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

Produktbeskrivning 
Matavfallskvarn för montering mot hål, 90 mm, i ho/

diskränna. Montering med hjälp av skruvförband. 

Produkten är CE-märkt och uppfyller kraven enligt 

maskindirektivet. 
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12-34 XCB.1 1 

 Text  

Matavfallskvarn för montering mot ho 

Montering utförs med skruvförband. Vridstyv 
montering av kvarn mot montagering/ho. 
Kapacitet: Se avsnitt motoralternativ 
Anslutningseffekt: Se avsnitt motoralternativ

Start/stopp kapsling med integrerat 
rostfritt påkörningsskydd för fri placering

Beröringsskydd/Säkerhetslock

Avfallskvarn 

Matavfallskvarn Mola LC-90-0,75 kW
Kapacitet: Upp till 300 portioner/dag 
Anslutningseffekt: 0,75 kW
Matavfallskvarnar ska utföras med integrerat beröringsskydd. 
Kvarnhölje i rostfritt stål. 
Rörledning med vattenlås. 
Gummipackning. 
Anslutningskabel, 3 m. 
Kvarn ska förses med demonterbar ljuddämpningsring för 
placering ovan malverk. 
Fläns för montering av matavfallskvarn ska medge att kvarn  
kan monteras med vinkel för utlopp inställbar 180°.

Malverk/kammare
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Anpassning av ho samt montering av matavfallskvarn  
Där matavfallskvarn monteras i ho ska ho utföras med  
anordning tjänande som beröringsskydd. 
Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade 
anvisningar. Dimension utlopp ho ska vara 90 mm. 

Använd denna text då spoldysa i ho används: 
Spoldysa monteras i ho där matavfallskvarn monteras. 

Fabrikat inkastbänk med matavfallskvarn:  
Rensa Mola LC-90, artikelnummer Mola LC-90 – eller likvärdigt 
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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 Ø50 mm.
Avloppsdragningar från kvarnutlopp till stos i golv ska inkludera vattenlåsfunktion. 
Kopplingar ska kunna demonteras för hand. 

Text 
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