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Detta beskrivningsunderlag är anpassat för beskrivningar som innehåller en 
förteckningsdel där inredningar och utrustningar listas med respektive littera. 

Texter under oranga rubriker är förklaringar i detta dokument.  
Dessa är ej avsedda att lyftas in i aktuell beskrivning.  

En alternativ (sammanhållen och förenklad) version till beskrivning av  
MR320-B-5,5 är placerad i slutet av detta beskrivningsunderlag. 

 

  

Produktbeskrivning  
Inkast med integrerad matavfallskvarn.  

För insvetsning i bänk eller dyligt. 

Mola MR320-B är utvecklad för att uppnå en hög kapacitet på liten yta.  
Inkast och matavfallskvarn ger en god arbetsmiljö med låg ljudnivå  
och enkel rengöring. 

Anvisningar för insvetsning i bänk levereras med MR320-B.  
Anvisningar inkluderar hålbild för inkast samt minsta mått mot bland annat  
benpar och framkant bänk/diskrumsinredning. 

Produkten är CE-märkt och uppfyller maskindirektivet. 
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Förklaringar 

Hjälptexter 
Hjälptexter, förklarande texter, är skrivna i magenta.  
Dessa ska ej inkluderas i färdig beskrivning. 

Projektspecifika dimensioner och tillbehör 
Projektspecifik information är i detta beskrivningsunderlag markerade med  
röd text - Skriv in de projektunika värden som önskas. 

Möjliga tillbehör och ev tillhörande AMA-koder är markerade med blå text. 
Radera de tillbehör (samt tillhörande blå AMA-koder) som ej ska inkluderas i 
projektet. 

Blå text används också där alternativa utföranden är tillgängliga, välj ett av de 
beskrivna alternativen.  
Notera att där bildtext (figurnummer och figurbenämning) är blå är bild ovan 
denna att betrakta som blå. 

Figurer 
Figurer är utförda för att ha längden 120 mm i färdig beskrivning.  
Skala anges ej men figurerna ansluter till standardskalor (1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, …). 

Alla mått i mm 

Figurerna kan laddas med från Rensas hemsida i DWG-format om man väljer att 
redovisa de utföranden och funktioner som figurerna förklarar som ritningar. 

Hantering 
Kopiera text och bilder från detta PDF-underlag för införande i aktuell 
beskrivning. 

Hänvisningar 
Beskrivningstexter ansluter till AMA VVS & Kyl 16 samt AMA Hus 18.  

Förtecknad inredning och utrustning 
Kod efter förteckningsrubrik avser all text i positionen utom text som är försedd 
med annan kod.  

Om annan kod återfinns vid underrubrik ska även text under underrubrik hänvisa 
till denna AMA-kod. 

Antal, angivna vid rad som ej är förteckningsrubrik, avser antal förekomster i den 
aktuella positionen. 

Om förteckningsdel ej används kan information i förteckningsdel istället 
adderas till respektive AMA-kod. 
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PN RÖRLEDNINGAR 

PNU RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER 

PNU.52222 Ledningar av PE-rör, standardiserade inomhusavloppsrör 
Fabrikat: Rensa eller likvärdigt 

Avloppsrör med vattenlås 
Utförs med dimension Ø63 mm/Ø75 mm. 
Avloppsdragningar från kvarnutlopp till stos i golv ska inkludera vattenlåsfunktion. 
Kopplingar ska kunna demonteras för hand. 

Lukttäta anordningar för avlopp till höj- och sänkbar inredning  
och utrustning 
Anordningar ansluter mot uppstickande, ca 100 mm, stos i golv 
Rörledningar från från utlopp matavfalskvarn ska utföras så att dessa med spel  
löper i stos i golv. 
Rörledningar anpassas till stos i golv med dimension Ø110 mm eller Ø75 mm. 
Lukttätas med bälg i gummi med tät anslutning mot stos samt mot rörledning. 
Anordningar ska medge 250 mm vertikal rörelse. 

Fästen för rörledningar 
Rörledningar i med vertikal rörelse ska positioneras i plan ovan stos.  
Fästen ska anbringas mot rörledning, ovan bälg, samt mot benstativ eller kvarn. 
Fästen utförs i rostfritt stål. 
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XCB INREDNINGSENHETER I STORKÖK 

XCB.1 Bänkar m m 

Matavfallskvarnar 
Matavfallskvarnar ska kunna mala ner allt förekommande matavfall såsom tallriksrens, 
grönsaker, frukt, skal, kött- och fiskrens. Benmalningskapacitet enligt förteckning. 
Matavfallskvarnar ska vara del av avvattnade matavfallssystem med tillsättning av 
vatten via spoldysor. Automatisk vattenmatning. 
Matavfallskvarnar ska utföras med beröringsskydd. 
Losstagningsverktyg för malverk. 
Kvarnhölje i rostfritt stål. 
Monteras vridskyddande mot inkast för upptagande av vridmoment vid start och stopp. 
Rörledningar med vattenlås enligt PNU.52222. 
Anslutningseffekt enligt förteckning. 
Se även XLB.93. 

Ljuddämpningsringar 
Kvarnar ska förses med ljuddämpningsring i polyoximetylen (POM) för placering  
ovan malverk. 
Ljuddämpningsring ska vara demonterbar. 

Montering av inkast med matavfallskvarnar i bänkar 
Inkast ska, där så anges, monteras i bänkar eller dyligt enligt dokumenterade 
anvisningar från leverantör av inkast med matavfallskvarn. 
Efterföljande montering av matavfallskarn samt inkoppling mot styrskåp.  
Inkopplingar sker med snabbkontakter. 

Frontplåtar mot styrskåp 
Där så anges ska frontplåtar monteras mot styrskåp ingående i inkast.  
Utförande enligt anvisningar från leverantör av inkast. 
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XL UTRUSTNINGAR OCH MASKINER FÖR STORDRIFTSBEREDNING, 
TILLAGNING ELLER SERVERING AV LIVSMEDEL 

XLB UTRUSTNINGAR OCH MASKINER FÖR BEARBETNING M M  
AV LIVSMEDEL I STORKÖK E D 

XLB.93 Rektangulära inkast med matavfallskvarn för insvetsning i bänk  
Dimensioner enligt förteckning. 
Utförs i rostfritt stål med minsta tjocklek 1,5 mm om ej annat anges. 
Utförande och funktioner, se figur XLB.93/1. 

 
Figur XLB.93/1 - Inkast med matavfallskvarn för insvetsning i bänk, Typutförande 

Se även XCB.1 för matavfallskvarnar. 
Avloppsrör med vattenlås enligt PNU.52222. 
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Infästning kvarn 
Fläns för montering av matavfallskvarn ska medge att kvarn kan monteras med valfri 
vinkel för utlopp. 

Inkast 
Utförs med fläns, min 20 mm, för insvetsning i bänk.  
Inkast ska utföras utan uppstickande delar. 

Luftgap 
Inkast ska utföras med breddavlopp för att skapa luftgap mellan spoldysor och 
breddavlopp.  
Minsta luftgap enligt figur XLB.93/1: 50 mm 

Beröringsskydd/Skyddslock 
Inkast ska utföras med uppfällbart lock fungerande som beröringsskydd samt  
som del av labyrint. 
Skyddslock ska i nedfällt läge förhindra åtkomst av malverk. 
Beröringsskydd ska vara kopplat till förreglingsbrytare för bortkoppling av kraftmatning 
till avfallskvarn i öppet läge. 

Spoldysor 
Inkast ska utföras med spoldysor, 2 st, för tillförande av vatten samt för förflyttning  
av matavfall genom labyrint. 
Spoldysor ska monteras i inkast utan att rå ovan ovansida inkast. 
Inbyggd ljuddämpning. 

Breddavlopp 
Utförs i inkast på plats som ej är i matavfallets normala flödesväg.  

Besticksfällor 
Utförs av flera neodymmagneter monterade tillsammans, multimagneter. 
Multimagneter ska monteras enligt figur XLB.93/1. 
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Styrskåp 
Utförs i rostfritt stål med demonterbar front samt gummipackning. 
Snabbkopplingar baksida skåp för elanslutningar. 
Tätning: IP 67 
Timerstyrning spolvatten. 
Dubbla kontaktormotorskydd. 
Gångtidsmätare. 
Timerstyrning kvarn. 
Styrskåp ska vara justerbara höjd- respektive djupled för anpassning mot  
inredning där inkast med matavfallskvarn monteras. 

Inkoppling 
Inkast med matavfallskvarn ska inkludera 3 meter elkabel med  
3-fas CEE-don, IP 67. 
Armerad vattenslang, 2 meter, med snabbkoppling anslutande mot  
1/2" utvändig gänga. 
Återflödningsskydd. 
Mediematningar ska utföras med dragavlastningar i metall. 

Monteringar i bänk eller diskrumsinredning 
Dokumenterade anvisningar för montering i bänkskivor eller dyligt ska ingå. 
Se även blåa texter under XCB respektive XLG 
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XLG RULLBANOR, TRANSPORTÖRER MM I STORKÖK E D 

Montering av inkast med matavfallskvarnar i diskrumsinredning 
Inkast ska, där så anges, monteras i diskrumsinredning enligt dokumenterade 
anvisningar från leverantör av inkast med matavfallskvarn. 
Efterföljande montering av matavfallskarn samt inkoppling mot styrskåp.  
Inkopplingar sker med snabbkontakter. 

Frontplåtar mot styrskåp 
Där så anges ska frontplåtar monteras mot styrskåp ingående i inkast.  
Utförande enligt anvisningar från leverantör av inkast. 
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12-34 Inkast med rektangulärt inkast och matavfallskvarn XLB.93 1 
 
Rektangulärt inkast med integrerad kvarn för organiskt matavfall 
För insvetsning i bänk eller dyligt 
Kapacitet: Matavfall korresponderande mot min 2500 portioner/dag 
Anslutningseffekt: 5,5 kW 
 
Inkastöppning: 320×500 mm (L×D) 
 
Matavfallskvarn XCB.1 1 
Malverk ska klara att mala större ben  
 
Avloppsrör med vattenlås PNU.52222 1 
Med lukttät anordning för avlopp till höj- och sänkbar  
inredning och utrustning 
 
 
Fabrikat inkastbänk med matavfallskvarn:  
Rensa Mola MR320-B, artikelnummer MR320-B-5,5 
(RSK-nummer: 5652124 med utförande enligt beskrivning) – eller likvärdigt  
 
Stos i golv Ø110 mm: 
Fabrikat lukttät anordning för avlopp: 
Rensa Movendi, artikelnummer M-75/110-250 
 
Stos i golv Ø75 mm: 
Fabrikat lukttät anordning för avlopp: 
Rensa Movendi, artikelnummer M-63/75-250 
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Alternativ redovisning 
I de fall en förenklad redovisning av produktionsresultat önskas kan text i detta 
avsnitt användas. 

Texten är i första hand skapad för användning i förteckningsdel i beskrivning. 

Notera att denna förkortade redovisning ej inkluderar samtliga egenskaper och 
arbeten som redovisas i standardalternativet ovan.  

AMA-koder 
Information från AMA-koder och från förteckningsdel redovisas i en  
sammanhållen text. 

Hänvisning till AMA avser därför, i normalfallet, koder utan tillkommande eller 
ändrad text.  

Addera AMA-koder som text hänvisar till.  

Figurer 
Figurer som redovisas under AMA-koder i standardversionen kan med fördel 
användas, läggas till, i den förenklade redovisningen.  

Figurer bör ej skaländras (förminskas) då text och grafik kan bli svårlästa. 

Förklaringar  
Se sidan 2. 
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12-34 Inkast med matavfallskvarn för insvetsning i bänk XLB 1 
 
Rektangulärt inkast med integrerad kvarn för organiskt matavfall. 
Kapacitet: Matavfall korresponderande mot min 2500 portioner/dag 
Utförs i rostfritt stål med minsta tjocklek 1,5 mm. 
Fläns för montering av matavfallskvarn ska medge att kvarn  
kan monteras med valfri vinkel för utlopp. 
 

 
 
Anslutningseffekt: 5,5 kW 
 
Inkastöppning: 320×500 mm (L×D) 
 
Inkast 
Utförs med fläns, min 20 mm, för insvetsning i bänk. 
Utan uppstickande delar samt med breddavlopp för att  
skapa luftgap mellan spoldysor och breddavlopp, min 50 mm. 
Inkast ska vara utfört med labyrint. 
Labyrint ska förhindra åtkomst av malverk då  
beröringsskydd/lock är i nedfällt läge. 
Beröringsskydd ska vara kopplat till förreglingsbrytare för  
bortkoppling av kraftmatning till avfallskvarn i öppet läge. 
Spoldysor ska monteras i inkast utan att rå ovan ovansida  
inkast, inbyggd ljuddämpning. 
Besticksfällor i form av neodymmagneter. 
Dokumenterade anvisningar för montering i bänkskivor  
eller dyligt ska ingå. 
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Styrskåp 
Utförs i rostfritt stål med demonterbar front samt gummipackning. 
Snabbkopplingar baksida skåp för elanslutningar. 
Timerstyrning spolvatten. 
Dubbla kontaktormotorskydd. 
Gångtidsmätare. 
Timerstyrning kvarn. 
Styrskåp ska vara justerbara höjd- respektive djupled  
för anpassning mot inredning där inkast med matavfallskvarn  
monteras. 
 
Matavfallskvarn XCB.1 1 
Malverk ska klara att mala större ben. 
Kvarnhölje i rostfritt stål. 
Kvarnar ska förses med demonterbar ljuddämpningsring i  
polyoximetylen (POM) för placering ovan malverk. 
  
Avloppsrör med vattenlås PNU.52222 1 
Utförs med dimension Ø63 mm/Ø75 mm. 
Med lukttät anordning för avlopp till höj- och sänkbar  
inredning och utrustning. 
Rörledning anpassas till stos i golv med dimension Ø110 mm eller Ø75 mm. 
Anordningar ska medge 250 mm vertikal rörelse. 
 
 
Fabrikat inkastbänk med matavfallskvarn:  
Rensa Mola MR320-B, artikelnummer MR320-B-5,5 
(RSK-nummer: 5652124 med utförande enligt beskrivning) – eller likvärdigt  
 
Stos i golv Ø110 mm: 
Fabrikat lukttät anordning för avlopp: 
Rensa Movendi, artikelnummer M-75/110-250 
 
Stos i golv Ø75 mm: 
Fabrikat lukttät anordning för avlopp: 
Rensa Movendi, artikelnummer M-63/75-250 
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