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Produktsortiment

Matavfallskvarnar

Kranar för ångande 
hett vatten

Kallt vatten



Matavfallskvarnar 
Evolution-serien M•-serien

Evolution® 200

Ljuddämpningsteknik 

Antal  
malningssteg

Motor

Garanti

Inbyggd 
tryckluftsströmbrytare

Effektförstärkarkrets

Automatisk 
backfunktion

Vaskpropp

Malkammarens 
kapacitet

Malkomponenter

  

 

1 HK

6 Years

•
•
•

Rostfritt stål

1180ml

Rostfritt stål

  

 

.75 HK

5 år

•

•
Rostfritt stål

1005ml

Rostfritt stål

  

 

.65 HK

4 år

•

1-styck rostfritt stål

900ml

Rostfritt stål

  

 

.55 HK

3 år

•

Plast

900ml

Rostfritt stål

  

 

.50 HK

2 år

•

Plast

900ml

Galvaniserat stål

Evolution® 100

318mm 318mm 318mm

168mm 168mm 168mm

155mm 155mm 155mm
159mm 159mm 159mm
184mm 173mm

Model 65+ Model 55+ * Model 45+

3x 2x

Avfallsreducerare

(60mm) fläns För matavfallskvarnar

Rörsats

Tryckluftströmbrytare

För enkel användning 
och enkel att montera

Tryckluftströmbrytaren 
tillhandahålls i polerad 
krom eller borstat stål 
(storlek på utsnitt  
33mm i diameter)

Större fläns

Används i vaskar som 
har en tjocklek på mer 
än 20 mm

Rostfritt stål

Cover control

För modellerna 
Evolution 100 och 200

Endast för omvandling 
till satsmatning 

* Luftbrytare för Model 45+ finns endast tillgänglig som tillbehör i Storbritannien och för enheter med brittisk kontakt.

MALER MALER MALER MALER



Kranar för ångande hett vatten Sval för kallt vatten
HC3300
Filtrerat hett och kallt vatten

Specifikation för kran

Kapacitet En 2,5 liter tank i rostfritt stål som ger ungefär 100 koppar 
med of 98ºC vatten i timmen

220–240 vol växelström. 1 300 watt, värmeelement  
med jordad kontakt. Kräver effekt på 10 A

Elektronisk justerbar mellan 88ºC‒98ºC
(fabriksinställd på 96ºC)

172–862 kPa (1.7–8.6 bar) (25–125 psi)

Uppfyller specifikationen U.L. 94HF – 1 om brännbarhet

Låsmekanism med tryckspak för hett vatten

Cirka 1,618 kg Cirka 1,071 kg

35mm–38mm

Manuell returfjäder Manuell returfjäder

35mm–38mm

ej tillämpligt ej tillämpligt

32mm–38mm

Omedelbar, självstängande

Elektrisk 

Termostat

Isolering

Värmeventil

Kylventil

Vikt

Håldiameter som krävs

Tillförseltryck som krävs

HC3300 H3300 HC1100 GN1100 Tankritning

Borstat stål

Polerad krom

* Vattenfilter köps i tvåpack..

235mm

155mm

140mm

H3300
Endast filtrerat hett vatten

235mm

155mm

140mm

HC1100
Filtrerat hett och kallt vatten

140mm 

213mm 

102mm 
min 

140mm 

GN1100
Endast filtrerat hett vatten

140mm

213mm

111mm
min

140mm

F-701R
Kranfilter

Filtret F-701R medföljer 
som standard med GN- och 
HC-modellerna. Det är ett 
klorin-, smak- och luktfilter 
med inbyggt skydd mot 
bly och kalkbeläggningar. 
Det filtrerar sediment på 5 
micron. Säljs i förpackningar 
om två utbytesfilter.

Sval under vasken
Filtrerat kallt vatten

Denna utmärkta och kompakta kompressordrivna enhet 
(34,5 x 19,5 x 29cm) är perfekt för användning i hemmet 
och ger upp till 30 liter filtrerat kallt vatten per timme i 
alla temperaturer mellan 5‒13˚C. Enheten är robust och 
enkel att montera med hjälp av en monteringssats som 
godkänts av InSinkErator WRAS och kan monteras med 
en kallvattens-/filterkran eller tillsammans med HC1100-
kranen för ångande hett vatten. En två års exklusiv 
utbytesgaranti medföljer svalen.

Inloppsrör

156mm

Flexibelt 
ventilationsrör

Flexibelt 
utloppsrör

 
Tank 
(2.5 Litres) 

Justerbar 
termostat

6.35mm 
Ingående 
vattentillförsel

279mm

Enhetens djup 
171mm 
MAX

368mm MAX



Kranar för ångande hett vatten 
InSinkErators kranar för ångande hett vatten ger filtrerat 
vatten med en temperatur på upp till 98°C . Det är den perfekta 
temperaturen för varma drycker och det påskyndar tillagning av 
pasta eller grönsaker samt gör det enklare att diska och att utföra 
en mängd andra uppgifter i köket. 

HC3300 och H3300 har en modern och snygg design som 
kompletterar det moderna köket. Båda kranarna ger hett vatten 
med hjälp av ett unikt handtag och är dessutom utrustade med 
en låsmekanism med tryckspak för hett vatten. HC3300 ger även 
filtrerat kallt vatten.Kranarna HC1100 och GN1100 är en elegant 
detalj i alla kök och ger hett vatten med en enkel spaktryckning, 
dessutom ger HC1100 även kallt vatten. 1100-modellerna är även 
utrustade med en självstängande varmvattensventil som ser till att 
det heta vattnet stängs av automatiskt.
.

Matavfallskvarnar
InSinkErator sortiment består av fem pålitliga modeller som 
alla har olika funktioner och erbjuder hög prestanda. Tack vare 
modellerna Evolution® 200 och Evolution 100 är sortimentet nu 
tystare och kraftfullare än någonsin tidigare. De nya Evolution-
modellerna erbjuder malteknik i två och tre steg och är de bästa 
avfallskvarnarna som finns tillgängliga. Tekniken som används i 
Evolution är  upp till 60% tystare än de avfallskvarnar som finns 
som standard. De NYA modellerna i M•Serien har konstruerats med 
förbättrad malteknik så att de kan hantera alla de olika typer av 
mat som finns världen över. Modellerna i M•Serien konstruerades 
och byggdes i USA och alla modellerna har uppgraderats jämfört 
med standardprodukten för att erbjuda bättre prestanda.

Sval för kallvatten 
Detta är en av de mest kompakta enheterna i världen och den 
kan levereras tillsammans med en speciell kran för kallvatten eller 
sättas ihop med en HC1100-kran för ångande hett vatten som ger 
hett och kallt vatten i upp till 98°C  med bara en lätt beröring.

InSinkErator® Division
Suite 6, Building 6, Hatters Lane, 
Croxley Green Business Park
Watford, Hertfordshire. WD18 8YH
United Kingdom

Försäljning: tele:  +44 (0) 1 923 297 880
Service tele: +44 (0) 800 389 3715
Webbplats: www.insinkerator.co.uk

Emerson Electric UK Limited 
Registrerad Address:  
2nd Floor Accurist House, 
44 Baker Street, London W1U 7AL
Registrerad i England och Wales,
Företagsregistreringsnr. 855587.

InSinkErator förbehåller sig rätten att 
ändra produktspecifikationerna utan 
föregående meddelande. Alla produkter 
är ämnade för användning i hemmet: 
användning i kommersiella situationer 
täcks inte av garantin.

EX523-14K-73-73

Funktioner
• svivlande pip för enkelhetens skull

•  vattnet kommer ut med bara en lätt 
beröring på spaken (3300-modeller)

•  avstängningsventil inbyggd i 
filterhuvudet som automatiskt  
stoppar vattenflödet

•  automatiskt självstängande 
varmvattensventil som stängs 
omedelbart (1100-modeller)

•  säkerhetsfunktion på 3300-modeller 
med låsmekanismen med tryckspak  
för hett vatten

• isolerad kran så att värmen inte sprids 

•  kranen sitter monterad på antingen 
arbetsytan i köket eller på vasken

•  diskret 2,5 liter tank i rostfritt stål 
monterad under vasken

•  filter som är enkelt att byta ut och  
som inte smutsar ned

• justerbar temperaturtavla

•  kopplas direkt in i eluttaget som  
sitter i närheten av redskapet

• kompakt design

• två års garanti

Features
• kompakt design

•  automatisk backfunktion på vissa 
modeller

•  Quick-Lock™-fäste för snabbare och 
enklare montering 

• överbelastningsskydd

•  malkomponenter i rostfritt stål (alla 
modeller utom modell 45)

•  Dura-driven induktionsmotor med högt 
vridmoment

•  2–6 års full garanti (beroende på 
modell)

•  Sound-Seal och flermalningsteknik 
(beroende på modell)

Fördelar
•  filtrerat ångande hett vatten ï upp  

till 98 ºC och filtrerat kallt vatten  
med en lätt beröring

•  producerar ungefär 100 koppar  
ångande hett vatten 

• säkert och filtrerat dricksvatten

•  minskar mängden klorin, bly,  
grumlighet och andra otrevliga  
smaker och lukter från vattnet 

• effektivt och tidsbesparande

•  speciell teknik som minskar 
kalkbeläggningar och därmed utgör ett 
skydd för värmeelementen i hårt vatten

• filtrerat dricksvatten som smakar bättre

• tidsbeprövad kvalitet

•  byter ut vattenkokaren och ger en mindre 
belamrad och snyggare arbetsyta

Fördelar
•  Inom några sekunder mals matavfallet 

sönder och spolas ut genom det 
vanliga avloppssystemet.

•  Ren, hygienisk, bekväm och enkel att 
använda.

•  Ett enkelt sätt att hantera matavfall på 
i hemmet, som sparar tid och minskar 
antalet promenader till soptunnan.

•  Permanent lösning i hemmet, 
som är kompakt och sitter under 
vasken utan att ta upp värdefullt 
förvaringsutrymme.

•  Enkel att montera i nya eller befintliga 
kök och passar i de flesta vasker.

•  Miljövänlig och bidrar till att minska 
mängden av fall som hamnar på 
tippen.

™

www.insinkerator.co.uk
Besök oss på Facebook      /InSinkEratorEU


