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Opvaskemaskine - Miele PG8080 ProfiLine 
 
 
 

    
 
 

Opvaskemaskine Miele PG8080 ProfiLine - semi-professionel 
 

Vores semi-professionelle opvaskemaskine er velegnet til kontorer, frokoststuer og mindre institutioner.  
Opfylder levnedsmiddelkontrollens krav om slutskyl på 80ºC. 
 
Konstruktion 
Maskinen er fritstående og er med topplade, men kan indbygges. 
Betjeningspanelet er indbygget i fronten og kabinettet er dobbeltvægget for øget varme- og lydisolering. 

  
Ydeevne 
Korteste program: 23 min. ved varmtvandstilslutning på 55°C. 
Til 13 standardkuverter. 
 
Kurve 
1 x overkurv til kopper, underkopper og glas, spir-række til skåle og gratinforme, der kan klappes ned. 
1 x underkurv til tallerkener op til maks. 350 mm, 2 højdeindstillelige glasholdere til høje glas, flaskeholder, der kan 
klappes ned, bestikkurv 
 
Opvasketeknik 
Friskvandsopvaskesystem, maks. temperatur 85°C. Hygiejnisk rengøring med friskvandsindtag efter hver rengørings- 
og skyllefase, 2 opvaskeniveauer, overkurv kan indstilles i højden, cirkulationspumpe [Qmaks I/min]: 190, tredobbelt 
afløbsfiltrering: grofilter, finfilter, mikrofinfilter og filtersystem i tilløb. 
Tørresystem: Recirkulation-Turbotermisk tørring 
 
Afkalkningsanlæg 
Afkalkningsanlæg til maks. 36°dH, korrekt saltdoseringsmængde. 
 
Doseringsenheder 
Kombidoseringsanlæg til opvaskesmiddel i pulverform og klarskyllemiddel i dør, tilslutning til eksternt DOS G 60 SEMI 
til flydende opvaskemiddel. 
 
Opvaskeprogrammer 

Kort (65°C), Universal (65°C), Intensiv (75°C), Glas (50°C), Ølglas, Hygiejne (75°C), ECO-program (42°C), 
Plastservice (50°C), Slutskyl på 82°C i 2 min. 
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Styring 
Styring med display, programvælger/startknap, visning af programforløb, update-funktion, 24 timers startforvalg, 
angivelse af resttid, indstillelige programparameter, indikatorer for påfyldning af salt og klarskyllemiddel, drifts- og 
fejlkontrollamper. 
 
Ekstraudstyr 
Saltbeholder i dør, ComfortClose, AutoOpen, PerfectClassCare, dørlås med børnesikring, spulearmskontrol, 
Waterproof til at forhindre vandskader. 

 
 

Teknisk data PG8080 

Korteste program min 23 

Maks. temperatur °C 85 

Lydniveau dB (A) < 49 

El-installation: 

Tilslutningsspænding V 230/1N~ / 400/3N~ 

Energiforbrug kW/h 3,1/4,7 

Vandtilslutning 

Koldt eller varmt maks. 60°C  
1/2" med 3/4" 

forskruening 

Afløbspumpe, vandafløb DN 22 Ømm 22 

Mål: 

Maskinbredde mm 600 

Maskindybde mm 600 

Maskinhøjde mm 850 (820) 

Maskinvægt kg 69 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


