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Detta beskrivningsunderlag är i första hand avsett att användas då beskrivning 
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.  

Produktbeskrivning 
Fristående matavfallskvarn med integrerad slangpump.  

Kontinuerlig matning, för anslutning mot sluten matavfallstank. 
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Text 

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 ned 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. 
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Text 

12-34 XLB.91 1 Inkastbänk med integrerad slang pump och 
matavfallskvarn 

Inkastbänk med integrerad slangpump och kvarn för 
organiskt matavfall. Skåp utfört i rostfritt stål med minsta 
tjocklek 2,0 mm med öppen underdel för enkel rengöring. 
Enhet med avfallskvarn och slangpump enligt PUF.6. 
Framsida samt sidor inklädda med plåtar, höjd ca 530 mm. 
Levereras förberedd för inkoppling mot nivålarm, med 2 st 
nivågivare, för montering i avsedd tillhörande 
matavfallstank. 

Storlek: 900×750×900 mm (L×D×H) 
Inkastöppning: Ø400 mm 

Inkastbänk för fristående installation/placering. 
Inkastbänkt med trattformat inkast. Hög bakkant utan 
uppstickande delar samt med breddavlopp för att  skapa 
luftgap mellan spoldysor och breddavlopp, min 40 mm. 
Inkast ska vara utfört med beröringsskydd/labyrint. 
Beröringsskydd/labyrint ska förhindra åtkomst av malverk då 
detta är i nedfällt läge.
Beröringsskydd ska vara kopplat till föreglingsbrytare för 
bortkoppling av kraftmatning till avfallskvarn i öppet läge. 
Spoldysor ska monteras i inkast utan att rå över ovansida 
inkast. 
Magnetisk besticksfälla monteras som standard i labyrint. 
Inbyggd ljuddämpning finns som tillbehör.

Manöverpanel

Slangpump
Avfallskvarn



Dokument  Sida 

BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med förteckningsdel) 
TEXT TILL FÖRTECKNING 

4 (5) 
Xxx 

- 
Xxx Produkt 

Mola MT-900-F-P; Fristående matavfallskvarn med 
integrerad pump 

- 
Datum 

- 
Status Xxx 

- 
Position  Text Kod Antal Rev 

© Rensa AB, Ritarslingan 14, 187 66  Täby 
Uppgifter får användas för utarbetande av tekniska beskrivningar där hela, eller delar av, Lipidus-systemet 
beskrivs. Dokument-ID: Mola MT-900-F-P 2020-03-26 

PUF.6 1 

PKB.8 1 

Bild 12-34 - Kvarn höger sida, slangpump/tryckledning 
placeras höger mot bakpanel. 

Matavfallskvarn 
Kapacitet: 21 L/min 
Tryck: 6-8 bar 
Anslutningseffekt: 2,5 kW 
Elanslutning: 3-Fas 

Slangpump 
Anslutningseffekt: 1,5 kW 
Elanslutning: 3-Fas 

1 

1 

Inkastbänk för matavfallskvarn XCB 
Uppfällbart lock 
Stänkskydd, höjd ca 150 mm, kring inkastyta (baksida) 
Storlek: 900×750×900 mm (L×D×H) 
Höjd avser inkastyta 
Placering matavfallskvarn: Höger sida   
Utlopp: Höger bakkant
Alternativa placeringar av utlopps anslutning möjliga vid projektering : 
Elanslutning: Höger bakkant sida 
Kallvatten anslutning: Höger  bakkant
Anslutning nivågivare: Höger bakkant sida 

Justerbara ben, 4 st. 

Inkastyta med integrerat stänkskydd. 
Anslutning för inkommande kallvatten, DN15. 
Elanslutning 2,5 meter anslutningskabel för anslutning mot 
arbetsbrytare.

Nivålarm 
Givare monteras invändigt i matavfallstank 
Kabel 20 m 

 Fabrikat nivålarm: Rensa - eller likvärdigt 



Dokument/Avsnitt Sida 

BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med förteckningsdel) 5 (5) 
AMA-TEXT Xxx 

- 
Xxx Produkt 

Mola MT-900-F-P; Fristående matavfallskvarn med 
integrerad pump

- 
Datum 

- 
Status Xxx 

- - 
Kod Text Rev 

© Rensa AB, Ritarslingan 14, 187 66  Täby 
Uppgifter får användas för utarbetande av tekniska beskrivningar där hela, eller delar av, Lipidus-systemet 
beskrivs. Dokument-ID: Mola MT-900-F-P  2020-03-26

PK PUMPAR, KOMPRESSORE M M 

PKB PUMPAR 

PKB.8 Pumpar enligt diverse konstruktionsprinciper 

Pumpar i inkastbänkar, matavfall 
Konstruktionsprincip: Slangpump 
För pumpning av kvarnat matavfall. 
Pump monteras i inkastbänk. 

PN RÖRLEDNINGAR M M 

PNU RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER 

PNU.512 Ledningar av PE-rör, tryckrör 

Rörledningar för transport av matavfall till sluten tank 
Tryckklass: PN 16 
Polyeten PE 100. 
Dimension: 63 mm 
Böj (90 grader) ska utföras med böjar 2×45 grader. 
Fogningar ska utföras med elsvetsmuffar. 
Anslutningar mot inkastbänkar/fristående matavfallskvarnar utförs med 
flänsfog DN 65. 
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