matavfallskvarn
INSINKERATOR EVOLUTION 100

Magnetbrytare med lock för
satsvis matning som tillval

Silkorg

Källsortering av kökets organiska avfall behöver inte
innebära nya och komplicerade hushållsrutiner. Med
matavfallskvarn model 100 monterad i disklåda sker
hanteringen av matavfall bekvämt och hygieniskt.
Modell 100 levereras som standard för kontinuerlig
matning, dvs matavfallet med spolvatten kan föras ner
i kvarnen medan den är igång. För de som föredrar
satsvis matning, finns en tillvalssats som möjliggör att
kvarnen endast är igång då kvarnens inlopp är stängt
med locket som visas på bild. Kvarnen fylls då med
matavfall innan den startas.

InSinkErator matavfallskvarn från DISPER ATOR
höjer standarden i ditt kök genom att:
– matavfall mals med vatten och spolas iväg i avloppet
på bara några få sekunder
– ger ett rent, luktfritt och hygieniskt kök
– tidsbesparande från normal rengöring och
hantering av avfall
– miljömässigt ansvarsfull och samtidigt bekväm
källsortering av matavfall vars energiinnehåll kan
utnyttjas för biogasproduktion
– enkel installation i såväl nya som befintliga kök.
Vid behov finns håltagningsverktyg för utlåning
för att anpassa befintligt hål i disklåda
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matavfallskvarn
INSINKERATOR EVOLUTION 100
Sidvy
Bestickfälla och nedmatare som
tillval för kontinuerligt matade
kvarnar

Kvarninlopp Ø 80 mm

För kvarnmontaget
måste disklådans
avloppshål vara
90 mm i diameter

Anslutning för avlopp
från diskmaskin

171

Skruvförbandsmontage
under disklådans avloppshål.
Ingen svetsning behövs

312*

3 klämskruvar

64

För breddavlopp
eller avlopp från
diskmaskin

Tätning, 2 st.
(i och under
disklåda)

Kvarnfläns

Övre klämring

Låsring
Kvarnutlopp, inner- Ø 1½” ansluts
till vattenlås. Avloppsrörets
fall 2:100 eller mera

66

Motorkabelns utgång
och 0,8 m kabel

Återställningsknapp för motorns
överbelastningsskydd i kvarnens
bottenplatta

205

Toppvy

Nedre klämring

Nippel till luftslang
för anslutning till
tryckluftströmbrytare

Losstagningsverktyg
för malverket

För att passa avloppsanslutning kan
kvarn med utlopp vridas och placeras
i alla riktningar

Alla mått i mm
* Vid installation av magnetbrytare byggs den totala höjden på med 13-19 mm

Teknisk specifikation

Egenskaper
Snabbmonterad disklådeanslutning i rostfritt
stål med ljuddämpande stänkskydd
• Unika vibrationsdämpande gummianslutningar
till disklåda och avlopp
• Icke korroderande malverk
• Automatiskt reverserande malverk med
2-stegs malningsteknologi
• Tystgående och radiostörningsfri induktionsmotor
med högt vridmoment
• Inbyggd tryckluftströmbrytare med start- & stopp-

•
•

•
•
•

knapp som monteras lätt åtkomlig i bänkskiva
Inbyggt återställningsbart överbelastningsskydd
Rostfri silkorg med plugg ingår för att kunna
stänga till kvarnens inlopp och fylla disklådan
med vatten
Kompakt utförande under disklåda ger fritt
utrymme i skåpet under kvarnen
BEAB-godkänd och CE-märkt
Fabriksgaranti samt trygghetsgaranti för
professionell installation

Motordata

230V/50Hz, 1fas

Malkammare

1005 ml

Märkström

3,5 A

Avsäkring

10 A

Märkeffekt

0,5 kW

Hål i disklåda

90 mm

Avloppsanslutning

38 mm
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