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Torktumlare PT 7186 Vario

Mieles torktumlare PT7186 är framtagen för professionell 
användning i fastighetstvättstugor, vård/omsorg, hotell/
restaurang, städsektorn etc. Snabba torkcykler, hög kapacitet 
och låga förbrukningsvärden är viktiga egenskaper.

Konstruktion 
Den höga Miele-kvalitén märks även i den genomtänkta designen.  

•	Mieles patenterade skontrumma, gör att tvätten torkas med minimalt 
slitage. Trumman är givetvis reverserande och av blankpolerat  
rostfritt stål.

•	Stor lucköppning ger ergonomisk och bekväm i- och urlastning.
•	Självbärande ramkonstruktion som ger stabilt uppbyggnad  

och möjlighet att demontera topp, front och sidor samtidigt.
•	Unikt	filter	med	1400	cm²	yta.
 

Profitronic L Vario programelektronik
Mieles unika programelektronik har många fördelar:
•	Mycket	enkel	att	hantera	tack	vare	stor	grafisk	display	där	 

programmen presenteras i ”klartext”, snabbvalsknappar och 
en logisk uppbyggnad.

•	16 st automat- och tidsstyrda torkprogram.
•	Möjlighet att aktivera 7 programpaket med totalt 21 olika program,  

bl a anpassade för tvätteri, hotell, brandstationer och ridstall.
•	5 st programmerbara torkprogram som namnges i ”klartext”.
•	Möjlighet	att	välja	24	olika	displayspråk.

  
Ekonomi 
En mycket tilltalande totalekonomi kan erbjudas tack vare: 

•	Miele-kvaliteten innebär inte bara hög driftsäkerhet och litet  
servicebehov utan även mycket lång livslängd. En längre livslängd  
sänker kostnaden per år eller torkomgång.

•	Exakt	restfuktighetsmätning	och	diagonalt	luftflöde	ger	mycket	låg	
energiförbrukning. Detta är inte bara bra för ekonomin utan även för 
miljön.

•	Skontrumman, maximerar textiliernas livslängd och minimerar  
därmed också denna kostnad.



Produktfakta PT 7186 Vario

Kapacitet

Trumvolym l 180

Kapacitet (1:21) kg 8.5

Kapacitet	(1:20) kg 9

Vattenförångning l/h 8,1

Ljudnivå dB(A) <70

Material
Patenterad skontrumma i rostfritt stål 
Kabinett pulverlackad, octoblå 
Manöverpanel, rostfritt stål

•

Elanslutning 3N AC 400V 50 Hz

Anslutningseffekt kW 8,5

Värmeeffekt kW 7,94

Säkring A 3 x 16

Radioavstörd •

Ventilation

Frånluftsanslutning mm/ø 100

Max mottryck Pa 420

Vid max mottryck/friblåsande m³/h 180/320
Förbrukningsvärden - 
bomull,	skåpttort	enligt	EN61121,	från	50%	restfuktighet
Torktid min 39

Energi kwh/kg tvätt 0,51

Tillval

Gasuppvärmning •

Vitt kabinett •

Tillbehör

Sockel öppen, höjd mm 300

Luftmixdon

XKM-RS 232-modul för dataförbindelse
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Tekniska data  PT 7186 Vario

Höjd mm 1020

Bredd mm 700

Djup, kabinett mm 720

Djup totalt, inkl lucka mm 763

Höjd underkant lucka mm 301

Höjd överkant lucka mm 843

Luckans utskjutande del (öppen) mm 529

Bredd maskinfötter (cc) mm 550

Djup maskinfötter (cc) mm 560

Avstånd från vägg (rekommenderat) mm 400

Avstånd sida mm 50

Nettovikt kg 88

Trumma (skontrumma)

Diameter mm 650

Djup mm 540

Volym l 180

Lucköppning (ø) mm 440

CE-märkt	och	certifierat	enligt	ISO	9001	(kvalitet),	ISO	14001	(miljö)	samt	SA	8000	(etik)
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