•  Wys. 120, szer. 460, gł. 445 mm

Wkład 1/1 E 136 
•  Na 56 półszalek Petriego o śr. 100 mm
•  56 uchwytów, wys. 70 mm
•  Odstęp ok. 26 mm
•  Wys. 145, szer. 485, gł. 445 mm

Nakładka 1/1 E 137 do E 136 
•  Na 56 półszalek Petriego o śr. 100 mm
•  56 uchwytów, wys. 70 mm
•  Odstęp ok. 26 mm
•  Wys. 95, szer. 485, gł. 445 mm

Wkład 1/2 E 403 
•  Na 105 szkiełek zegarkowych o śr. 50–60 mm
•  36 prętów, odstęp 9 mm
•  Wys. 35, szer. 200, gł. 445 mm

Wkład 1/2 E 402 
•  Na 44 szkiełek zegarkowych o śr. 80–125 mm
•  23 pręty, odstęp 15 mm
•  Wys. 53, szer. 200, gł. 445 mm
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Wkład 1/2 E 494 
•  Do umieszczenia luzem 5 płytek mikromianowych.
•  Wys. 35, szer. 205, gł. 440 mm

Wkład 1/2 E 134 
•  Na 210 szkiełek podstawowych
•  210 przegródek 26 x 11 mm, grubość pręta 3 mm
•  Wys. 73, szer. 200, gł. 445 mm
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Wózek iniekcyjny do pipet
Do PG 8536

Wózek iniekcyjny E 404/1 
•  Do umieszczania 38 pipet w 3 rzędach:  

1. rząd 10 pipet o poj. do 100 ml (długość do  
550 mm), odstęp prętów uchwytu 20 mm  
2. rząd 14 pipet o poj. do 25 ml, odstęp prętów 
uchwytu 26 mm  
3. rząd 14 pipet o poj. do 10 ml, odstęp prętów 
uchwytu 26 mm

•  Bez el. mocującego listwy magnetycznej ML/2 
do automatycznego wykrywania wózka/ramienia 
spryskującego

Wózek iniekcyjny TA E 405/1 
• Jak w przypadku E 404/1
• Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem
•  El. mocujący listwy magnetycznej ML/2 do 

automatycznego wykrywania wózka/ramienia 
spryskującego

Wózek iniekcyjny E 406 
•  Do 116 pipet do 450 mm
• Wymiary powierzchni: 16 x 16 mm
•  W komplecie z ramą uchwytu, wys. 150 mm
•  Bez el. mocującego listwy magnetycznej ML/2 

do automatycznego wykrywania wózka/ramienia 
spryskującego

Wózek iniekcyjny TA E 408 
• Jak w przypadku E 406, ale na 96 pipet
• Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem
•  El. mocujący listwy magnetycznej ML/2 do 

automatycznego wykrywania wózka/ramienia 
spryskującego
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Wkłady do elementów szklanych o wąskiej szyjce
Do PG 8536

Wózek iniekcyjny 1/2 E 355 
•  Do umieszczania elementów szklanych o wąskiej 

szyjce
• 16 dysz iniekcyjnych
•  Połowa może być wypełniona innymi wkładami

Zakres dostawy:
•  7 x dysza iniekcyjna E 351, śr. 4,0 x 160 mm 
•  7 x blokada dyszy E 353, śr 4,0 x 160 mm
•  9 x dysza iniekcyjna E 352, śr. 6,0 x 220 mm 
•  9 x blokada dyszy E 354, śr 6,0 x 220 mm
•  1 x dysza wypłukująca dla dozownika proszku

Wózek iniekcyjny 1/2 TA E 385 
•  Jak w przypadku E 355, ale z przyłączem do 

suszenia gorącym powietrzem
• 16 dysz iniekcyjnych
•  El. mocujący listwy magnetycznej ML/2

Zakres dostawy:
•  7 x dysza iniekcyjna E 351, śr. 4,0 x 160 mm 
•  7 x blokada dyszy E 353, śr 4,0 x 160 mm
•  9 x dysza iniekcyjna E 352, śr. 6,0 x 220 mm 
•  9 x blokada dyszy E 354, śr 6,0 x 220 mm
•  1 x dysza wypłukująca dla dozownika proszku

Wózek iniekcyjny 1/2 E 340 
•  Do umieszczania elementów szklanych o wąskiej 

szyjce
• 19 dysz iniekcyjnych
•  Połowa może być wypełniona innymi wkładami

Zakres dostawy:
•  Dysze 3/3/3, śr. 4,0 x 140/160/180 mm
•  Dysze 3/3/4, śr. 6,0 x 200/220/240 mm
•  1 x dysza wypłukująca dla dozownika proszku

Wózek iniekcyjny 1/1 TA E 380 
Jak w przypadku E 350, ale z 32 dyszami/blokadami
•  Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem

Zakres dostawy:
•  14 x dysza iniekcyjna E 351, śr. 4,0 x 160 mm 
•  14 x blokada dyszy E 353, śr 4,0 x 160 mm
•  18 x dysza iniekcyjna E 352, śr. 6,0 x 220 mm 
•  18 x blokada dyszy E 354, śr 6,0 x 220 mm
•  1 x dysza wypłukująca dla dozownika proszku

Wózek iniekcyjny 1/1 E 329 
•  Do umieszczania elementów szklanych o wąskiej 

szyjce
• 39 dysz iniekcyjnych

Zakres dostawy:
•  Dysze 4/5, śr. 2,5 x 90/110 mm
•  Dysze 5/5/5, śr. 4,0 x 140/160/180 mm
•  Dysze 5/5/5, śr. 6,0 x 200/220/240 mm
•  1 x dysza wypłukująca dla dozownika proszku

Wózek iniekcyjny 1/1 TA E 414 
Jak w przypadku E 329, ale z 37 dyszami
•  Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem
•  El. mocujący listwy magnetycznej ML/2 do 

automatycznego wykrywania wózka/ramienia 
spryskującego

Zakres dostawy:
•  Dysze 4/3, śr. 2,5 x 90/110 mm
•  Dysze 5/5/5, śr. 4,0 x 140/160/180 mm
•  Dysze 5/5/5, śr. 6,0 x 200/220/240 mm
•  1 x dysza wypłukująca dla dozownika proszku
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Wózek iniekcyjny 1/1 E 350 
•  Do umieszczania elementów szklanych o wąskiej 

szyjce
• 33 dysze iniekcyjne

Zakres dostawy:
•  15 x dysza iniekcyjna E 351, śr. 4,0 x 160 mm 
•  15 x blokada dyszy E 353, śr 4,0 x 160 mm
•  18 x dysza iniekcyjna E 352, śr. 6,0 x 220 mm 
•  18 x blokada dyszy E 354, śr 6,0 x 220 mm
•  1 x dysza wypłukująca dla dozownika proszku

Wózek iniekcyjny 1/1 E 331 
•  Do butyrometrów
•  39 dysz iniekcyjnych

Zakres dostawy:
•  39 dysz iniekcyjnych SD-B do butyrometrów
•  1 x dysza wypłukująca dla dozownika proszku
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Siatka przykrywająca 1/2 A 2 (ilustr. podob.) 
•  Metalowa rama powlekana rilsanem z siatką z 

tworzywa sztucznego
•  Do wkładów 1/2
•  216 x 456 mm

Siatka przykrywająca 1/4 A 3 (ilustr. podob.) 
•  Metalowa rama powlekana rilsanem z siatką z 

tworzywa sztucznego
•  Do wkładów 1/4
•  206 x 206 mm

Pokrywa A 5 
•  Stalowa rama z siatką z tworzywa sztucznego  

(jakość materiału: PA 12)
•  Do O i U 184, E 747, E 947
•  Wys. 8, szer. 280, gł. 280 mm

Rama podkładowa – wkład 1/1 A 11/1 
•  Z wykrojem 7 x 7 mm
•  Do kosza górnego lub dolnego
•  Ze stali szlachetnej
•  Szer. 429, gł. 429 mm

Rama podkładowa – wkład 1/2 A 12/1 
•  Z wykrojem 7 x 7 mm
•  Do kosza górnego lub dolnego
•  Ze stali szlachetnej
• Szer. 429, gł. 224 mm

Wkład 1/1 E 319/3 
•  Sito powierzchniowe do zabrudzeń zgrubnych
•  Zapobiega zabrudzeniu przez etykiety szkła 

laboratoryjnego lub odłamki szkła w przypadku 
jego zbicia

•  Szer. 500, gł. 488 mm

Wyposażenie
Do PG 8583, PG 8593, PG 8583 CD i PG 8536
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Tuleja płucząca E 336 
• Z tworzywa sztucznego, możliwość przykręcenia
•  Do umieszczania pipet (maks. długość 445 mm) w 

wózku iniekcyjnym
• Śr. 11 mm
•  Długość 121 mm

Dysza iniekcyjna E 351 
• Do wózków iniekcyjnych
• Możliwość zestawienia z E 353
• Śr. 4 x 160 mm, możliwość przykręcenia

Dysza iniekcyjna E 352 
• Do wózków iniekcyjnych
• Możliwość zestawienia z E 354
• Śr. 6 x 220 mm, możliwość przykręcenia

Blokada dyszy E 353 
• Do dyszy iniekcyjnej E 351
• Regulowana wysokość
• Śr. 4 x 160 mm

Blokada dyszy E 354 
• Do dyszy iniekcyjnej E 352
• Regulowana wysokość
• Śr. 6 x 220 mm

Dysza iniekcyjna z uchwytem E 470 
• Do wózków iniekcyjnych
• Śr. 2,5 x 90 mm, możliwość przykręcenia

Dysza iniekcyjna z króćcem z tworzywa   
sztucznego 
ID 90
• Śr.  2,5 x 90 mm
ID 110
•  Śr. 2,5 x 110 mm
ID 140
• Śr. 4 x 140 mm
ID 160
• Śr. 4 x 160 mm
ID 180
• Śr. 4 x 180 mm
ID 200
• Śr. 6 x 200 mm
ID 220
• Śr. 6 x 220 mm
ID 240
• Śr. 6 x 240 mm

Dysza iniekcyjna SD-B do butyrometrów 
• Do wózków iniekcyjnych E 331
•  Dł. 240 mm, z gwintem o śr. 4 x 140 mm, 

plus przyspawana, rozpłaszczona dysza, 
śr. 1,5 x 100 mm

Śruba zaślepiająca E 362 
•  Gwint M 8 x 1, do zamykania połączeń śrubowych 

wózków iniekcyjnych
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Wózek transportowy, akcesoria
Do PG 8536

Mieltrans MT, wózek transportowy 
•  Do przechowywania i transportu koszy i wkładów
•  Podział na 4 regulowane poziomy
•  Wymiary załadunku: szer. 549, gł. 599 mm
•  Wysokość rastra 102,5 mm
•  4 blokowane rolki
•  Wys. 1985, szer. 616, gł. 662 mm

Mielcar MC/2, wózek doprowadzający i   
odprowadzający 
•  Do załadunku i rozładunku urządzeń myjących i 

dezynfekujących z koszami i wkładami
•  2 poziomy składowania (w kształcie koryta)
•  Uchwyt i płyta dokująca
•  Poziom wsuwany, wys. 640–885 mm, 

bezstopniowa regulacja
•  4 rolki jezdne, w tym 2 z możliwością 

zablokowania
•  Wys. 1003, szer. 600, gł. 805 mm (gł. 960 mm ze 

złożoną płytą dokującą) 
Możliwość stosowania z PG 8536 i urządzeniami 
myjącymi i dezynfekującymi na podbudowie o 
wysokości 30 cm.

Listwa magnetyczna ML/2 
•  Listwa magnetyczna dla automatycznego 

wykrywania wózka
•  5 magnesów, możliwość 15 różnych zestawień 

Doposażalne magnetyczne ramię spłukujące 
•  W celu wykorzystania systemu wykrywania 

ramienia spłukującego w PG 8535, PG 8536 
można doposażyć w magnetyczne ramiona 
spłukujące w przypadku, gdy dostępne są kosze/
wózki bez magnetycznego ramienia spłukującego.



45



46

Nowe zmywarki laboratoryjne SlimLine –  
kompaktowe wymiary, duża pojemność

Wraz z nowymi zmywarkami laboratoryjnymi 
SlimLine, wydajnym procesom przygotowania, 
optymalnie dobranym procesowym środkom che-
micznym ProCare Lab i praktycznym akcesoriom 
Miele oferuje obszerne rozwiązanie systemowe do 
przygotowywania czystego do analizy szkła labo-
ratoryjnego. Inżynierowie Miele we współpracy z 
użytkownikami mającymi doświadczenie praktycz-
ne tworzą wychodzące poza standardowy zakres, 
indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb 
codziennych w laboratoriach.  
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Nowa zmywarka laboratoryjna SlimLine
PLW 6111

Zmywarki laboratoryjne SlimLine  PLW 6111

Wymiary zewnętrzne [szerokość x wysokość x głębokość mm] 650, 1840, 687

Wymiary komory zmywania [szerokość x wysokość x głębokość mm] 540, 690, 585

Pojemność użytkowa komory [l] 218

Koncept obsługi System Rack z maks. 3 koszami w 4 różnych pozycjach

Programy 40 miejsc w pamięci programów

Wybór programu     Touch on Glass

Wyposażenie

Urządzenie jednodrzwiowe •

Pełne szkło, drzwi składane, oświetlenie komory •

Grzanie elektryczne •

Suszenie gorącym powietrzem wraz z filtrem HEPA H14 •

Kondensator pary •

Zintegrowane pompy dozujące 2

Pompa spustowa •

Przyłącza wodne Ciepła woda, zimna woda, woda dejonizowana

Przyłącze elektryczne 3N AC 400 V, 50 Hz •

Całkowita moc przyłączeniowa [kW] 8,25

Czujnik przewodności            w zależności od modelu

Odkamieniacz         w zależności od modelu

Punkt pobierania próbki     w zależności od modelu

Port USB w zależności od modelu

Pojemność wsadu 

Butelki laboratoryjne 100 ml 126

Butelki laboratoryjne 250 ml 84

Butelki laboratoryjne 1000 ml 40

Fiolki 468

Pipety 121
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Zalety produktów w skrócie
PLW 6111

SmartLoad – elastyczne wykorzystanie komory mycia
Nowe zmywarki laboratoryjne SlimLine Miele Professional wyróżniają 
się wysoką wydajnością przy kompaktowych wymiarach. Dzięki inno-
wacyjnemu systemowi załadunku SmartLoad umożliwiają poza tym 
wyjątkowo efektywne wykorzystanie komory mycia.

I tak urządzenia serii PLW 6111 pomieszczą w komorze mycia nawet 
3 wyciągane kosze. Kosze można podłączać do obiegu zmywania 
na 4 różnych poziomach. W ten sposób można zrealizować różne 
kombinacje różnych wysokości załadunku, zaczynając od korzystania z 
najniższego poziomu o wysokości maksymalnej załadunku wynoszącej 
630 mm.

Doskonałe rezultaty dzięki dopasowaniu programu zmywania i 
chemii procesowej
•  Chemikalia procesowe ProCare Lab dla optymalnych wyników
•  Dokładne czyszczenie dostosowane do maksymalnej ochrony 

materiału
•  Środki czyszczące i neutralizujące w opakowaniach różnej wielkości

Kompaktowe wymiary urządzenia przy wysokiej pojemności ko-
mory mycia
•  nieduża powierzchnia zajmowana, o szerokości tylko 650 mm
•  3 poziomy z dyszami iniekcyjnymi
•  odpowiednie również do dużych pojemników o wysokości załadunku 

do 630 mm
•  121 pipet i 40 butelek (1 litr) w jednym wsadzie
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Inteligentne sterowanie
•  Wyświetlacz sterujący ze szklaną powierzchnią wrażliwą na dotyk na 

całej powierzchni
•  Wszystko pod kontrolą dzięki kolorowemu wyświetlaczowi 3,5"
•  Maksymalnie 40 miejsc na programy (programy standardowe i wolne 

miejsca)
•  Łatwe i efektywne czyszczenie
•  Interfejs RS 232 do podłączenia drukarki lub komputera

Bezpieczne i efektywne procesy czyszczenia
•  Komora mycia, skrzydło obrotowe i sitka z wysokiej jakości stali 

szlachetnej 1.4404/316L
•  Nadzór przewodzenia dla zapewnienia wysokiej jakości procesu*
•  Dokładny filtr HEPA H14 zapewnia jałowe powietrze suszenia
•  Zintegrowany odkamieniacz*
•  Podgrzewany kocioł w celu skrócenia czasu obsługi wsadu*

* w zależności od modelu

Szeroki program nośników ładunku
•  Asortyment specjalnie zaprojektowany na potrzeby laboratoriów
•  Maksymalna elastyczność przy intuicyjnej obsłudze
•  Szerokie spektrum rozwiązań w zakresie załadunku standardowego i 

konfigurowalnego zgodnie z potrzebami klienta
•  Możliwość czyszczenia pojemników, od szkła laboratoryjnego o 

najmniejszych wymiarach aż po bardzo duże zbiorniki (do 50 l) 

Wizualna kontrola komory mycia 
•  Kontrola procesu dzięki szklanym drzwiom
•  Zintegrowane oświetlenie komory
•  Automatyczna blokada drzwiczek
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Kosz górny APLW 000 
•  Do szkła laboratoryjnego, np. zlewek
•  Powierzchnia użytkowa: 485 x 525 mm

Wózek APLW 001 
•  Do szkła laboratoryjnego, np. zlewek
•  Powierzchnia użytkowa: 490 x 540 mm

Kosze podstawowe
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Wkłady

Nakładana kratka APLW 033 
•  redukuje wysokość załadunku o 50 mm

Pokrywa APLW 034 
•  Pokrywa do lekkiego szkła laboratoryjnego, np. 

fiolki testowe

Pokrywa APLW 035 
•  Pokrywa do lekkiego szkła laboratoryjnego, np. 

fiolki testowe

Pokrywa APLW 036 
•  Pokrywa do koszy

Kratka ochronna APLW 037 
•  Regulowana kratka ochronna do bezpiecznego 

mycia fiolek testowych

Wkład APLW 038 
•  Wkład z zaczepami sprężynowymi na szkło 

laboratoryjne
•  14 zaczepów sprężynowych 175 mm
•  14 zaczepów sprężynowych 105 mm
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Wkład APLW 039 
•  Do szalek Petriego
•  26 pozycji

Wkład APLW 040 
•  Do probówek
•  Wysokość 115 mm

Wkład APLW 041 
•  Do probówek
•  Wysokość 145 mm

Wkład APLW 042 
•  Do probówek
•  Wysokość 215 mm

Pokrywa APLW 043 
•  Pokrywa do APLW 040, APLW 041 i APLW 042

Wkład APLW 044 
•  Do probówek
•  Separator do APLW 040, APLW 041 i APLW 042

Wkłady
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Wstępnie skonfigurowane kosze

Wózek APLW 002 
•  Do butelek (5 i 10 l), duże kolby stożkowe
•  Do 4 szt. ø maks. mm 240
•  Do 5 szt. ø maks. mm 190

Wózek APLW 003 
•  Do butelek (do 20 l), duże kolby stożkowe
•  Do 2 szt. ø maks. 280 mm

Wózek APLW 004 
•  Do butelek do 50 l

Wózek APLW 005 
•  Do pipet (maks. 56 szt.)
•  Maks. długość pipety 760 mm w PLW 6111

Wózek APLW 006 
•  Do pipet (maks. 121 szt.)
•  Maks. długość pipety 470 mm w PLW 6011

Wózek APLW 008 
•  Do pipet (przygotowanie w 3 kasetach)

Wózek APLW 007 
•  Do pipet (przygotowanie w 2 kasetach)
•  Maks. długość pipety 520 mm
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Układ kosza 3 
Ilustracja przedstawia przykładowy kosz górny 
APLW 018

Układ kosza 4 
Ilustracja przedstawia przykładowy kosz górny 
APLW 019

Dolne i górne kosze z konfigurowalnymi dyszami
Układy koszy

Układ kosza 2 
Ilustracja przedstawia przykładowy kosz dolny 
APLW 026

Układ kosza 1 
Ilustracja przedstawia przykładowy kosz dolny 
APLW 030
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Kosz górny Ø maks. mm maks. wysokość mm  Liczba dysz  Układ kosza  Wskazówka

APLW 013/1 70 160 42 2 Z 42 x APLW 051

APLW 013/2 70 200–300 10 + 32 2 Z 32 x APLW 051 + 10 x APLW 055

APLW 014/1 100 230 20 1 Z 20 x APLW 055

APLW 018/1 20 + 75 160 24 + 121 3 Z 121 x APLW 048 + 24 x APLW 051

APLW 019/1 25 90 121 4 Z 121 x APLW 047

Kosz dolny Ø maks. mm maks. wysokość mm  Liczba dysz  Układ kosza  Wskazówka

APLW 020/1 25 140 121 4 Z 121 x APLW 047

APLW 024/1 70 230 42 1 Z 42 x APLW 052

APLW 024/2 70 200–300 42 1 Z 10 x APLW 055 + 32 x APLW 051

APLW 024/3 70 180–280 42 1 Z 12 x APLW 067 + 30 x APLW 066

APLW 025/1 70 200–300 24 2 Z 12 x APLW 056 + 12 x APLW 052

APLW 026/1 100 300 20 1 Z 20 x APLW 056

APLW 30/1 100 180–280 12 2 Z 6 x APLW 067 + 6 x APLW 066

APLW 032/1 20 + 75 160–300 24 + 121 3 Z 121 x APLW 048 + 24 x APLW 056

Dolne i górne kosze wyposażone w dysze
Warianty koszy
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Dolne i górne kosze niewyposażone, z dyszami dowolnie konfigurowanymi
Warianty koszy

Kosz górny Ø maks. mm Liczba dysz Układ kosza Wskazówka

APLW 010 32 156 1 tylko do dysz o Ø 2,5 mm

APLW 011 40 110 1 tylko do dysz o Ø 2,5 mm

APLW 012 35 84 1 tylko do dysz o Ø 2,5 mm

APLW 013 70 42 1

APLW 014 100 20 1

APLW 015 110 16 1

APLW 016 75 27 1

APLW 017 20 121 2 Wymiary wyposażenia 200 x 490 mm

APLW 018 75 24+121 3 patrz także APLW 035, APLW 034, APLW 036

APLW 019 25 121 4 tylko do dysz o Ø 2,5 mm

Kosz dolny Ø maks. mm Liczba dysz Układ kosza Wskazówka

APLW 020 25 121 4 tylko do dysz o Ø 2,5 mm

APLW 021 40 110 1 tylko do dysz o Ø 2,5 mm

APLW 022 52 70 1 tylko do dysz o Ø 2,5 mm

APLW 023 60 56 1 tylko do dysz o Ø 2,5 mm

APLW 024 70 42 1

APLW 025 70 24 2 Objętość użyteczna 230 x 490 mm

APLW 026 100 20 1

APLW 027 110 16 1

APLW 028 75 27 1

APLW 029 130 12 1

APLW 030 100 12 2 Wymiary wyposażenia 220 x 490 mm

APLW 031 160 9 1

APLW 032 75 24+121 3 patrz także APLW 035, APLW 034, APLW 036
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Typ dyszy 1 
•  Standardowa nakładka, Ø 4 mm do 

fiolek testowych, menzurek o małej 
pojemności, fiolek do wirówki

•  Ilustracja przedstawia przykładowy 
APLW 045

Typ dyszy 2 
•  Standardowa nakładka, Ø 5 mm 

do pojemników o wąskiej szyjce, 
menzurek

•  Ilustracja przedstawia przykładowy 
APLW 050

Typ dyszy 6 
•  Sztywna nakładka, zewnętrzna 

Ø 10 mm do kolb stożkowych, 
pojemników o szerokich i wąskich 
szyjkach, menzurek, stożków 
Immhoffa

•   Ilustracja przedstawia przykładowy 
APLW 066

Typ dyszy 7 
•  Sztywna nakładka, Ø 17 mm 

do kolb stożkowych, butelek 
laboratoryjnych, lejków, menzurek

•  Ilustracja przedstawia przykładowy 
APLW 069

Typ dyszy 3 
•  Standardowa nakładka, Ø 10 mm 

do pojemników o wąskiej szyjce, 
menzurek

•  Ilustracja przedstawia przykładowy 
APLW 053

Dysze iniekcyjne do konfigurowania koszy

Typ dyszy 4 
•  Elastyczna nakładka, wewnętrzna, 

Ø 10 mm do kolb stożkowych, 
pojemników o szerokich i wąskich 
szyjkach, menzurek, stożków 
Immhoffa

•  Ilustracja przedstawia przykładowy 
APLW 058

Typ dyszy 5 
•  Sztywna nakładka, wewnętrzna, 

Ø 10 mm do butelek z szeroką 
szyjką, kolb stożkowych

•  Ilustracja przedstawia przykładowy 
APLW 061
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Ø A mm Ø B mm C mm D mm E mm Typ Klamra

Typ dyszy 1 „Standardowa nakładka, Ø 4 mm do fiolek testowych, menzurek o małej pojemności, fiolek do wirówki“

APLW 045 2,5 4 15 80 75 1 Nie

APLW 046 2,5 4 15 80 80 1 Tak

APLW 048 2,5 4 32 80 80 2 Nie

APLW 047 2,5 4 32 50 50 2 Nie

APLW 049 2,5 4 15 80 80 2 Nie

Typ dyszy 2 „Standardowa nakładka, Ø 5 mm do pojemników o wąskiej szyjce, menzurek“

APLW 050 4 5 54 75 50 2 Nie

APLW 051 4 5 54 110 80 3 Tak

APLW 052 4 5 54 175 130 3 Tak

Typ dyszy 3 „Standardowa nakładka, Ø 10 mm do pojemników o wąskiej szyjce, menzurek“

APLW 053 6 10 75 115 85 2 Nie

APLW 054   6 10 75 135 95 3 Tak

APLW 055    6 10 75 175 130 3 Tak

APLW 056   6 10 75 225 185 3 Tak

APLW 057 6 10 75 275 235 3 Tak

Typ dyszy 4 „Elastyczna nakładka, wewnętrzna, Ø 10 mm do kolb stożkowych, pojemników o szerokich i wąskich szyjkach, menzurek, stożków Immhoffa“

APLW 058 6 10 75 135 105 2 Nie

APLW 059 6 10 75 225 185 3 Tak

APLW 060 6 10 75 275 235 3 Tak

Typ dyszy 5 „Sztywna nakładka, wewnętrzna, Ø 10 mm do butelek z szeroką szyjką, kolb stożkowych“

APLW 061 6 10 75 115 85 2 Nie

APLW 062 6 10 75 135 95 3 Tak

APLW 063 6 10 75 175 130 3 Tak

APLW 064 6 10 75 225 185 3 Tak

APLW 065 6 10 75 275 235 3 Tak

Typ dyszy 6 „Sztywna nakładka, zewnętrzna Ø 10 mm do kolb stożkowych, pojemników o szerokich i wąskich szyjkach, menzurek, stożków Immhoffa“

APLW 066 6 10 Elastyczne 175 Nie

APLW 067 6 10 Elastyczne 175 Tak

APLW 068 6 10 Elastyczne 275 Nie

Typ dyszy 7 „Sztywna nakładka, Ø 17 mm do kolb stożkowych, butelek laboratoryjnych, lejków, menzurek“

APLW 069 8 17 87 255 235 Nie

APLW 070 8 17 87 320 300 Nie

APLW 071 8 17 105 320 300 Nie

W zależności od kształtu i wymiarów naczyń przeznaczonych do mycia 
należy tak dobrać iniektor, aby pomiędzy dnem naczynia a końcem 
dyszy odstęp wynosił od 10 do 90 mm.
Różne dysze mogą być dostarczone z uchwytem sprężynowym z 
możliwością regulowania wysokości. W wyniku przestawienia uchwy-
tu sprężynowego możliwe jest mycie szkła laboratoryjnego o różnej 
wysokości za pomocą jednego iniektora.

W wyborze iniektora decydujące znaczenie mają następujące wymi-
ary: odstęp D: musi być odpowiednio niższy niż maks. dopuszczalna 
wysokość załadunku używanego poziomu, mierzony od cokołu iniektora 
do dna naczynia.
Odstęp E: musi być dobrany do wysokości ustawianego szkła laborato-
ryjnego, mierzony od przyłożenia do końca dyszy.
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Akcesoria do dysz iniekcyjnych

Uchwyt APLW 080 
•  Ø 6 mm
•  Wysokość: 140 mm

Uchwyt APLW 081 
•  Ø 6 mm
•  Wysokość: 186 mm

Zamocowanie ładunku APLW 083 
•  Mocowanie
•  Ø 6 mm
•  Wysokość: 130 mm

Zamocowanie ładunku APLW 082 
•  Mocowanie
•  Ø 6 mm
•  Wysokość: 200 mm

Tuleja płucząca APLW 093 
•  Uchwyt do pipety z osłonką silikonową (maks. 

ø 11 mm)

Uchwyt do szyjek butelek APLW 084 
•  ø 28 mm
•  do iniektora ø 6 mm

Uchwyt do szyjek butelek APLW 085 
•  ø 33 mm
•  do iniektora ø 6 mm

Uchwyt do szyjek butelek APLW 086 
•  ø 45 mm
•  do iniektora ø 6 mm

Nakładka APLW 079 
•  Nakładka gwiaździsta
•  ø 75 mm do iniektora ø 6 mm

Pokrywa dyszy APLW 078 
•  Pokrywa osłaniająca
•  ø 10 mm do iniektora ø 6 mm

Uchwyt APLW 088 
•  ø 105 mm h = 290 mm
•  do iniektora ø 8 mm



61

Uchwyt APLW 090 
•  Uchwyt do pipet
•  Ø 20 mm
•  Wysokość: 21 mm

Zaślepka APLW 092 
•  Zamknięcie

Uchwyt APLW 091 
•  Uchwyt do pipet
•  Ø 25 mm
•  Wysokość: 13 mm

Nakładka APLW 073 
•  Nakładka gwiaździsta
•  ø 32 mm do iniektora ø 2,5 mm

Nakładka APLW 074 
•  Nakładka stożkowa
•  ø 15 mm do iniektora ø 2,5 mm

Pokrywa dyszy APLW 075 
•  Pokrywa osłaniająca
•  ø 4 mm do iniektora ø 2,5 mm

Nakładka APLW 076 
•  Nakładka gwiaździsta
•  ø 54 mm do iniektora ø 4 mm

Pokrywa dyszy APLW 077 
•  Pokrywa osłaniająca
•  ø 5 mm do dysz iniekcyjnych ø 4 mm

Nakładka APLW 087 
•  Nakładka ze stali szlachetnej
•  ø 87 mm
•  do iniektora ø 8 mm

Adapter APLW 089 
•  Adapter
•  ø 6 mm złączka adapterowa
•  do duszy ø 8 mm

Śruba zaślepiająca APLW 072 
•  Do zamykania nieużywanych pozycji iniektora



6262
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Dokumentacja procesowa
Systematyczność i elastyczność 

Miele Professional oferuje elastyczne rozwiązania w 
zakresie dokumentacji procesów przygotowywania 
szkła laboratoryjnego. System składa się z opartym 
na aplikacji rozwiązaniu DataDiary i oprogramowa-
nia dokumentacyjnego Segosoft Miele Edition oraz 
modułów komunikacyjnych i akcesoriów dosto-
sowanych do potrzeb klienta. Dokumentowanie i 
protokołowanie procesów przygotowywania, w tym 
wszystkich istotnych parametrów, stanowi dużą 
zaletę jakościową, otwierając szerokie możliwości 
optymalizacji procesów i kosztów.

Kompleksowość
•  Łatwe w użyciu, oparte na aplikacji rozwiązanie DataDiary z 

bezprzewodowym przesyłem danych i generowaniem protokołów 
dostosowanych do potrzeb użytkownika do najnowszej generacji 
zmywarek laboratoryjnych Miele

•  Przyjazna dla użytkownika oprogramowanie Segosoft Miele Edition 
pozwala na precyzyjne i wiarygodne dokumentowanie mycia i 
dezynfekcji, sterylizacji oraz wszystkich innych czynności związanych 
z przygotowywaniem, takich jak kontrola, uszczelnianie i zwalnianie.

•  Automatyczna rejestracja protokołów procesowych, rutynowych 
kontroli i prac konserwacyjnych

•  Rejestrowanie cyfrowe i na papierze
•  Dokumentacja zgodna z przepisami prawa

 Elastyczność
•  W zależności od warunków na miejscu eksploatacji dokumentowanie 

może się odbywać za pośrednictwem dwóch różnych modułów 
komunikacyjnych

•  Moduł RS232: podstawowe rozwiązanie dla małych instalacji, 
przyłącza drukarek protokołów APH 500 PRT 100 i APH 510 PRT110 
oraz rozwiązania USB Segosoft Miele Edition.

•  Moduł Ethernet: standardowy moduł komunikacyjny z rozszerzoną 
funkcjonalnością (automatyczna konfiguracja, wyjście protokołów 
graficznych, możliwość aktualizacji), dlatego szczególnie nadaje się 
do bezpośredniego podłączenia do komputera i sieci.
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Dokumentacja procesowa
Rozwiązanie oparte na aplikacji

Bezprzewodowa dokumentacja procesowa: DataDiar – prostota, ekonomiczność, 
bezpieczeństwo
Do pełnego dokumentowania udanego przygotowywania szkła laboratoryjnego Miele Professio-
nal oferuje oszczędzające czas rozwiązanie w postaci aplikacji. Aplikacja automatycznie odbiera 
dane procesowe ze zmywarki laboratoryjnej i umożliwia generowanie protokołów w aplikacji na 
tablecie – bez stosowania kabli, pamięci USB i innych kroków pośrednich. Rozwiązanie typu 
plug & play to DataDiary, łatwe w użyciu, oparte na aplikacji rozwiązanie Miele Professional do 
dokumentacji procesowej, które stanowi rozszerzenie istniejącej oferty.

Cechy DataDiary:
•  Łatwe w użyciu rozwiązanie typu plug & play dla zmywarek 

laboratoryjnych typu PG 8583, PG 8583 CD i PG 8593
•  Bezpieczna bezprzewodowa transmisja danych przez sieć WLAN 

(WPA2) pomiędzy urządzeniem Miele a tabletem 
•  Połączenie WLAN jest łatwe w realizacji dzięki SSID (Service Set 

Identifier) i utworzeniu hasła
•  Tworzenie protokołów w formacie PDF
•  Uwierzytelnianie użytkownika za pomocą znacznika NFC lub 

identyfikatora/hasła użytkownika
•  Nowoczesny interfejs użytkownika dla urządzeń z systemem Android i 

Apple z ekranem o wielkości co najmniej 7 cali (min. 1280 x 800 pikseli)
•  Możliwość korzystania z aplikacji w systemach operacyjnych 

Android™ 6 oraz iOS® 10 (iPad)

DataDiary DataDiary ID

Zakres świadczeń: Zakres świadczeń:

•  XKM 3100 W CDS  
(moduł komunikacyjny WLAN)

•  5 kart chipowych NFC
•  Instrukcja instalacji i obsługi

•  5 kart chipowych NFC do 
DataDiary

Przesyłanie danych:

•  Bezprzewodowe, bezpośrednie połączenie 
pomiędzy urządzeniem a tabletem

Kompatybilność urządzeń:

•  Zmywarki laboratoryjne Miele PG 8583, 
PG 8583 CD i PG 8593
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Dokumentacja procesowa
Możliwości zastosowań

Bezpośrednie podłączenie do komputera
Zmywarkę laboratoryjną podłącza się 
bezpośrednio do komputera z oprogramowa-
niem Segosoft Miele Edition. Komputer może 
znajdować się w samym laboratorium lub w 
sąsiednim pomieszczeniu.
•  Krótkie ścieżki i łatwa obsługa poprzez 

zwolnienie wsadu na miejscu
•  Najbardziej elastyczne rozwiązanie do 

podłączenia dwóch lub więcej urządzeń
•  Automatyczny transfer danych z urządzenia 

do oprogramowania

Połączenie przez sieć
Zmywarkę laboratoryjną podłącza się do sieci 
wewnętrznej za pomocą modułu Ethernet lub 
konwertera sieciowego. Odczyt i przetwarza-
nie danych protokołu może się dzięki temu 
odbywać np. na komputerze centralnym.
•  Wykorzystanie już dostępnych komputerów 

do dokumentacji
•  Automatyczny transfer danych z urządzenia 

do oprogramowania

Dokumentacja za pośrednictwem 
rozwiązania USB
Dane procesowe są zapisywane w pamięci 
USB, która jest podłączona do zmywarki 
laboratoryjnej poprzez moduł komunikacyjny 
RS232. Dane te mogą być później odczyty-
wane i przetwarzane na komputerze z opro-
gramowaniem Segosoft Miele Edition.
•  Niskie nakłady na infrastrukturę 

komputerową i sieciową
•  Wykorzystanie dostępnego komputera

Porównanie możliwości dokumentacji Bezpośrednie podłączenie 
do komputera Połączenie sieciowe Dokumentacja za 

pośrednictwem USB Drukarka

Dokumentacja: protokół procesowy • • • •

Dokumentacja: krzywe temperatury/ciśnienia (w zależności od urządzenia) • • – –

Dokumentacja: rutynowe kontrole • • • –

Dokumentacja: konserwacja • • • –

Zaawansowana sygnatura cyfrowa w odniesieniu do użytkownika • • • –

Ręczne zwalnianie przez podpisanie – – – •

Cyfrowe zwalnianie poprzez identyfikator/hasło • • • –

Komfort dzięki krótkim ścieżkom w laboratorium +++ ++ ++ +++

Archiwizacja danych bez użycia papieru • • • –

Funkcja tworzenia kopii zapasowych zapewniająca ochronę danych • • • –

Zgodność z przepisami prawa • • • •

Koszt nabycia +++ +++ ++++ +

Urządzenie medyczne • • • –

Karta serwisowa • • • –

• = dostępne – = niedostępne + = skala ocen

Segosoft Miele Edition 7
Do połączenia z Segosoft Miele Edition 7 
nie jest wymagany żaden inny sprzęt (np. 
konwerter, adapter) poza modułem Ethernet 
do zmywarek laboratoryjnych typu PG 85x3. 
Oprócz aktywacji licencji online i automaty-
cznej konfiguracji oprogramowania w celu 
bardzo szybkiego i łatwego rozpoczęcia 
użytkowania, istnieje również możliwość 
automatycznej aktualizacji sygnatury podczas 
dalszej eksploatacji.

XKM RS232 10 Med 
•  Moduł RS232
•  Podstawowe rozwiązanie do podłączenia drukarki, 

rozwiązanie USB
•  Pamięć na maksymalnie 25 krótkich/długich 

protokołów, bez protokołów graficznych 

XKM 3000 L Med 
•  Moduł Ethernet
•  Uniwersalne rozwiązanie do podłączenia do 

komputera i sieci
•  Rozszerzona funkcjonalność (możliwość aktualizacji)
•  Pamięć pierścieniowa na maksymalnie 

30 protokołów procesowych i 2 protokoły graficzne

Dokumentacja w formacie PDF/A1
•  Archiwizacja długoterminowa zgodnie z 

ISO 19005-1:2005
•  Jakość funkcji bezpieczeństwa 

certyfikowana przez BSI (Federalny urząd 
Niemiec ds. bezpieczeństwa informacji)

•  Karta serwisowa zapewniająca odpowiednie 
działanie oprogramowania
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APS 101 Sego – Segosoft Miele Edition 
•  Oprogramowanie do dokumentacji procesowej 

do bezpośredniego podłączenia do komputera 
lub sieci 

Zakres świadczeń
•  Pobranie oprogramowania*, pakiet 

oprogramowania: Comfort Plus, instrukcja 
instalacji w formacie PDF, karta licencyjna na 1 
urządzenie

Maks. liczba podłączonych urządzeń
•  Połączenie szeregowe: 4 urządzenia
•  Połączenie sieciowe: dowolna liczba urządzeń 
Przesyłanie danych
•  Bezpośrednie połączenie pomiędzy urządzeniem 

a komputerem  
lub urządzeniem a podłączonym do sieci 
komputerem laboratoryjnym 

Kompatybilność urządzeń
•  Zmywarki laboratoryjne Miele
•  Urządzenia innych producentów: na życzenie

* Wymagania systemowe dotyczące wszystkich systemów oprogramowania
•  Częstotliwość taktowania procesora: min. 1,6 GHz, zal. od 2,0 GHz
•  System graficzny SVGA o rozdzielczości 1024 x 768 pikseli, monitor 17" lub większy, zalecana rozdzielczość: HD 

1920 x 1080 pikseli
•  Pamięć robocza: min. 2 GB, zal. 4 GB
•  Dysk twardy: min. 1 GB wolnego miejsca, zal. od 10 GB 
•  Min. 2 interfejsy USB, zal. 3 interfejsy USB, interfejs sieciowy, dostęp do Internetu
•  Systemy operacyjne: Windows 7 Professional SP1, Windows 8.1, Windows 10
•  Adobe Acrobat Reader w wersji 11.08 lub wyższej 
Wymagana dodatkowa usługa od partnera serwisowego Miele
•  Karta serwisowa z zakresem świadczeń
•  Aktualizacja sygnatury cyfrowej pod kątem dalszej ważności prawnej zgodnie z wymogami BSI
•  Wsparcie przez telefon, e-mail, zdalną konserwację
•  Zryczałtowana opłata roczna za każdy komputer laboratoryjny w wys. 215 EUR (płatna przy aktywacji 

oprogramowania)
• Gwarancja odpowiedniego działania oprogramowania
• Zarządzanie konfiguracją i identyfikowalność
 
Pobieranie oprogramowania
* https://www.miele.de/professional/service-und-support-52.htm

APS 200 Sego – Segosoft Miele Edition USB 
•  Oprogramowanie dokumentacji procesowej do 

przesyłania danych za pośrednictwem pamięci 
USB 

Zakres świadczeń
•  Kompletny pakiet dla 1 urządzenia: płyta CD z 

oprogramowaniem*, pakiet oprogramowania: 
Comfort Plus, instrukcja instalacji, moduł 
rejestratora danych USB wraz z zasilaczem 
230 V, kabel zasilający 1,4 m, kabel interfejsu 
szeregowego do połączenia urządzenia z 
rejestratorem danych (długość kabla: 3 m), pamięć 
USB

•  Wymiary rejestratora danych: wys. 31, dł. 90, szer. 
109 mm 

Kompatybilność urządzeń
•  Zmywarki laboratoryjne Miele Professional ze 

sterownikiem TouchControl (PG 8583, PG 8593, 
PG 8583 CD)

Kabel połączeniowy TYP 1 (APH 301)  
•  Szeregowy kabel połączeniowy o dł. 3 m 
Możliwość zastosowania:
•  Bezpośrednie podłączenie za pośrednictwem 

szeregowego interfejsu urządzenia
•  Połączenie sieciowe za pośrednictwem 

szeregowego interfejs urządzenia z konwerterem 
sieciowym Net500 

Kabel połączeniowy TYP 2 (APH 302)
•  Szeregowy kabel połączeniowy o dł. 3 m 
Możliwość zastosowania:
•  Bezpośrednie podłączenie za pośrednictwem 

szeregowego interfejsu urządzenia 
•  Połączenie sieciowe za pośrednictwem 

szeregowego interfejs urządzenia z konwerterem 
sieciowym Net500

Dokumentacja procesowa
Podzespoły i akcesoria
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APH 510 PRT110 – drukarka protokołów  
•  Drukarka protokołów procesowych
Kompatybilność urządzeń
•  Wszystkie zmywarki laboratoryjne Miele
•  PG 8583, PG 8593 i PG 8583 CD tylko w 

połączeniu z modułem komunikacji szeregowej 
XKM RS232 10 Med

APH 530 – kabel do drukarki PRT 110  
•  Długość kabla drukarki: 15 m (kabel nie jest 

dołączony do drukarki)  
Wkłady, rolki papieru

•  APH 592 – taśma barwiąca czarna do PRT 110
•  APH 591 – rolki papieru, 5 szt. do PRT 110

Dostępność od ok. połowy 2019 roku.

Kabel przedłużający TYP 3–5 
•  Do kabla połączeniowego TYP 1/2
•  Kabel przedłużający szeregowy, 3 m, TYP 3 

(APH 303)
•  Kabel przedłużający szeregowy, 5 m, TYP 4 

(APH 304)
•  Kabel przedłużający szeregowy, 10 m, TYP 5 

(APH 305) 
Kompatybilność urządzeń 
•  Do wszystkich typów urządzeń z interfejsem 

szeregowym

APH 110 Net500 – konwerter sieciowy Net500 
•  Podłączenie urządzeń z interfejsem szeregowym 

do sieci laboratoryjnej
•  Konwersja danych szeregowych (RS 232) na dane 

sieciowe (TCP/IP) 
Zakres świadczeń
•  Zasilacz sieciowy
•  Dł. kabla zasilającego: 1,4 m
•  Wys. 31, dł. 90, szer. 109 mm

Kabel połączeniowy do Net500
•  Strona urządzenia: kabel połączeniowy szeregowy 

(TYP 1 lub 2, w zależności od typu urządzenia) do 
połączenia pomiędzy urządzeniem a Net500

•  Strona sieciowa: kabel sieciowy (TYP 6 lub 7, w 
zależności od żądanej długości) do połączenia 
pomiędzy Net500 a siecią laboratoryjną

Kabel sieciowy TYP 6 (APH 406), Typ 7 (APH 407) 
•  Do połączenia z siecią
 Możliwość zastosowania:
•  Do podłączenia konwertera sieciowego Net500 do 

sieci laboratoryjnej
•  Podłączenie urządzenia z interfejsem sieciowym 

do sieci laboratoryjnej
•  Kabel sieciowy o dł. 3 m, TYP 6 (APH 406)
•  Kabel sieciowy o dł. 5 m, TYP 7 (APH 407) 

Kabel sieciowy TYP 8 (APH 408), Typ 9 (APH 409)
•  Do bezpośredniego podłączenia do komputera
•  Podłączenie urządzenia z interfejsem sieciowym 

do kabla sieciowego komputera, Crossover, 3 m, 
TYP 8 (APH 408)

•  Kabel sieciowy, Crossover, 5 m, TYP 9 (APH 409)

APH 100 – przemysłowy konwerter szeregowy  
•  Do podłączenia szeregowego maks. 2 zmywarek 

laboratoryjnych Miele Professional
•  Połączenie USB pomiędzy przemysłowym 

konwerterem sieciowym a komputerem
•  Izolacja galwaniczna wszystkich przyłączy
•  Wys. 31, dł. 90, szer. 109 mm

Zakres świadczeń
•  Zasilacz sieciowy
•  Dł. kabla zasilającego: 1,4 m
•  Kabel USB 0,5 m

Kompatybilność urządzeń
•  Zmywarki laboratoryjne Miele G 7883, G 7893, 

G 7883 CD, PLW 6011, PLW 6111
•  Możliwość podłączenia urządzeń innych 

producentów
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NetBox.2
System dokumentacji procesowej

NetBox.2 to kompletny system dokumentacji obejmujący sprzęt 
i wstępnie skonfigurowane oprogramowanie. System łączy się ze 
zmywarką laboratoryjną poprzez interfejs i gromadzi wszystkie istotne 
dane dotyczące bieżącego przebiegu programu. Podczas normalnej 
eksploatacji dokumentowanie odbywa się w pełni automatycznie, bez 
ingerencji użytkownika, co zwiększa niezawodność procesu, ponieważ 
NetBox.2 jest w ten sposób w największym możliwym stopniu zabezpi-
eczony przed błędami użytkownika.

Zarejestrowane dane procesowe są najpierw przechowywa-
ne w pamięci – dostępna pojemność wystarcza na zapisanie do 
10.000 wsadów. W razie potrzeby dane te można zarchiwizować w sie-
ci lub na nośniku danych.

W trybie sieciowym możliwa jest kontrola i obsługa za pomocą kom-
putera PC. Do nowego systemu dokumentacji opcjonalnie oferowany 
jest płaski ekran do wizualizowania krzywych temperatury i czasu oraz 
protokoły płukania. Również opcjonalnie oferowany jest czytnik kodów 
kreskowych i skaner RFID, umożliwiający szybkie i pewne identyfiko-
wanie załadunku wsadów. Dodatkowo użytkownik może zwalniać lub 
blokować zawartość wsadów (po przebiegu procesu).

Wymagania dotyczące wydajnego systemu dokumen-
tacji procesowej
•  Kompletny system o wysokiej niezawodności działania, w 

tym prenstalowane i skonfigurowane oprogramowanie
•  Zabezpieczenie przed manipulacją
•  Łatwa obsługa bez znajomości obsługi komputera 
•  Prosta instalacja
•  Wizualizacja procesu
•  Dokumentacja dotycząca wsadu
•  Udokumentowane zwolnienie wsadu
•  Opcjonalna archiwizacja długoterminowa w formacie XML
•  Obsługa za pośrednictwem ekranu dotykowego
•  Obsługa za pośrednictwem skanera
•  Monitor stanu maszyny
•  Archiwizacja danych wsadu
•  Przesyłanie danych dotyczących załadunku/zwolnienia do 

EuroSDS© 
•  Udostępnianie danych dotyczących załadunku/zwolnienia 

zewnętrznym systemom dokumentacji 
•  Interfejs sieciowy

Elementy składowe systemu
•  NetBox.2 i myszka/czytnik kodów kreskowych (przewodowy), jak 

również połączenia kablowe niezbędne do podłączenia do zmywarki 
laboratoryjnej 

Opcjonalnie
•  Płaski ekran do bezpośredniej wizualizacji danych procesowych lub 

ładunków
•  Czytnik kodów kreskowych (bezprzewodowy z modułem Bluetooth) 

zapewniający optymalną obsługę programu i łatwą rejestrację ładunku
•  Czytnik transpondera jako alternatywa dla systemu kodów 

kreskowych
•  Przełącznik Ethernet z 4 wejściami (portami)
•  Kabel sieciowy
•  Rozszerzenie pamięci do 100.000 wsadów 
Uruchomienie
•  Podłączenie NetBox.2 przez serwis fabryczny Miele. Obecność 

wewnętrznego pracownika IT jest wymagana w przypadku integracji 
z siecią klienta.
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Chemikalia procesowe
ProCare Lab

Firma Miele Professional opracowała komplek-
sowe rozwiązanie do dokładnego, efektywnego 
przygotowywania szkła i wyposażenia laborato-
ryjnego. Oprócz technologii urządzeń i programu 
przygotowywania, obejmuje ono również chemi-
kalia procesowe jako kluczowy czynnik dla mycia 
i dezynfekcji. Idealnie dostosowane do poszcze-
gólnych etapów oczyszczania środki czyszczące 
i neutralizujące umożliwiają dokładną, szybką, a 
jednocześnie łagodną dla materiałów realizację 
procesów.
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Jakość Miele Professional:
Procesowe środki chemiczne do perfekcyjnego przygotowywania szkła laboratoryjnego 
i utensyliów laboratoryjnych

Chemikalia procesowe ProCare Lab dos-
konale nadają się do szerokiego zakresu 
zastosowań i wielu rodzajów zabrudzeń oraz 
ich usuwania w zmywarkach laboratoryjnych. 
Przygotowywane przedmioty są chronione w 
najlepszy możliwy sposób. Z tego powodu 
czołowi producenci szkła laboratoryjnego 
polecają stosowanie produktów Miele Profes-
sional.

Chemikalia procesowe ProCare Lab w wyniku 
obszernych testów laboratoryjnych zostały 
specjalnie dostosowane do wyjątkowo wydaj-
nego systemu zmywania zmywarek labora-
toryjnych Miele Professional. W rezultacie 
użytkownicy mogą się cieszyć z wyników przy-
gotowywania umożliwiających przeprowadza-
nie analiz, optymalnego utrzymania wartości 
i szybkiej dostępności szkła do ponownego 
użytku.

W naszej ofercie znajduje się cała gama 
detergentów w proszku i płynie do 
najróżniejszych zastosowań. Aby uniknąć 
pomyłek, poszczególne środki chemiczne 
oznakowane są za pomocą łatwego do 
zapamiętania schematu kolorystycznego. 
Zapewnia to łatwą i szybką identyfikację oraz 
bezpieczne zastosowanie odpowiedniego 
środka – nawet przy dużej liczbie przedmi-
otów zmywania.
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ProCare Lab 10 AP
•   Alkaliczny środek czyszczący
•  Płynny
•  Wielkość opakowania:  5 l

ProCare Lab Universal 61
•  Specjalna sól gruboziarnista
•  Wielkość opakowania: 6 kg

ProCare Lab 30 P
•  Kwaśny środek neutralizujący na 

bazie kwasu fosforowego
•  Płynny
•  Wielkość opakowania:  5 l

Klucz do kanistrów
•   Ułatwia otwieranie kanistrów, które 

ze względów bezpieczeństwa 
zostały mocno zakręcone.
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Produkt Wielkość opakowania Właściwości Składniki Zakres pH

Mycie

  ProCare Lab 10 AP 5 l płynny, alkaliczny,
Wolny od: surfaktantów,
fosforanów i środków oksydacyjnych

wodorotlenku alkalicznego
polikarboksylatu

12,5–12,7¹

Neutralizacja

  ProCare Lab 30 P 5 l płynny, 
kwasowy (na bazie kwasu fosforowego)
Wolny od: surfaktantów

Kwas fosforowy 2,2–1,9²

Regeneracja

  ProCare Lab Uni-
versal 61

6 kg Specjalna sól gruboziarnista do 
regeneracji zmiękczacza w urządzeniu

ProCare Lab
Właściwości / Obszary zastosowań

¹ zakres pH określony w wodzie dejonizowanej, 20 °C, 2–4 ml/l 
² zakres pH określony w wodzie dejonizowanej, 20 °C, 1–3 ml/l

* Tworzywa sztuczne, które zgodnie z danymi producenta są przeznaczone do maszynowego mycia kwasowego.

Produkt Główne obszary zastosowań Zabrudzenie Kompatybilność materiałowa

Mycie

  ProCare Lab 10 AP Laboratoria medyczne, biologiczne,  
mikrobiologiczne i chemiczne, laboratoria 
wody, laboratoria przemysłu fosforanowego, 
żywnościowego, kosmetycznego,  
farmaceutycznego, olejów mineralnych oraz innych 
branż

uporczywe lub zaschnięte 
pozostałości

Nadaje się do:
stali szlachetnej, szkła laboratoryjnego, ceramiki, 
tworzyw sztucznych** (PE, PP, PVDF, PTFE)
Nie nadaje się do:
lekkich i kolorowych metali, stopów metali lekkich, 
aluminium, eloksalowanego aluminium

Neutralizacja

  ProCare Lab 30 P Laboratoria medyczne, biologiczne,  
mikrobiologiczne 
i chemiczne,
laboratoria przemysłu żywnościowego,
kosmetycznego, farmaceutycznego,
olejów mineralnych oraz innych branż

Osady wapienne i inne  
zabrudzenia rozpuszczalne  
w kwasach

Nadaje się do:
stali szlachetnej, szkła laboratoryjnego, ceramiki, 
tworzyw sztucznych* (PE, PP, PVDF, PTFE)
Nie nadaje się do:  
lekkich i kolorowych metali, elementów  
chromowanych i niklowanych, eloksalowanego 
aluminium, aluminium

Regeneracja

  ProCare Lab Uni-
versal 61

ProCare Universal 61 zapobiega osadom kamienia 
i chroni ładunek
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Produkt Główne obszary zastosowań Zabrudzenie Kompatybilność materiałowa

Mycie

  ProCare Lab 10 AP Laboratoria medyczne, biologiczne,  
mikrobiologiczne i chemiczne, laboratoria 
wody, laboratoria przemysłu fosforanowego, 
żywnościowego, kosmetycznego,  
farmaceutycznego, olejów mineralnych oraz innych 
branż

uporczywe lub zaschnięte 
pozostałości

Nadaje się do:
stali szlachetnej, szkła laboratoryjnego, ceramiki, 
tworzyw sztucznych** (PE, PP, PVDF, PTFE)
Nie nadaje się do:
lekkich i kolorowych metali, stopów metali lekkich, 
aluminium, eloksalowanego aluminium

Neutralizacja

  ProCare Lab 30 P Laboratoria medyczne, biologiczne,  
mikrobiologiczne 
i chemiczne,
laboratoria przemysłu żywnościowego,
kosmetycznego, farmaceutycznego,
olejów mineralnych oraz innych branż

Osady wapienne i inne  
zabrudzenia rozpuszczalne  
w kwasach

Nadaje się do:
stali szlachetnej, szkła laboratoryjnego, ceramiki, 
tworzyw sztucznych* (PE, PP, PVDF, PTFE)
Nie nadaje się do:  
lekkich i kolorowych metali, elementów  
chromowanych i niklowanych, eloksalowanego 
aluminium, aluminium

Regeneracja

  ProCare Lab Uni-
versal 61

ProCare Universal 61 zapobiega osadom kamienia 
i chroni ładunek
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Doskonały serwis 
Wsparcie, na które zawsze możesz liczyć

Miele Professional oznacza doskonałą jakość – 
również w przypadku serwisowania. Gęsta sieć 
techników serwisowych jest w stanie zapewnić 
serwis na miejscu w ciągu zaledwie 24 godzin. A 
dzięki posiadanym przy sobie materiałom już pod-
czas pierwszej wizyty mogą oni usunąć około 90% 
wszystkich usterek. To nie przypadek, że serwis 
posprzedażowy Miele na przestrzeni lat wielokrotnie 
otrzymywał najwyższe oceny za doskonałą obsługę 
klienta.
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Umowy serwisowe Miele

Konserwacja prewencyjna 
•  Kontrola
•  Konserwacja
•  Włącznie z częściami 

zużywalnymi

Umowa serwisowa
•  Kontrola
•  Konserwacja
•  Włącznie z naprawą

Kompleksowy serwis już od samego początku 
Jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji urządzeń do dyspozycji la-
boratorium są pracownicy działu sprzedaży Miele, którzy chętnie służą 
doradztwem. Doświadczeni specjaliści pomogą w doborze najbardziej 
odpowiednich urządzeń i konfiguracji do danego zastosowania. Na 
życzenie mogą oni przygotować kompleksowe wyliczenie rentowności 
i przedstawić dopasowane do indywidualnych potrzeb oferty finanso-
wania.

Miele oferuje również szereg kontroli przeprowadzanych w różnych 
momentach okresu eksploatacji urządzenia. Specjalnie przeszkoleni 
technicy przeprowadzają kontrole procesów technologicznych zgodnie 
z wymaganiami prawnymi i normatywnymi, jak również zaleceniami 
krajowymi.

Profesjonalny serwis
Wykwalifikowani technicy z fabrycznego działu obsługi klienta Miele 
nadzorują dostawę i uruchomienie urządzeń oraz mogą przeprowadzać 
różne rutynowe kontrole podczas pracy. W ten sposób można od sa-
mego początku uniknąć awarii urządzeń i stale optymalizować parame-
try eksploatacyjne. Kolejna zaleta: regularne przeglądy i konserwacje 
urządzeń pomagają utrzymać wartość inwestycji.
•  Wysokiej jakości serwis z gęstą siecią techników laboratoryjnych 

(ponad 220 techników w Niemczech)
•  Szybki dojazd do klienta i serwis na miejscu w ciągu 24 godzin
•  Usuwanie 90% usterek podczas pierwszej wizyty
•  Niezawodny serwis części zamiennych, w przypadku ważnych 

funkcjonalnie oryginalnych części zamiennych nawet 15 lat po 
zakończeniu produkcji

Indywidualne umowy serwisowe i przeglądy
Miele Professional oferuje laboratoriom każdej wielkości umowy ser-
wisowe dostosowane do ich potrzeb. W ramach tych umów urządzenia 
są regularnie kontrolowane przez techników serwisu fabrycznego 
Miele. W zależności od wybranego modelu umowy, obejmuje to analizę 
działania i bezpieczeństwa wszystkich głównych podzespołów oraz 
ich wymianę. Regularne przeglądy i konserwacje zapobiegają awa-
riom, zwiększają żywotność urządzeń i pomagają utrzymać wartość 
inwestycji. Fabryczna obsługa klienta Miele obejmuje również szereg 
testów wydajnościowych i procesowych przeprowadzanych w różnych 
momentach okresu eksploatacji urządzenia.

Doskonały serwis 
Konserwacje i umowy serwisowe

Kwalifikacje urządzeń

IQ/OQ
•  Kwalifikacja instalacji
•  Kwalifikacja działania

Coroczne czynności serwiso-
we  
i kalibracja  
•  Konserwacja
•  Włącznie z kalibracją systemu 

pomiarowego 



7878
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Miele Professional
Jakość i serwis na najwyższym poziomie.

Wydajność
•  Dokładne i delikatne przygotowywanie zapewniające doskonałe 

rezultaty
•  Realizacja procesów optymalnie dopasowana do urządzeń i szkła 

laboratoryjnego
•  Kompletny system z jednego źródła i z idealnie dopasowanymi 

elementami składowymi (urządzenia, środki chemiczne, 
oprogramowanie, serwis)

Jakość i ekonomiczność
•  Najwyższa jakość materiału i obróbki
•  Duża trwałość i niskie koszty utrzymania
•  Wysoka przepustowość wsadów i ekonomiczne wykorzystanie 

zasobów

Bezpieczeństwo i komfort
•  Ergonomiczna obsługa umożliwiająca bezproblemowe codzienne 

użytkowanie w laboratoryjnym
•  Komfortowe prowadzenie użytkownika pozwala uniknąć błędów 

obsługowych
•  Duże, łatwe do odczytu wyświetlacze tekstowe
•  W pełni zautomatyzowane protokołowanie i dokumentowanie procesu 

przygotowywania

Serwis
•  Znakomita obsługa klienta Miele z gęstą siecią serwisową
•  Kompleksowe doradztwo już na etapie planowania, oceny potrzeb i 

finansowania
•  Umowy serwisowe dostosowane do indywidualnych potrzeb w 

zakresie bezpieczeństwa działania i utrzymania wartości

Dekady doświadczeń, bezwarunkowe dążenie do 
zapewnienia najwyższej jakości i siła innowacji – 
Miele wyznacza standardy. Wysokowydajne zmy-
warki laboratoryjne Miele Professional są polecane 
przez czołowych producentów szkła laboratoryjne-
go. W połączeniu z indywidualnie dobranymi akce-
soriami umożliwiają one laboratoriom uruchomienie 
sprawnie działającego systemu przygotowywania 
wszystkich wyrobów szklanych.
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Immer Besser
Od 1899 Miele, jako rodzinna firma, działa 
zgodnie z jasną filozofią: Immer Besser (Coraz 
lepiej). Taki wymóg tworzy podstawę znanej 
jakości, trwałości i siły innowacyjności marki 
„Made in Germany“. Obietnica, która daje 
pewność profesjonalnym użytkownikom, że 
zdecydowali się na właściwy produkt.

Wyróżnienia
Bezkompromisowa niezawodność w przy-
padku produktów i serwisu jest powodem, 
dlaczego użytkownicy regularnie wybierają 
Miele na najlepszą markę oraz cieszącą 
się największym zaufaniem. Renomowane 
wyróżnienia jak MX Award, iF oraz reddot 
Design Awards, jak również niemiecka Nag-
roda za Zrównoważony Rozwój potwierdzają 
doskonałą pozycję Miele także pod względem 
designu, zarządzania jakością i ochrony 
zasobów.

Kompetencja
Miele Professional tworzy i produkuje od 
dziesięcioleci z dużym udziałem własnego 
przedsiębiorstwa w procesie wytwarzania 
produktu wysokiej jakości maszyny piorące, 
zmywarki, urządzenia myjące i dezynfekujące 
oraz sterylizatory. Starannie dobrane akcesoria, 
szczegółowe doradztwo i szybko działająca 
obsługa klientów Miele pozwalają na osiąganie 
przy pomocy naszych maszyn optymalnego 
stosunku wydajności do ekonomiczności.

Miele Professional w Internecie 
•  Szczegółowe informacje na temat danych 

technicznych, wyposażenia i akcesoriów
•  Prospekty wszystkich grup produktów 

i zakresów stosowania są dostępne w 
Internecie

•  Jasne opisy, instrukcje i prezentacje 
produktów na kanale YouTube


