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åtgärd 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 kontak-
tor med motorskydd, spoldysa, magnetventil och 
smutsfilter, vilka tillsammans med skyddslock och 
förreglingsbrytare installeras på plats i köket. Spol-
dysan ansluts till kallvatten via en magnetventil och 
ett smutsfilter och 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 över-
rensstämmelse med IMO MARPOL consolidated 
edition 2017 ANNEX V för utsläpp av finfördelat 
matavfall från fartyg i öppna hav.

Disperators kvarnar används i kök, på land och till 
sjöss världen över, för att i den stund matavfall uppstår 
snabbt och enkelt bli kvitt detta och därmed undvika 
ineffektiv och ohygienisk manuell hantering. 

Vårt sortiment har konstruerats med användarens be-
hov i fokus för att uppfylla dagens krav för hantering 
av matavfall. Malverkets höga kvalitet och hårdhet av 
speciallegerat stål tillsammans med det unika tätnings-
paketet mellan malverk och motor ger många års säker 
drift och låg underhållskostnad. Kvarnens livslängd 
förlängs ytterligare av det yttre höljet i rostfritt stål  
EN 1.4301 (AISI304) samt skyddsklassen IP55 på 
elektriska komponenter. 

Det breda utbudet av kvarnstorlekar möjliggör en 
anpassning till kökets behov. Ett BS-K montage svetsas 
in i en disklådas befintliga utlopp. Kvarnen skruvas 
sedan fast i den insvetsade flänsen. Som en säkerhets-
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TILLVERKAD I SVERIGE

Medföljer standardleverans

Skyddslock över kvarn-
inlopp i disklåda/diskbana
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500A-BS-K EXCELLENT SERIEN

MATAVFALLSKVARNAR

Sidvy Toppvy (A-A)

Alla mått i mm

Hål Ø  81mm i diskho, 
för insvetsning av 
BS-nippel

BS-nippel, 
G3” (BSPP), utv. gg

BS-fläns, 
G3” (BSPP), inv. gg.

Teknisk specifikation 510A 515A 520A 530A 550A 575A
Normal kapacitet, kg / tim 300 400 500 700 850 1000

Effekt, kW 0,9 1,25 1,8 2,5 4,0 5,5

Märkström, A att ställas in på kvarnens motorskydd för följande spänningar:

400 V / 3 fas / 50 Hz 2,2 2,7 3,7 5,5 9,0 12,0

440 V / 3 fas / 60 Hz 2,2 2,7 3,7 5,5 7,5 10,0

480 V / 3 fas / 60 Hz 2,2 2,7 3,7 5,0 7,5 10,0

Andra 3-fas spänningar finns.  Modellerna 510A och 515A finns även i 1-fas 220-240V, 50/60 Hz.

Manöverspänning För marin installation samma som motorspänning, för landinstallation 230V / 50Hz.

Säkring, trög 10 A 10 A 10 A 16 A 16 A 16 A

Karakteristik för automatsäkring D (trög) D (trög) D (trög) D (trög) D (trög) D (trög)

Brutto / nettovikt, kg 31 / 28 32 / 29 37 / 33 50 / 47 53 / 50 59 / 56

Mått  a 151 151 151 176 176 176

Mått  b 460 se (3) 460 se (3) 583 560 se (4) 560 se (4) 655

Mått  c Se (3) Se (3) 583-763 560-740 se (4) 560-740 se (4) 655-835

Mått  d 40 40 40 75 75 75

Mått  e G2”, inv. gg. G2½”, inv. gg.

Mått  f 253 253 253 310 310 310

Mått  g (ben) Se (3) Se (3) 204 236 236 236

Med reservation för eventuella ändringar utan föregående meddelande

Montage för insvetsning av
nippel under disklådans utlopp

(1)  Installationsmaterial som behövs  
men inte ingår i standardleverans är:

  • säkerhetsbrytare placerad på vägg/skott för                      
 inkommande el,

  • slang med skyddande stålomspunnen        
 strumpa (minimum inre -Ø 9mm) för   
  anslutning för kallt spolvatten, 

  • vattenlås för anslutning till kvarnutlopp,
  • återsugningsskydd för spolvatten,
  • vridskyddsstag, för fixering av maskinen i vägg/  

 skott (som alternativ till fixering av benen i golv/durk).
  Kan beställas från DISPERATOR.
(2)  För anslutning till start/stopp enhet inklu derande 

kontaktor med motorskydd (IP66) som placeras på 
vägg/skott. Start/stopp enheten kopplas till   
säkerhetsbrytare, se (1), men inte till jordfelsbrytare.

(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 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, inplastad driftsinstruktion, 
inplastad säkerhetsinstruktion samt eldokumentation 
medföljer leverans.
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Justerbara ben, 3 st för modell 
520, 530, 550 och 575. Tillval  
för modell 510 och 515, se (3)

För att passa av-
loppsanslutning 
kan kvarn med 
utlopp vridas 
och placeras i 
alla riktningar

Kvarninlopp  
Ø 80 mm

Kvarnhölje, rostfritt stål 
EN 1.4301 (AISI304)

Motor IP55
(se tabell)

Spolrör med luftgap till 
disklåda, R½” (BSPT), 
utv. gg

Spoldysa för anslutning 
av slang med slangklämma
(marin)

För detaljbild på 
skydds lock med 
förreglings brytare se 
bild till höger

Lufthål i bottenplåt 
för motor kylning, 
min. 15 mm frigång

Kvarnutlopp ansluts 
till vattenlås, se (1).  
Avloppsrörets fall 2:100

Motorkabelns  genom-
föring och 2 m kabel, 
se (2)

Vridskyddsstag, se (1)

Smutsfilter,  
G½” (BSPP),
inv. gg.

Magnetventil, IP65,  
G½”  (BSPP), inv. gg.

Återsugningsskydd 
(vakuumventil), 
G½”  (BSPP) 
utv. gg., se (1)

Stålomspunnen slang 
(min. inre-Ø 9 mm) 
för spolvatten, se (1)

Förreglings-
mekanik, inkl. 
förreglingsbry-
tare (IP67) på 

Skyddslock som 
bärs upp av en axel 
och ett stöd
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