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Data

Vanntilkobling
Vannkran R 1/2” eller 3/4”
Sugeledning 40 eller 50 mm
Returledning 25, 40 eller 50
Avløp 50 mm
Vanntrykk
1 – 10 bar 
Omgivelsetemeratur
0 – 40 °C

Elektriske tilkoblinger
Stand alone & 80 L NE
1-fas, 220 – 240 V,
50 – 60 Hz, 6 A sikring
Kapslingsgrad: IP 45

Funksjoner     � Standard    � Tilvalg

Nøkkelfunksjoner
Nivåfylling av vann � � �
Alarmer � � �
Integrert beholder �
Varmeelementer
Auto dreneringssystem � � �

Tanknedløpsikring � � �

SA SA Basic
80 L NEStand Alone

C100E type:

1560

1020

515 300

750

515 300

510

Brukervennlig og besparende

C100E er svært enkel å bruke - du trykker
ganske enkelt på "Start" for å begynne vasken
og vaskeren ordner resten. Lamper på
vaskeren vil bekrefte tilbake når vasken er
utført. Hvis det skulle oppstå uregelmes-
sigheter vil du også få beskjed om dette.

Vaskeautomaten vil også bruke mindre vann
og vaskemidler i forhold til manuell vask.
Dette vil spare kostnader samtidig som det
sparer miljøet.

Enkel å montere

C100E leveres som en "stand alone"
enhet , dvs for bruk med separat
vaskekum eller med integrert tank på
40, 80 eller 160 liter. Med integrert
tank vil melkerommet hele tiden frem-
stå ryddig og rent. Den er tilgjengelig i 

en rekke størrelser som passer 
til båsfjøs så vel som 

melkestaller.

Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer.
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Trykket på miljøvennlig papir.
ALPRO og DeLaval er varemerkene til DeLaval Group.

Tre knapper kontrollerer vaskerens
program. Den øverste er Start/stopp.
Den andre er start melking.
Den tredje er start vask.
Lys indikerer status for vaskingen.

Bygg på ekstra funksjoner 

Få ekstra funksjoner ved å velge blant disse tilleggs-
funksjonene.

Automatisk drenering - sparer tid og øker vaskeeffektiviteten.

Drenerer bort vannet i pumpeledningen mellom vaskesyk-
lusene.

Tanknedløpsikring - hindrer deg i å pumpe melka til avløp
eller pumpe vaskevannet inn på tanken.

DeLaval automatisk eller semiautomatiske vaskemiddel-
dosering. Nøyaktig og sikker dosering av vaskemidler hver
gang.

DeLaval installasjonsskap - for enkel, ryddig og sikker elek-
trisk installasjon.


