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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
Modell 66 är placerad i slutet av detta beskrivningsunderlag.

Produktbeskrivning
Matavfallskvarn för montering i ho.
Ljudklass B.
Malkammare: 0,98 L
Modell 66 arbetar med 1-stegs malning.
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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.

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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Kod

Text

PU

SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR

PUF

DISKBÄNKAR, TVÄTTBÄNKAR, UTSLAGSBACKAR M M

PUF.6

Avfallskvarnar
Matavfallskvarnar för hushåll monterade i ho
För organiskt matavfall.
Matavfallskvarnar ska utföras med beröringsskydd.
För montering i ho med hål Ø90 mm.
Kapacitet och anslutningseffekt enligt förteckning.
Motorskydd med manuell återställning.
1-stegs malningsteknik.
1-fas induktionsmotor med permanent smörjda lager.
Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.
Kvarnar ska vara CE-märkta.
Färdigställandegrad
Matavfallskvarnar ska efter montering på plats vara färdiga för inkoppling till
aktuellt el- och avloppssystem.
Ljudkrav
Kvarnar ska uppnå ljudklass B i enlighet med BBR21, standard SS26752:2015.
Mätningar enligt ISO 16032.
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Produkt
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Matavfallskvarn, hushåll
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Datum
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Position

Text

12-34

Matavfallskvarn, hushåll

Kod

PUF.6

Volym malkammare: 0,98 L
Genomsnittlig last: 0,40 kW
Standard:
Luftströmbrytare för montering i bänkskiva
Trådlös styrning, Tillval:
Trådlöst manöverdon för montering på vägg
Lock för batchmatning, Tillval:
Lock för batchmatning med inbyggd brytare för styrning av kvarn
Påbyggnadshöjd ca 70 mm
Håltagning i bänkskiva för luftströmbrytare Ø 32-33mm
Avloppsanslutning dn 40mm
Avloppsanslutning diskmaskin
Diskpropp av rostfritt stål
Fabrikat matavfallskvarn: Rensa Modell 66, artikelnummer
77971T (RSK-nummer: 8080840 med utförande enligt
beskrivning) – eller likvärdigt
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Xxx

Modell 66; Artikelnummer: 77971T
Matavfallskvarn, hushåll
För montering i ho

-

Xxx

-

Datum
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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.

Förklaringar
Se sidan 2.
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Produkt

Xxx

Modell 66; Artikelnummer: 77971T
Matavfallskvarn, hushåll
För montering i ho

-

Xxx

-

Datum

Xxx

Position

Text

12-34

Matavfallskvarn, hushåll

Kod

PUF.6

Antal

1

För organiskt matavfall.
Volym malkammare: 0,98 L
Genomsnittlig last: 0,40 kW
Matavfallskvarn ska utföras med beröringsskydd.
För montering i ho med hål Ø90 mm.
Motorskydd med manuell återställning.
1-stegs malningsteknik.
1-fas induktionsmotor med permanent smörjda lager.
Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.
Kvarn ska vara CE-märkt.
Kvarn ska uppnå ljudklass B i enlighet med BBR21,
standard SS26752:2015. Mätningar enligt ISO 16032.
Standard:
Luftströmbrytare för montering i bänkskiva
Trådlös styrning, Tillval:
Trådlöst manöverdon för montering på vägg
Lock för batchmatning, Tillval (ökar höjd på kvarn med ca 70 mm):
Lock för batchmatning med inbyggd brytare för styrning av kvarn
Påbyggnadshöjd ca 70 mm
Håltagning i bänkskiva för brytare
Avloppsanslutning 38 mm
Avloppsanslutning diskmaskin
Diskpropp av rostfritt stål
Storlek: 190×320 mm (Ø×H), exklusive röranslutningar och lock för batchmatning
Fabrikat matavfallskvarn: Rensa Modell 66, artikelnummer 77971T
(RSK-nummer: 8080840 med utförande enligt beskrivning) – eller likvärdigt
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