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Tvättmaskin PW 5065 

Mieles tvättmaskin PW 5065 är framtagen för 
professionell användning i fastighetstvättstugor 
och inom vården, bl.a. finns ett desinfektionspro-
gram som uppfyller SIS-TR11:2011 och RKI etc. 
Snabba tvättcykler, hög kapacitet och låga för-
brukningsvärden är viktiga egenskaper.
Tvättmaskinen har frisvängande trumma och 
frekvensstyrd motor, vilket gör den extremt tyst-
gående. Maskinen placeras direkt på golvet   
eller för ergonomiskt riktig arbetshöjd på stål-
sockel (tillbehör).

• Patenterad skontrumma minskar tvättslitage 
och problem med BH-byglar

• Maskinen har en elektronisk styrning          
Novotronic för högsta driftsäkerhet, lång 
livslängd och enkelt programval med vred. 
Förutom normala tvättprogram finns ett antal 
målgruppsanpassade specialprogram

• Möjlighet att välja 21 olika displayspråk
• Hydromatic mängdautomatik med flödesmä-

tare reducerar automatiskt el- och vattenför-
brukning utifrån tvättmängd och textiliernas 
material

• Högvarvscentrifugering med 1400 varv/minut 
ger låg restfuktighet

Tvättmaskinen kan i kombination med torktumla-
re PT 5135 C, PT 5136 eller PT 5137 WP byggas 
ihop till tvättpelare.



Produktfakta

Kapacitet                            kg 6,5
Frekvensmotor
Varvtal vid centrifugering v/min 1400
Patenterad skontrumma •

G-faktor vid centrifugering 525
Trumma
Diameter mm 480
Djup mm 325
Volym (tlm) l 59
Lucköppning ø cm 300
Restfuktighet* % 49
Ljudnivå, centrifugering dB(A) <70
Mått och vikt
Höjd mm 850
Bredd mm 595
Djup mm 700
Nettovikt kg 103
Material
Trumma, rostfritt stål •

Vätskebehållare, rostfritt stål •

Hölje, emaljerad stålplåt •

Elanslutning 400 V 3N
Anslutningseffekt, total     kW 4,8
Värmeeffekt                     kW 4,6
Säkring                            A 3 x 10
Anslutningskabel (lev. med maskinen) •

Förberedd för anslutning av extern dosering •

Förberedd för anslutning av betal/bokningssys-
tem

•

Vattenanslutning
Kallvatten, tryckslang •

Kallvatten, 1,5 m lång tryckslang ⅜ ”, 
med  ¾ ” förskruvning

•

Kall- och varmvattenslang medlevereras •

Störtavlopp DN 70 * DN 70
Flöde, avlopp l/min 50
Max vattenmängd l/tömning 17
Förbrukningsvärden
SuperEko 60°C, per kg,  kallvattenansluten en-
ligt EN60456 och med tvätteffektindex (P) enligt 
HBV specifikation 15-102: (0,97 ≥ P > 0,94)
Energi (hel/halv last) kWh/kg 0,14/0,23
vatten ( hel/halv last ) l/kg 5,4/8,0
Tid ( hel/halv last ) min 59/48
• Ja, ingår
* Option avloppspump
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