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Teknisk datablad  

 
 

 

 

 
 

Vaskemaskine: 
Opvarmningstype: 
 

PW 6321 
Elektrisk (EL) 

 

 Signaturforklaring 

 

Forkortelser med ring omkring betyder: Tilslutning påkrævet 

  

 

Forkortelser med brudt ring omkring betyder: Tilslutning valgfri 
eller påkrævet afhængig af maskinens udførelse 

j  

 

 

Ekstraudstyr/tilbehør: 

OS 
Specialudførelse Offshore-maskine   

 

 

Tilslutninger: 

1. Standardspænding (ved levering)  V 3N AC 380-415 Eltilslutning 
Frekvens  Hz 50 - 60 

 Tilslutningsværdi  kW 31 
 

 Sikring  A 3 × 63 
  Tilslutningsledning (medfølger ikke)    
  Min. tværsnit  mm² 5 × 16 
  med kabelforskruning   M 40 x 1,5 

 Afvigelser herfra i følgende lande: 

2. Standardspænding (ved levering)  V 3 AC 440 
Frekvens  Hz 60 N 

Tilslutningsværdi  kW 31 

 

 Sikring  A 3 × 50 
  Tilslutningsledning (medfølger ikke)    
  Min. tværsnit  mm² 4 × 10 
  med kabelforskruning   M 40 x 1,5 

3. Standardspænding (ved levering)  V 3 AC 220-240 
Frekvens  Hz 50-60 U l 
Tilslutningsværdi  kW 25 

 

 Sikring  A 3 × 80 
  Tilslutningsledning (medfølger ikke)    
  Min. tværsnit  mm² 4 × 25 
  med kabelforskruning   M 50 x 1,5 

  Alternativ spænding V 3 AC 208 

Frekvens Hz 60 

 

Tilslutningsværdi kW 20 

 

 Sikring A 3 × 70 

  Tilslutningsledning (medfølger ikke)   

  Min. tværsnit mm² 4 × 25 

  med kabelforskruning 
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 M 50 x 1,5 
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Det anbefales at tilslutte maskinen via et flerpolet, låsbart 
vægstik iht. IEC 60309 og IEC 60947, da dette gør det lettere 
at foretage elektriske sikkerhedskontroller. Ved en fast 
tilslutning skal der installeres en netafbryder iht. IEC 60947. 
Vægkontakten eller netafbryderen skal være tilgængelig efter 
installation af maskinen. For at øge sikkerheden anbefales 
det at tilkoble et højfølsomt fejlstrømsrelæ til maskinen. Der 
skal ligeledes fremstilles en potentialudligning med god 
kontaktforbindelse i henhold til de nationale bestemmelser.  

  

Tilslutningsledning, tværsnit min. mm² 4 × 1,5 

 

Spidsbelastnings
afbrydelse Tilslutningskabel (f.eks. H05VV-F) skal lægges afskærmet 

mod termiske påvirkninger. 
  

  Er konstrueret som potentialfri kontakt.   

Udvendig gevindstuds mm 10 × 35 
med underlagsskiver og møtrik M 10 

 

Potentialudligning 

I henhold til de nationale bestemmelser skal der i givet fald 
etableres en potentialudligning med god kontaktforbindelse. 

  

Min. flydetryk kPa 100 
Maks. tryk kPa 1.000 
Volumenstrøm maks. (ved manglende varmt og hårdt vand) l/min 35,5 [80] 

 

Koldt vand (blødt 
vand) 

Tilslutningsgevind iht. DIN 44 991 (fladpakning) på 
opstillingsstedet 

tomme 1” udvendigt gevind 

  Længde tilslutningsslange (standard: 1 tilslutningsslange) mm 1.500 
  Vandforbrug (60° program ≈ gennemsnitlig værdi)   

  Standardtilslutning (med tilslutning af varmt vand) l/t ca. 85 
  

ved manglende varmt vand tilføres påkrævet vandforbrug. 
  

  
ved manglende hårdt vand tilføres påkrævet vandforbrug. 

  

Temperatur maks. °C 70 
Min. flydetryk kPa 100 
Maks. tryk kPa 1.000 

 

Varmt vand (blødt 
vand) 

Volumenstrøm maks. l/min 30 
  Tilslutningsgevind iht. DIN 44 991 (fladpakning) på 

opstillingsstedet 
tomme 1” udvendigt gevind 

  Længde tilslutningsslange (standard: 1 tilslutningsslange) mm 1.500 
  Vandforbrug (60° program ≈ gennemsnitlig værdi) l/t ca. 70 

  
Mangler varmt vand, skal slange tilsluttes til koldt vand! 

  

Min. flydetryk kPa 100 
Maks. tryk kPa 1.000  
Volumenstrøm maks. l/min 40 

 Tilslutningsgevind iht. DIN 44 991 (fladpakning) på 
opstillingsstedet 

tomme 1” udvendigt gevind 

 

Koldt vand (hårdt 
vand) 

Længde tilslutningsslange (standard: 1 tilslutningsslange) mm 1.500 
  Vandforbrug (60° program ≈ gennemsnitlig værdi) l/t ca. 300 

  
Mangler hårdt vand, skal slange tilsluttes til koldt vand! 

  

Temperatur maks. °C 95 
Afløbsstuds på maskinen (da × s × l) [Ø 70 mm] mm 75 × 1,9 × 110  
Afløb på opstillingsstedet (di × s × l) [muffe Ø 70 mm] mm 75 × 1,9 × 50 

 

Vandafløb 
maskinudførelse 
med afløbsventil 

Volumenstrøm kortvarigt maks. l/min 200 

  
Ventileret samleledning påkrævet; hvis ventilationen ikke er 
tilstrækkelig, anvendes Miele monteringssæt M.-nr. 
05238090. Tilsluttes flere maskiner til samme samleledning, 
skal denne dimensioneres tilstrækkeligt stort. 
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Skumkompensat
or 

Ved forøget skumudvikling kan der trænge skum ud af 
dampudslippet. Til bortskaffelse af skummet kan der på 
opstillingsstedet efterfølgende monteres et afløbssystem med 
sifon af gængse rørmaterialer i egnede dimensioner. Til 
denne eventuelle udvidelse skal der normalt monteres en 
forgrening med låsekappe. 

  

uden sokkel   
4 x træskruer (Ø × længde) mm 12 × 90 

Fastgørelse 
(medfølger) 

4 x rawlplugs (Ø x længde) mm 16 × 80 
 Maskinen skal fastspændes!   

 

 

 Ved svømmende gulv skal der anvendes 
fastgørelsesmateriale. 

  

 Bredde mm 1.085 
 

Maskindata 
Dybde mm 1.272 

  Højde mm 1.640 
  Min. transportbredde (fri bredde) mm 1.090 
  Anbefalet afstand til væg (til maskinens forkant) mm 1.800 
  Nettovægt kg 648 
  Gulvbelastning under drift maks. N 8.975 
  statisk belastning maks. N 7.456 
  dynamisk belastning maks. N 1.520 
  Tromlens omdrejningsfrekvens maks. Hz 16,7 
  Gennemsnitlig varmeafgivelse til opstillingslokalet (afhængig 

af temperaturerne i omgivelserne og det valgte program) 
W 1.690 

Installation må kun foretages af autoriserede fagfolk i henhold til gældende lovbestemmelser, de ulykkesforebyggende 
forskrifter og gældende normer! Ved opstilling af maskinen skal monteringsanvisningen ubetinget følges! Med forbehold for 
ændringer! Mål i mm 

 


