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Välkommen till   

Vi gratulerar er till ert val av matavfallskvarn. 

 

 

 

 

Denna matavfallskvarn är en av de Rensa-produkter  
som ingår Lipidus produktsortiment. 

Exempel på produkter som är del av detta system: 

Matavfallstankar 

• Fristående 

• Markförlagda 

• Slutna 

• Med pumpstation 

Matavfallskvarn 

• Fristående 

• Markförlagda 

• Med och utan slamfång 

Kombinerade tankar 

• Fristående 

• Markförlagda 

• Med sluten matavfallsdel 

• Med och utan slamfång 

• Med asymmetriska flöden 

• Med pumpstation 

Avfallskvarnar 

• Fristående 

• Monterade i bänkar 

• För storkök 

• Hushållsmodeller 

Provtagningsbrunnar 

• Fristående 

• Markförlagda 

• Integrerade 

Tömningsanordningar 

• Monterade på fasad 

• Markförlagda 

• Tömningsstyrningar 

Luftrening 

• Avluftningsrenare 

 

Övrigt 

• Pumpar 

• Avstängningsventiler 

• Högnivålarm 

• Larmstyrning 

• Förankringsanordningar 

• Integrerad renspolning 
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Inledning 
Detta dokument redovisar (förutom installationsanvisningar) även information 
om drift och underhåll. 

Rensa arbetar kontinuerligt med produktutveckling för att förfina produkter 
varför mindre avvikelser mot producerad produkt kan förekomma. 

Kvarnen tillverkas av Disperator AB. 

Redovisning 
Samtliga dimensioner anges i mm om ej annat anges. 

Figurer visar typutförande av Mola M-H-170. 

Gränsdragning och kompletterande handlingar 
Denna installationsanvisning ska samläsas med övriga handlingar och 
anvisningar i aktuellt projekt.  

Installationsanvisningen redovisar typlösningar för installation av matavfallskvarn. 

Allmän beskrivning av produkten 
Matavfallskvarnen är avsedd för svetsad montering i ho. 
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1. Säkerhetsföreskrifter  
Denna manual innehåller grundläggande information om installation, drift och 
skötsel av kvarnen. Det är av yttersta vikt att innehållet i denna manual studeras 
noga före installation och igångkörning, av såväl installatör som ansvarig fack- 
och driftspersonal.   

Manualen ska alltid finnas tillgänglig vid kvarnens uppställningsplats eller annan 
plats i anläggningen.  

Det är inte endast de allmänna säkerhetsföreskrifterna under denna huvudpunkt 
som måste beaktas, utan även övriga särskilda säkerhetsföreskrifter angivna i 
manualen. 

1.1. Säkerhetssymboler  
De säkerhetsföreskrifter som finns i denna manual samt på kvarnen och som kan 
förorsaka person- eller maskinskada vid förbiseende eller åsidosättande anges 
med nedan angivna symboler.  

 

 
Läs manualen innan användning  

 

 
Varning för elektrisk spänning 

 

 
Allmän fara för person 

 

 
Varning för mekaniskt orsakade skador (roterande delar) 
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1.2. Personalkvalifikation och utbildning  
Den personal som handhar nedanstående uppgifter för kvarnen som beskrivs i 
denna manual måste ha erforderlig kompetens att utföra dessa arbeten. Ansvar, 
behörighet och övervakning av personalen måste regleras noga av kvarnens 
ägare. Om personalen inte har de nödvändiga kunskaperna för detta så måste de 
utbildas. Sådan utbildning kan erbjudas av tillverkaren/leverantören. Vidare 
åligger det kvarnens ägare att se till att berörd personal till fullo förstår innehållet 
i denna manual.  

Transport  
Ansvarig personal för förflyttning av kvarnen måste ha kunskap om hanteringen 
av lyftdon och stoppanordningar, samt känna till gällande säkerhetsföreskrifter 
för dessa. Om de saknar denna kunskap måste de få erforderlig utbildning.  

Installation  
Ansvarig personal för installation av kvarnen måste ha kunskap som motsvarar 
utbildning i anläggningsmekanik. Dessutom krävs det en utbildad och behörig 
elektriker.  

Idrifttagning och skötsel   
Ansvarig personal måste ha kunskap om kvarnens samtliga funktioner samt hur 
man handhar dessa funktioner. Dessutom måste de känna till samtliga 
säkerhetsföreskrifter i denna manual och som i övrigt gäller där kvarnen används.  

Drift  
Alla personer som använder och sköter kvarnen måste känna till de risker som 
kan förekomma vid användningen av kvarnen och som beskrivs i denna manual.  

Service och reparation  
Ansvarig personal för service och reparation av kvarnen ska ha kunskaper som 
motsvarar utbildning i industri- och konstruktionsmekanik, och även känna till 
och förstå tekniska data gällande kvarnen som beskrivs i denna manual. 
Assisterande personal för dessa arbeten måste utbildas och utförda 
reparationsarbeten måste kontrolleras av ägaren till kvarnen. 
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2. Lipidus 
Denna matavfallskvarn är en av de Rensa-produkter  
som ingår Lipidus produktsortiment. 

Systemet inkluderar tankar för matavfalls- och fettavskiljning. 
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3. Produktbeskrivning och 
teknisk specifikation  
3.1.Matavfallskvarn 500A-DRR-K 
EXCELLENT SERIEN för installation i 
disklåda och diskbana 
Vårt sortiment har konstruerats med användarens behov i fokus för att uppfylla 
dagens krav för hantering av matavfall. Malverkets höga kvalitet och hårdhet av 
speciallegerat stål tillsammans med det unika tätningspaketet mellan malverk 
och motor ger många års säker drift och låg underhålls-kostnad. Kvarnens 
livslängd förlängs ytterligare av det yttre höljet i rostfritt stål EN 1.4301 (AISI304) 
samt skyddsklassen IP55 på elektriska komponenter som standard. 

Det breda utbudet av kvarnstorlekar möjliggör en anpassning till kökets behov. 
Ett DRR-K montage nyttjar hela inloppsdiametern till malverket, vilket är en 
fördel då stora mängder av matavfall eller ben ska malas. Efter att ett hål tagits i 
diskbanan eller rullbanan svetsas montaget fast, på vilken kvarnen sedan skruvas 
fast. Montaget består av en fästring samt ett förlängningsrör (ingår inte i 
standardleverans). Som en säkerhetsåtgärd är kvarnens inlopp täckt med ett 
skyddslock kopplat till en förreglingsbrytare. Om locket lyfts under arbetets gång 
bryts strömmen och kvarnen stannar. 

Kvarnen levereras komplett inkluderande start/stopp enhet med kontaktor och 
motorskydd, spoldysa, magnetventil och smutsfilter, vilka tillsammans med 
skyddslock och förreglingsbrytare installeras på plats i köket. Spoldysan ansluts 
till smutsfilter och magnetventil som öppnas automatiskt när kvarnen startas och 
spolar ner matavfallet i kvarnen och efter malning ut i det kommunala avloppet 
eller till tank. 

Disperators Excellent Serie innehar Declaration of Compliance utfärdat av DNV 
som verifierar överrensstämmelse med IMO MARPOL consolidated edition 
2011/2012 ANNEX V för utsläpp av finfördelat matavfall från fartyg i öppna hav.  
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3.2. Teknisk specifikation 
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(1) Installationsmaterial som behövs men inte ingår i 

standardleverans är: 

• säkerhetsbrytare för inkommande el, 

• armerad slang R½” för kallt spolvatten, 

• återflödesskydd för spolvatten, 

• vattenlås för anslutning till kvarnutlopp, 

Kan beställas från DISPERATOR. 
 

(2) För anslutning till start/stopp enhet inkluderande kontaktor med motorskydd 
(IP66) som placeras på vägg/skott. Start/stopp enheten kopplas till 
säkerhetsbrytare, se (1). 

(3) 3-fas kvarn som standard utan ben. Ben finns som tillval och då med samma 
mått b, c och g som för modell 520. 1-fas kvarn som standard med ben och med 
samma mått som b, c och g som för modell 520. 

(4) Kort version (b = 525 mm och c = 525–705 mm) och lång version 

(b = 655 mm och c = 655–835 mm) finns som tillval. 

(5) Användarmanual med installations- och serviceinstruktioner, elschema, 
inplastad driftsinstruktion samt inplastad säkerhetsinstruktion medföljer vid 
leverans. 
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4. Lagring och transport  

4.1. Lagring  
Om kvarnen inte ska användas på en gång efter leverans gäller följande:  
• Kvarnen ska förvaras i en torr och ren lokal där den relativa luftfuktigheten inte får  

överstiga 60 %.  

• Förvaringstemperaturen rekommenderas från -20°C till +60°C.  

4.2. Transport  
Kvarnen får inte lyftas eller flyttas för hand. Vid förflyttning, installation och 
service rekommenderas användning av en kärra (pirra) och/eller lyftvagn. 
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5. Leveransinnehåll 

5.1. Dokumentation  
• Denna användarmanual.  

• Elschema med stycklista och komponentplaceringsschema för inkopplingen av levererad 
utrustning.  

• Säkerhetsinstruktion (laminerad).  

• Driftinstruktion (laminerad).  

5.2. Kvarn med montage 

 
Kvarn av beställd modell och motor-spänning förmonterad i skåp enligt 
medföljande följesedel. 

 
Fästring med innerdiameter 170mm. 
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Skydd för användare av kvarn, inkluderande: 

• skyddslock med axel, 1st 

• axelgenomföringar, 2st 

• förreglingsbrytare med fäste och skyddskåpa, 1st 

 
Komplett start/stopp enhet inkluderande kontaktor med motorskydd. Manöver-
spänning enligt medföljande följesedel. 

 
Komplett magnetventil R½”, invändig gänga och spole med manöverspänning 
enligt medföljande följesedel. 
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Spoldysa med anslutning för skolslang. 

 
Smutsfilter R½”, invändig gänga. 

 
Losstagningsverktyg för att kunna dra loss kvarnens malverk om icke malbart 
föremål råkar hamna däri. 

 
För modeller med en effekt på 1.5kW eller mer medföljer 3st justerbara ben. 
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6. Installationsbeskrivning 

6.1. Montering av kvarnen  
6.1.1. Montering av kvarnen med DRR-K montage 
Efter att ett hål, diameter 170mm, tagits i disklådans/diskbanan svetsas ett 
förlängningsrör (ingår inte i standardleverans) fast. Den rostfria fästringen med 
innerdiameter 170mm svetsas fast sedan fast i förlängningsröret, så att dess läge 
ger önskad riktning för disperatorns utlopp. Kvarnen skruvas sedan fast i 
fästringen. 

6.1.2. Upphängning och stöd mot golv/durk 
Upphängning i montage av modellerna 510A och 515A, levereras utan 
golvstöd som standard 

Modellerna 510A och 515A har en vikt som i de allra flesta fall medger att de utan 
golvstöd kan hänga lodrätt under montaget (exempelvis under en disklåda). Som 
standard har därför dessa två modeller inga ben. För de fall att dessa modeller 
ska placeras fristående på golv/durk (exempelvis intill en skal- eller diskmaskin) 
ska de emellertid ha ben, detta anges då i leveransens följesedel. 

För att minimera risken för skador ska minst två personer vara närvarande när 
kvarnen lyfts upp och fixeras under sitt montage. Beroende på tillgängliga 
hjälpmedel på installationsplatsen beskrivs nedan tre möjliga tillvägagångssätt för 
att undvika klämskador innan kvarnen är fixerad med skruvar och muttrar i sitt 
montage. 

Då kvarnen enligt ett av nedanstående alternativ lyfts upp tätt intill fästringen/BS-
flänsen, skruva fast den med 3mm gummipackningen emellan (6st skruv med 
mutter). Dra åt skruvarna växelvis och jämnt tills gummipackningen 
komprimerats någon dryg millimeter. 
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Lyftalternativ 1  

Vagn med lyftplatta (se bild). 

 

Lyftalternativ 2  

Stadig domkraft med lyftplatta, med vilken man kan lyfta upp kvarnen mot 
montagets fästring/BS-fläns.  

Lyftalternativ 3  

Någon typ av stadigt föremål (exempelvis en trälåda) att ställa kvarnen på, och 
med vilken kvarnen sedan kan skjutas in under montagets fästring/BS-fläns. 
Nödvändig höjd på detta föremål erhålls genom att dra kvarnens höjd samt 3mm 
för den övre gummipackningen från tillgänglig fri höjd mellan montagets 
fästring/BS-fläns och golvet/durken. 

Upphängning i montage och stöd mot golv/durk av modellerna 520A, 530A, 
550A och 575A  

Modellerna 520A, 530A, 550A och 575A har en vikt som kräver stöd mot 
golv/durk. På installationsplatsen monteras 3st medföljande ben i var sin 
fixeringsklämma placerade på kvarnens bottenplåt. 

 
Gå tillväga på följande vis vid montering: 

• Mät upp tillgänglig fri höjd (X mm) mellan montagets fästring/BS-fläns och golv/durk. 

• Med kvarnen stående på sina tre fixeringsklämmor mot golvet/durken mät upp dess höjd (Y mm) 
inkl. den övre 3mm tjocka gummipackningen. 

• Lägg kvarnen ner försiktigt på golvet/durken. Skjut in de tre benen i fixeringsklämmorna så att de 
sticker ut utanför kvarnen X – Y – 2mm. 

• Fixera benen genom att dra åt skruven i respektive klämma. Kontrollera att benen inte ändrat 
läge under åtdragning av skruven. 

• Ställ kvarnen upp på sina ben. Vicka och skjut kvarnen långsamt och försiktigt till sin slutliga 
installationsplats tätt under fästringen/BS-flänsen. 
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• Skruva fast kvarnen i fästringen/BS-flänsen på montaget med 3mm gummipackningen emellan 
(6st skruv med mutter). Dra åt skruvarna växelvis och jämnt tills gummipackningen 
komprimerats någon dryg millimeter. 

• Med hjälp av en domkraft, eller om sådan inte finns, en hävarm under kvarnens bottenplåt, 
alternativt palla upp med träklotsar och kilar för att pressa kvarnen uppåt mot dess fästring/BS-
fläns. 

• Under det att detta tryck uppåt upprätthålls, lossa respektive bens fixeringsskruv och se till att 
varje ben får ordentligt stöd mot golvet/durken innan fixeringsskruven slutligen dras åt. 
Fixeringsskruven ska dras med ett moment av 17Nm, en momentnyckel bör användas då detta 
är ett kritiskt åtdragningsmoment. Om en momentnyckel inte är tillgänglig bör insexnyckeln 
förlängas med en hävarm om minst 30cm och då ska en kraft som motsvarar 6kg användas. 
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6.1.3. Fixering av kvarnen 
Bänk, bord eller skåp som Disperatorn är monterad i ska fixeras i vägg/skott eller 
golv/durk. Vid start eller snabbt stopp vid fastkörning (exempelvis om bestick av 
misstag hamnar i Disperatorn), kan motorns moment annars vrida Disperatorn 
och bänken/bordet/skåpet så att utloppsröret/vattenlåset rubbas ur sitt läge och 
läckage riskeras. 

6.1.4. Skyddslock kopplad till förreglingsbrytare 
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Nedanstående nummer inom parentes hänvisar till positionsnummer i bilden 
och listan på föregående sidor. 

1. Mät upp, markera och borra 2st hål diameter 16,5mm för skyddslockets axel, 
ett hål på vardera sidan av disklådan/diskbanan. Håltagningen ska göras så att 
skyddslocket (1) centreras över kvarnens inlopp. För mått se bild nedan. 
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2. Montera gummibufferten (2) på skyddslocket. Trä på genomföringen (3), med 
gängan utåt, på skyddslocksaxeln, en på vardera sidan av skyddslocket, notera att 
det sitter en fettsmord O-ring (4) i genomföringarna. Placera skyddslocket i 
disklådan/diskbanan genom att trä skyddslocksaxeln genom de i punkt 1 borrade 
hålen. Montera muttrarna (6) på genomföringarna och dra åt för hand. 

3. Centrera skyddslocket över kvarnens inlopp. Markera på axeln, 25mm utanför 
disklådans/ diskbanans vägg på den sida som förreglingsmekanismen ska 
monteras och 7mm på den andra sidan. Skruva isär axelgenomföringarna. Ta ut 
locket och kapa axeln vid markeringarna samt grada därefter ändarna noggrant 
på axeln. Obs, O-ringen i genomföringarna skadas om ändarna är dåligt gradade. 

4. Montera O-ringarna (5) på genomföringarna och smörj de inre O-ringarna (4) 
med ett vattenbeständigt fett, trä på genomföringarna på skyddslocksaxeln, en 
på vardera sidan om skyddslocket. Placera skyddslocket i disklådan/diskbanan. 
Montera muttrarna (6) på genomföringarna och dra åt. Centrera locket över 
kvarninloppet och stäng det. 

5. Montera kabelgenomföringen (8) och elkabeln på förreglingsbrytaren (7). 
Lossa de fyra skruvarna på toppen av förreglingsbrytaren och vrid toppen 90 
grader, åt vilket håll beror på om låsbulten ska sitta på vänster eller höger sida. 

6. Montera stoppskruven (10) på låskopplingen (9), trä på låskopplingen på 
förreglingsbrytaren, montera men dra inte åt stoppskruven som följer med 
förreglingsbrytaren. Montera förreglingsbrytaren på montageplåten (11) med 2st 
insexskruvar (12), brickor (13) och låsmuttrar (14). 

7. Markera och ta upp två hål Ø 9mm på den sida av disklådan där 
förreglingsmekanismen ska monteras. För att göra detta trä på 
förreglingsmekanismen (montageplåten med förreglingsbrytaren) på 
skyddslockets axel och använd denna plåt som mall för att markera de två hålen. 

8. Montera förreglingsmekanismen, använd 2st vagnsbultar (15), brickor (16) och 
låsmuttrar (17). 

9. Montera låsbulten (18). Säkerställ att den låser fast låskopplingen. Lås den med 
muttern (19). 

10. Säkerställ att skyddslocket är helt stängt och dra åt stoppskruven (10) på 
låskopplingen. Kontrollera att förreglingsbrytaren är i slutet läge när skyddslocket 
är stängt, dra åt stoppskruven på förreglingsbrytaren. 

11. Montera kåpan (20) med 4st skruvar (21), och brickor (13). 

12. Se till att förreglingsbrytarens kabel är skyddad från åverkan genom att den är 
upphängd och fixerad hela vägen från disklådan fram till dess inkoppling i 
start/stopp-enheten på vägg/skott. Fäst upp kabeln mot exempelvis bänkens 
ben, ram eller bakomliggande vägg/skott. 
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6.2. Spolvatten 
Inkoppling får endast utföras av behörig VA-installatör och enligt gällande lokala 
VA-bestämmelser. Kvarnen ska kopplas in på kallt spolvatten.  

6.2.1. Vattenledning ½”  
För att ge rätt mängd spolvatten till kvarnen ska inkommande vattenledning (inkl. 
tillbehör i ledningen såsom vakuumventil, avstängningsventil etc.) ha samma 
dimension hela vägen som anslutningen på kvarnmontaget, dvs. ½”. Inga 
strypningar får förekomma fram till magnetventilen. 

6.2.2. Smutsfilter ½” och magnetventil ½”  
Det levererade smutsfiltret ½” monteras i flödesriktningen före magnetventilen 
½” i inkommande kallvattenledning. Notera flödesriktningen på filtret och 
ventilen markerad med en pil, samt även att filtret ska monteras med rensskruv 
riktad snett nedåt. 

6.2.3. Spoldysa i disklåda eller spolrör/spoltorn med luftgap till 
disklåda 
För de fall då spoldysa monteras i disklåda/diskbana, placera dysan så högt upp 
som möjligt och ovanför bräddavloppet. Dysan skall placeras så långt från 
kvarninloppet som möjligt för att möjliggöra största möjliga spolarea. Se vidare 
6.2.5. nedan beträffande vakuumventil. 

Om så krävs med hänsyn till lokala regler kan som tillval även spolrör eller 
spoltorn med luftgap till disklåda levereras från Disperator. 

6.2.4. Armerad slang ½” för spolvatten 
Mellan inkommande vattenledning monterad på vägg/skott och anslutningen för 
spolvatten på montaget ska en armerad slang ½” monteras, se bild nedan. 
Denna slang tar upp tryckstöten i ledningen då spolvattnet sätts på, samt tar 
även upp de små vibrationer som kan uppstå under kvarnens malningsprocess. 
Denna slang ingår inte i standardleverans men kan beställas som tillval från 
Disperator. 
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6.2.5. Vakuumventil (återflödesskydd) ½” 
För de fall då spoldysa monteras i disklådan ska en vakuumventil ½” installeras på 
toppen av den lyrformade inkommande vattenledningen enligt figuren nedan. 
Vakuumventilen skyddar vatten-ledningen mot återsug vid eventuell bräddning i 
disklådan. Vakuumventil ingår inte i standardleverans men kan beställas som 
tillval från Disperator. Om istället ett spolrör eller spoltorn med luftgap till 
disklåda/diskbana eller annan montagetyp används behövs ingen vakuumventil 
(om inte detta anges av andra orsaker och/eller specificeras i nationella/lokala 
förordningar). 

 
Bilden ovan visar placeringen av en vakuumventil ovanför en standardinstallation 
av kvarn under en disklåda. 
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6.3. Vattenlås och avloppsledning  
Anslutning av vattenlås och avloppsledning till levererad kvarn får endast utföras 
av behörig VA-installatör och enligt gällande lokala VA-bestämmelser. Vattenlås 
ingår inte i standardleverans men kan beställas som tillval från Disperator.  

6.3.1. Dimension  
Både vattenlås och avloppsledning ska hålla samma dimension som kvarnens 
utloppsfläns, dvs 2” för modellerna 510A-520A samt 2 ½” för modellerna 530A-
575A. Inga strypningar av vattenlås och avloppsledning får förekomma. Även 
större dimension är olämplig då det ger sämre flödeshastighet. 

6.3.2. Vattenlåsets djup och tröskel  
Vattenlåsets djup (mått ”d” i nedanstående figur) ska vara minsta möjliga för att 
uppnå bästa möjliga flöde även vid mycket stora mängder matavfall. Vattenlåset 
ska dock vara så djupt att vattentröskeln ”d1” är ca 80mm för modellerna 510A-
520A och 160mm för modellerna 530A-575A. 

6.3.3. Kurvor och krökar  
Vattenlåsets kurvor och alla avloppskrökar ska liksom standard anger vara mjuka 
och runda. För de vattenlås som väljs ska mått ”k” i nedanstående figur vara 100-
120mm för modellerna 510A-520A, respektive 130-150mm för modellerna 
530A-575A. 

6.3.4. Nivådifferens  
Nivådifferensen (mått ”n” i nedan figur) ska vara minst densamma som den inre 
diametern på röret, dvs 2” för modellerna 510A-520A samt 2 ½” för modellerna 
530A-575A. 

6.3.5. Avloppsledningens fall  
Fallet i avloppsledningen (”f” i nedanstående figur) ska i normalfallet inte 
understiga 2:100. Vid hårt belastade arbetsstationer med stora mängder 
matavfall per tidsenhet, och/eller där avståndet är stort från kvarnen till 
golvanslutning, bör ett fall på närmare men ej större än 5:100 eftersträvas.  

Undvik alltid horisontella avloppsledningar. 
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6.3.6. Vakuumevakuering  
I installation med vakuumevakuering av kvarnen ska inget vattenlås anslutas till 
kvarnens utloppsstos. Istället ansluts kvarnens utloppsstos direkt till 
vakuumevakueringens uppsamlingstank. Viktigt är då att avloppsröret mellan 
kvarnen och uppsamlingstanken förses med ett luftningsrör som alltid är öppet 
enligt principskissen i nedanstående figur. Luftningsröret måste finnas även om 
uppsamlingstanken har någon form av automatisk luftning. 
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6.4. Elektrisk anslutning  

 
Den elektriska anslutningen av levererad kvarn får endast utföras av behörig 
elektriker och enligt gällande lokala bestämmelser. Förbindningarna utförda från 
fabrik och de elektriska anslutningarna som ska göras vid installation visas i 
bifogat elschema.  

6.4.1. Anslutningsspänning  
Kontrollera att den spänning som ska anslutas överensstämmer med 
specificerad spänning på serienummerskylten som är placerad på kvarnens yttre 
hölje.  

6.4.2. Väggsäkringar  
Kontrollera att anslutningsspänningen för levererad kvarn är avsäkrad enligt 
specifikationen i avsnitt 3.2. i denna manual.  

6.4.3. Säkerhetsbrytare  
En separat säkerhetsbrytare ska anslutas. Säkerhetsbrytaren ingår inte i 
standardleverans men kan erhållas som tillval från Disperator.  

6.4.4. Kabeldimensionering  
Använd anslutningskabel med 1.5mm² ledararea för kvarn med märkström upp 
till 14A. För kvarn med märkström över 14A använd kabel med 2.5mm² ledararea. 
Spänningen och märkströmmen för kvarnen anges på dess serienummerskylt, 
placerad på kvarnens yttre hölje.  

6.4.5. Skydd för elektriska kablar  

 
Alla elektriska kablar ska skyddas mot åverkan genom att de fästs mot 
exempelvis ben, ram, vägg, etc. Om det finns en risk att kablarna kan skadas mot 
exempelvis förbipasserande vagnar så ska kablarna skyddas med ett extra hölje 
(ex kabelränna eller metallslang). Inga kablar får finnas på golv/durk.  
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6.4.6. Jordledning  

 
Jordledningen ska vara längre än de andra spänningsförande ledningarna vid 
anslutning på kopplingsplint. Skulle avlastningen i en kabelgenomföring gå 
sönder så ska jordledningen frånkopplas efter de spänningsförande ledningarna.  

6.4.7. Kvarnens rotationsriktning  
Kvarnens malningsförmåga fungerar korrekt i båda rotationsriktningarna, dvs. det 
har ingen betydelse i vilken sekvens kvarnens motorfaser ansluts.  

6.4.8. Förreglingsbrytare  
Kontrollera förreglingsbrytarens funktion. Kvarnen ska stanna då montagets 
skyddslock/skyddsinsats lyfts/tas bort. Om nödvändigt så finjustera denna 
brytares placering och se till att den är ordentligt fixerad. 
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6.5. Uppstart och sluttest  
Fäst driftinstruktionen och säkerhetsinstruktionen (bifogade i plast) på en plats på 
väggen/skottet där de lätt uppmärksammas av operatören innan start av 
kvarnen. 

6.5.1. Kontrollera kvarnen  

 
Bryt strömmen på säkerhetsbrytaren och lås den med buntband eller hänglås 
om du behöver lämna kvarnen innan denna punkt 6.5 slutförts.  

Med en handvridning kontrollera att kvarnens roterande rivare i 
inmatningsöppning roterar fritt åt båda håll och se till att inga främmande 
föremål har tappats ner i malverket under installationen.  

6.5.2. Kontroller vid uppstart  
Starta kvarnen för att konstatera att den roterande rivaren snurrar runt samt att 
spolvattnet startar automatiskt. Kontrollera montage samt anslutningar för 
spolvatten och avlopp för eventuella läckage.  

Säkerställ att förreglingsbrytaren fungerar enligt punkt 6.4.8.  

6.5.3. Avslutande åtgärder  

 
Om kvarnen inte går igång, se avsnitt 9.3. ”Åtgärder vid enklare fel” i denna 
manual.  

Innan dokumentation och losstagningsverktyg överlämnas ska ansvarig person 
för maskinen i köket instrueras om handhavandet av kvarnen. 
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7. Elschema  
Elschema, stycklista samt komponentplaceringsschema levereras med kvarnen. 
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8. Säkerhetsinstruktioner  
Läs dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder matavfallskvarnen  

    
1. Det finns en roterande skiva i malverket. Stoppa ej ned händerna.  

2. Disperator rekommenderar att man använder skyddsglasögon vid malning av 
ben och liknande hårt matavfall.  

3. Tryck genast på röd stoppknapp om t.ex. bestick upptäcks i avfallet eller om  

främmande oljud hörs. Se avsnitt 9.3. ”Åtgärder vid enklare fel” i denna manual.  

4. Om kvarnen går trots att förreglingen (skyddslocket) över kvarnens inlopp är 
öppen tryck på röd stoppknapp, slå av säkerhetsbrytaren och tillkalla service.  

5. Vid allt underhåll- och servicearbete ska säkerhetsbrytaren låsas i avstängt läge 
med hänglås eller buntband.  

6. Kvarnen kan beroende på typ av montage och hur den är sammansatt med 
omgivande köksutrustning avge buller med mer än 70 dB(A). Disperator 
rekommenderar att hörselskydd används vid malning av ben och liknande hårt 
matavfall.  
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9. Driftsinstruktion för 
matavfallskvarn  

Kvarnen är endast avsedd för matavfall  
• Svårmalet matavfall såsom grönsaker med långa fibrer/trådar, sega fiskskinn och köttsenor bör 

klippas i bitar om 3-5cm före malning, samt blandas med övrigt avfall vid malning.  

• Torrt och klibbigt matavfall såsom kokt ris, pasta, potatismos, bröd m.m. bör blötläggas före 
malning.  

• Modellerna med en motoreffekt på 2,2kW eller mer mal även grövre ben.  

 

9.1. Start och stopp  
1. Tryck på grön knapp (1) – kvarnen och spolvatten startar.  

2. Mata ner matavfall i en lugn och jämn takt.  

3. Då malningen är klar hörs enbart motorns tomgångsljud.  

4. Vänta 15 sek. Tryck på röd knapp (0) –  
kvarnen och spolvattnet stannar inom 5 sek.  
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9.2. Daglig rengöring  
1. Tryck på grön knapp (1) – kvarnen och spolvatten startar. Spola rent. 

2. Tryck på röd knapp (0) – kvarnen och spolvattnet stannar inom 5 sek. 

3. Slå av strömmen med kvarnens säkerhetsbrytare. Lås brytaren med buntband 
eller hänglås om du tillfälligt lämnar kvarnen innan rengöringen är avslutad enligt 
punkt 7 nedan. 

4. Använd skyddshandskar. Öppna skyddslocket ovanför kvarnens inlopp i 
diskhon. 

5. Rengör diskhon och skyddslockets undersida. Använd ett milt diskmedel vid 
behov. 

6. Stäng skyddslocket. Därmed sluts förreglingsbrytaren. 

7. Slå på strömmen med kvarnens säkerhetsbrytare. 

8. Tryck på grön knapp (1) för att starta och tömma kvarnen på avfall. 

9. Tryck på röd knapp (0) – kvarnen och spolvattnet stannar inom 5 sek. 
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9.3. Åtgärder vid enklare fel  

9.3.1. Kvarnen varvar ner eller startar inte  

 
Ett brummande ljud kan eventuellt höras.  

1. Tryck på röd knapp (0).  

 
2. Slå av strömmen med kvarnens säkerhetsbrytare. Lås brytaren med buntband 
eller hänglås om du tillfälligt lämnar kvarnen innan åtgärden av detta fel är 
avslutad enligt punkt 10 nedan.  

3. Använd skyddshandskar. Ta bort skyddslocket ovanför kvarnens inlopp genom 
att lossa skruven på trattens utsida och kontrollera om något fastnat i malverket.  

4. Om något fastnat i malverket placera losstagningsverktyget över malverkets 
centrumbricka, se bild nedan.  

 

 
5. Rotera sedan verktyget växelvis med och moturs tills det som fastnat har lossat 
och malverket roterar fritt åt båda håll. Vid behov förläng verktygshandtaget. Slå 
med en klubba på sidan av handtaget.  

6. Ta bort losstagningsverktyget.  

7. Plocka ur ej malbart föremål t.ex. bestick.  

8. Stäng skyddslocket. Säkerställ att förreglingsbrytaren sluter.  

9. Kontrollera väggsäkringar. Återställ dessa vid behov.  

10. Slå på strömmen med kvarnens säkerhetsbrytare.  

11. Tryck på grön startknapp (1) för att tömma maskinen.  
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9.3.2. Kvarnen startar men spolvatten uteblir  
1. Är eventuell avstängningsventil öppen? Om inte öppna avstängningsventilen.  

2. Hörs det ett klickande ljud från magnetventilen när den aktiveras (kvarnen 
startas)? Om inte byt ut spolen.  

3. Är smutsfiltret igensatt? Stäng av vattnet, skruva upp locket och rengör filtret. 
Återmontera locket och kontrollera att det är tätt då kvarnen åter startas.  

 

9.3.3. Kvarnen startar inte och inget ljud hörs  
1. Återställ motorskyddet genom att trycka in den röda knappen (0).  

2. Kontrollera att skyddslocket över kvarnens inlopp är på plats och  
ordentligt stängt.  

3. Kontrollera att säkerhetsbrytaren är påslagen.  

4. Kontrollera att väggsäkringar är tillslagna.  

Om felet består tillkalla behörig servicepersonal eller kontakta 
Disperator/lokal representant. Vid kontakt med Disperator uppge alltid 
kvarnens serienummer. 
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10. Serviceinstruktion  

10.1. Behörighet  

 
Demontering och montering av kvarnen (spolvattenledning, avloppsrör och 
elanslutning) får endast utföras av behörig VA- respektive elinstallatör och enligt 
gällande lokala bestämmelser.  
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10.2. Sprängskiss för kvarnen 
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10.3. Underhåll och service av montage och 
skyddslock  
Nedanstående beteckningar inom parentes syftar till hänvisningar på sprängskiss 
över skyddslock i avsnitt 6.1.4. respektive sprängskiss över kvarnen i avsnitt 10.2. 

Följande kontroller av montaget skall utföras enligt tabell i avsnitt 10.6. ”Service 
och underhålls-intervall”: 

• säkerställ att det inte finns något läckage vid montaget eller skyddslockets axelgenomföringar 
(2). 

• säkerställ att vridskyddsstaget (-28/v) sitter på plats och att inga skruvar är lösa. 

• säkerställ att samtliga fästskruvar och muttrar (-22) mellan kvarn och montage är åtdragna och i 
gott skick. 

• säkerställ att skyddslocket (1) inte går att lyfta då indexbulten (8) sitter i låsmekanismen (5), vid 
behov dra åt låsskruvarna (10, 11). 

• säkerställ att kvarnen stannar då skyddslocket (1) öppnas. 

10.4. Demontering av kvarnen  
Nedanstående beteckningar inom parentes syftar till hänvisningar på bifogat 
elsschema respektive sprängskiss över kvarnen i avsnitt 10.2.  

1. Slå av strömmen på säkerhetsbrytaren och lås den med buntband eller 
hänglås.  

2. Koppla bort motorkabeln från motorn.  

3. Lossa avloppsledningen från lagersköldens (-13) utloppsstos.  

 
4. Kör in lyftvagnen under kvarnen. Lossa därefter kvarnen från montaget  
(6 skruvar och 6 muttrar, -22) 
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5. Vänd hela kvarnen upp och ned och ta av höljet (-15) genom att lossa de två 
skruvarna (-26), samt lossa kabelsförskruvningen och för in kabeln i höljet.  

 
6. Markera på lagerskölden (-13) spännbandets (-17) position och ta därefter bort 
detta genom att lossa 2st muttrar (-25). Vänd kvarnen igen.  

7. Lossa resterande 2st muttrar (-25) och ta av huven (-16). Dessa 4st muttrar (-
25) måste bytas vid återmontage då de är låsmuttrar. Ta bort tätningen (-05) på 
den fasta rivaren. Denna tätning skall alltid bytas ut före återmontering.  

 
8. Bänd loss fasta rivaren (-01) med hjälp av en kofot under kanten på insidans 
övre största tand, stödd mot roterande rivaren (-02) alldeles invid en av dess två 
bommar. Se bild nedan.  

9. Lossa medbringarskruven (-07). Om du inte kan hålla fast den roterande 
rivaren (-02) för hand så använd exempelvis en rörtång som greppar runt en av 
de två bommarna på rivaren.  
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10. Lyft av den roterande rivaren (-02) med hjälp av två motsatta bräckjärn under 
rivarens ytterkant med stöd mot kanten på lagerskölden (-13).  

     
11. Ta bort V-ringstätningen (-03/01) och lossa lagersköldens 4st fästskruvar (-
23). Lyft av lagerskölden. Undersök brickans (-03/00) tätningsyta för V-ringen 
och kontrollera att den inte har några repor. Byt brickan vid repor. 

12. Vänd lagerskölden (-13) och demontera låsringen (-03/03) med hjälp av en 
spårringstång. Med något lämpligt skydd emellan, pressa på tätningsbrickan (-
03/00) för att få ut de två radialtätningarna (-03/02). Efter denna demontering, 
kontrollera ännu en gång brickans tätningsyta. Undersök medbringarens (-18) 
tätningsytor för radialtätningarna. Vid normal drift skapas två mindre spår i 
medbringaren. Är spåren kännbara, osymmetriska eller fler än två, byt ut 
medbringaren.  

13. Avsluta demonteringen om det endast är fast och roterande rivare som ska 
bytas. Återmonterinen påbörjas från punkt 10.5.5  

V-ringstätningen (-03/01) och de två radial-tätningarna (-03/02) med 
specialfett (-04) liksom de fasta tätningarna (-05) och (-08) ska alltid bytas 
vid varje demontering.  

14. För demontering av medbringare skruva ner den med leveransen 
medföljande demonteringsskruven i toppen på medbringaren. Detta drar av 
medbringaren från motoraxeln. Om medbringaren kärvar kan den roterande 
rivaren användas som handtag för att förhindra att motoraxeln roterar.  
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15. Om motor (-14) byts ska den nya motorn ha samma kvalité och klassificering 
som originalmotorn. Nödvändiga dräneringshål för eventuellt 
kondenseringsvatten ska anordnas genom övre motorfläns (se foto nedan samt 
befintlig motor). Vid dräneringsborrning är det viktigt att borrningen sker i rätt 
vinkel så att det inte går hål in till motorlindningen. Reservdelsmotorer från 
Disperator levereras med färdigborrade dräneringshål. 
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10.5. Montering av kvarnen  
1. Rengör delarna noga. Torka av motorns (-14) övre montagefläns och axel så 
att de är fria från spån och gammalt fett.  

2. Säkerställ att axelkilen (-14/03) är i korrekt position. Smörj ett tunt lager med 
Disperators specialfett (-04) på motoraxeln.  

3. Torka av insida och utsida på medbringaren (-18).  

4. Markera medbringarens (-18) bottenläge på motoraxeln. För modellerna 
510A-515A gäller 38mm från toppen, för modellerna 520A gäller 48mm från 
toppen och för modellerna 530A-575A gäller 58mm från toppen. Trä på 
medbringaren (-18) försiktigt. Pressa ner medbringaren till markeringen på 
motoraxeln. Om medbringaren inte kan träs på hela vägen för hand ska 
axelskruv (-07) som nerdragningsverktyg. Använd roterande rivaren som handtag 
för att förhindra medbringaren från att rotera.  

5. Torka av insidan i sätet för radialtätningarna (-03/02) på lagerskölden (-13).  

6. Sätt i brickan (-03/00) med klacken nedåt (närmast motorn) i lagerskölden, se 
sprängskiss under avsnitt 10.2.  

7. Smörj in detta säte med specialfett (-04).  

8. Ta de två radialtätningarna (-03/02) och pressa ner dem en och en i 
lagersköldens säte med sin öppning med synlig fjäder vänd mot brickan (-
03/00). För att inte skada radialtätningarna ska dessa pressas ned i sitt läge med 
hjälp av ett verktyg (exempelvis axelände) med en diameter som täcker hela 
radialtätningens diameter.  

9. Sätt i låsringen (-03/03) och knacka lätt på den för att se till att den satt sig rätt 
i spåret i lagerskölden (-13).  

 
10. Med en mjuk pensel fyll spåren utmed tätningsläpparna i radialtätningarna (-
03/02) med specialfett (-04).  

11. Med en mjuk pensel smörj ett tunt lager specialfett (-04) på medbringaren (-
18).  

12. Trä på lagerskölden (-13) med dess utlopp placerat rakt ovanför motorns 
kopplingsdosa. Iakttag stor försiktighet så att läpparna på axeltätningarna inte 
skadas. Skruva fast lagerskölden med fyra skruvar (-23). För modellerna 510A-
520A ska dessa dras med 50Nm och för modellerna 530A-575A ska dessa dras 
med 81Nm.  

13. Fetta in tätningsläppen på V-ringstätningen (-03/01) och dess tätningsbricka 
(-03/00) med specialfett (-04). Trä på V-ringstätningen på medbringaren (-18) 
med dess tätningsläpp mot tätningsbrickan (-03/00).  
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14. Sätt en liten klick specialfett (-04) i medbringarens kilspår och tryck dit kilen 
(-10).  

15. Torka rent axelhålet på roterande rivaren (-02) och de ytor på lagersköld (-13) 
och fast rivare (-01) som ska pressas mot varandra.  

16. Trä försiktigt på roterande rivaren (-02) på medbringaren (-18).  

17. Torka av överflödigt fett vid medbringaren (-18).  

18. Lägg tätningsmassa (-09) på toppen av medbringaren och dess skarv mot 
roterande rivaren. Säkerställ att ingen tätningsmassa åker ner i medbringarens 
skruvhål.  

19. Trä på axelbrickan (-06) och dra åt axelskruven (-07). För modellerna 510A-
515A ska axelskruven dras med moment 9,3Nm, för modellen 520A ska 
axelskruven dras med moment 22Nm och för modellerna 530A-575A ska 
axelskruven dras med moment 44Nm.  

 
20. Ta tätningsmassa (-09) och lägg en oavbruten sträng runt lagersköldens (-13) 
kant (säte) på vilken den fasta rivaren (-01) ska pressas ner.  

21. Sätt försiktigt dit den fasta rivaren (-01) med utsticket (dess övre största tand) 
mot utloppet på lagerskölden (-13).  

22. Knacka ned fasta rivaren (-01) med plastklubba runt om, tills den ”nyps” fast. 
Försäkra dig om att fasta rivaren är fullt nere i sköldens säte.  

 
23. Slå ett fixerande körnslag på lagerskölden invid fast rivare (-01) vid varje 
”läpp”, 6st på lagerskölden (-13).  
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24. Lägg på tätningen för fast rivare (-05) ovanpå fasta rivaren (-01). Se till att den 
är centrerad.  

25. Torka av anläggningsytan på huven (-16) för denna tätning.  

26. Sätt försiktigt på huven (-16). Pilen på huvens utsida ska vara mitt framför 
kvarnens utlopp. Kontrollera att tätningen fortfarande är centrerad.  

 
27. Skruva fast huven med 4st brickor (-25/1) och 4st låsmuttrar (-25). För 
modellerna 510A-520A dra med moment 9,5Nm och för modellerna 530A-575A 
dra med 21Nm.  

28. Vänd på kvarnen.  

 
29. Sätt på spännbandet (-17) diagonalt, skruva fast det med 2st brickor (-25/1) 
och 2st låsmuttrar (-25) som bilden visar i de två positioner vilka tidigare 
markerades (avsnitt 10.4 punkt 6). För modellerna 510A-520A dra med moment 
9,5Nm och för modellerna 530A-575A dra med 21Nm. 

30. Trä igenom kabeln i ytterhöljets (-15) förskruvning.  
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31. Se till att höljets (-15) ”klackar” är innanför huvens (-16) nedre kant.  

32. Fäst höljet (-15) mot spännbandet (-17) med 2st skruvar och 2st brickor (-26). 

33. Vänd tillbaka kvarnen. Dra i tätningen för fasta rivaren (-05) för att säkerställa 
att den är ordentligt fixerad. 

 
34. Nu är kvarnen klar att monteras tillbaka. Ställ kvarnen på lyftvagnen. För 
alternativa sätt att lyfta upp kvarnen mot montaget se sektion 6.1.2.  

35. Se till att huvtätningen (-08) ligger rätt på plats innan du kör in kvarnen under 
montaget för montering med 6st skruv och mutter (-22). Se sektion 6.1.2 för 
korrekt tillvägagångssätt.  

36. Återanslut avlopp enligt 6.3. och el enligt 6.4. Kontrollera att kvarnen och 
montaget är fixerade enligt avsnitt 6.1.3. för att kunna stå emot motorns 
startmoment och det moment som uppstår om malverket någon gång kör fast.  

37. Testkör kvarnen enligt avsnitt 6.5. i denna användarmanual.  
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10.6. Service- och underhållsintervall 
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10.7 Reservdelar 

10.7.1. Servicepaket  
Ange kvarnens serienummer vid beställning av reservdelar Nedanstående 
referensnummer syftar på hänvisningar i kvarnens sprängskiss i avsnitt 10.2. 
Samtliga delar i servicepaket 1 ingår även i servicepaket 2. 
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10.7.2. Identifieringsguide för 500A EXCELLENT SERIENS 
reservdelar 
Nedanstående referensnummer syftar på hänvisningar i sprängskiss över kvarnen 
i avsnitt 10.2. 
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