
 

Schoon werken Brandweer 
Reinigings- en desinfectieautomaten PG 8527 en PG 8528 
 
Miele Professional bied u een nieuwe reinigingsoplossing voor het verantwoord en 
hygiënisch reinigen van ademluchttoestellen, maskers, helmen en uitrukpakken 
conform de laatste eisen van schoon werken*. 
 
Ademluchttoestellen: 
 Het optimaal hygiënisch reinigen van ademluchttoestel; 
 Luchtflessen reinigen; 
 Reiniging en naspoelen met verswater; 
 Perfecte reiniging dankzij profitronic+-besturing; 
 Aansluitend aan wasproces automatisch een snel droogproces, droogkast 

overbodig. 
 Helmen kunnen in een speciaal rek hygiënisch gereinigd worden aan de binnen en 

buitenzijde incl. vizier. 
 Desinfectieautomaten welke geïntegreerd kunnen worden  in een bouwkundige 

scheiding van vuile en schone zijde.  

 
Basisuitvoering apparaten 
 
 Besturing/programma’s: 
 Vrij programmeerbare 

Profitronic+ 
 besturing 
 64 Programmaplaatsen, 16 

standaard- reinigings- en 
desinfectieprogramma’s 

 Gebruikersinstructies met 
duidelijke aanwijzingen op het 
display 

 Weergave van bedienings- en 
program- meerdialogen, 
programmaparameters, 
foutmeldingen, gebruiksuren 

 Programmering van nieuwe programma’s 
rechtstreeks op het apparaat of via 
pc/laptop/remote  service-functie 

 
Doseervoorziening: 
 2 Balgdoseerpompen voor reinigings- 

middel en neutralisatiemiddel 

 (als optie zijn nog drie doseerapparaten 
verkrijgbaar) 

 
Automatische wagenherkenning: 

 Sensoren voor automatische 
wagenherkenning, inclusief 
programmatoekenning 

Veiligheidsvoorzieningen: 
 Elektrische 

deurvergrendeling en 
aandrijving 

 Beveiliging tegen 
programma-uitval 

 Uitschakeling 
piekbelasting 

 Sensoren voor regeling en bewaking 
temperatuur 

 Meetopening voor validatie 
 Hoofdschakelaar aan de 

onreine zijde 
 Controle 

doseerhoeveelheid 

 Sproeiarmdetectie 
 
Reinigingstechniek: 
 Hygiënisch verswater-spoelsysteem 

met vervanging van water na elke 
spoelfase 

 Reiniging, desinfectie en droging in 
een gesloten systeem 
Intensieve reiniging via 
twee roterende 
sproeiarmen in de 
spoelruimte en eveneens 
aan de 
instrumentenwagen 

Spoelruimte: 
 Optimaal hygiënische 

spoelruimte van roestvrij 
staal met afgeronde 
hoeken/ randen en schuin 
afgewerkte                             
bovenkant 

 Verwarmingselementen 
buiten de spoelruimte  
 

Waterafvoer: 
 2 Afvoerpompen of 1 

afvoerklep 
 
Uitvoering apparaat: 
 2 Krachtige 

circulatiepompen, één 
voor uitwendige- en één 
voor inwendige reiniging 

 Drievoudig 
filteringssysteem met 
spoelruimtezeef, grof filter 
en microfijn filter 

 Filteringssysteem in de 
toevoerslangen 

  
Optimaal hygiënische spoelruimte en filteringssysteem 
De spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal  is vervaardigd met een schuin 
uitgevoerde bovenkant en afgeronde randen/hoeken, zodat restwater optimaal 
kan wegstromen en verspreiding van het spoelwater tot een minimum wordt 
beperkt. Een drievoudige zeefcombinatie bestaande uit spoelruimtezeef, grof 
filter en microfijn filter, maakt zowel een hoge betrouwbaarheid van het procedé 
als een simpele reiniging van de spoelruimte mogelijk. 
Bovendien zijn de toevoerslangen voorzien van filteringssystemen. De 
verwarmingselementen zijn veilig buiten de spoelruimte aangebracht. Ze zijn 
geconstrueerd in doorstroomuitvoering en kunnen met elektra of stoom worden 
verwarmd 

 



 

 

 
 
 
 

Voor informatie: 
VTN      0412 695555 
Miele Professional      03473 78884 
Accountmanager brandweer Peter Geelhoed   06 5514 8023 




