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Pålitlig funktion ger rätt dosering
ED100 är en halvautomatisk doserare för flytande 
diskmedel avsedd för använd   ning tillsammans med auto
matiska disk enheter.

Mångsidig
DeLaval ED100 kan monteras till sammans med flertalet 
idag före kommande diskautomater, exempelvis C100 och 
C200.

Lätt att använda
Fyll upp med avsett diskmedel när diskningen startar – 
sedan sköter utrust ningen resten. Motståndskraftig plast, 
rostfritt stål och driftsäker brytventil ger en produkt med 
lång och problemfri livslängd. 

• Enkel påfyllning
• Pålitlig dosering
• Robust utformning

Art nr
184001360 ED100, 230 V, halvautomatisk
184001361 ED100, 24 V, halvautomatisk
92600083 Behållare till ED100, 2 st (manuell)
89687880 Viton slangkit



Hantering
Genom några enkla handgrepp fyller du upp behållaren 
för antingen syra eller alkaliskt diskmedel. Anslut vakuum 
till en av behållarna och stryp lufttillförseln så fylls 
behållaren upp med diskmedel.

OBS! För att undvika att blanda syra och alkaliskt 
diskmedel tillåter ventilen som stänger flödet till 
diskautomaten bara att en behållare fylls upp.

Genom att justera det böjda påfyll ningsröret får du alltid 
exakt rätt mängd diskmedel varje gång du diskar och 
oberoende vem som diskar. Genom att använda dig av 
ED100 minskar du risken för spill och oavsiktlig expo
ne ring för kemikalierna genom att du kommer bort från 
stänk och ångor.

Reservdelar
Art nr
92622001 Doseringsvred 230 VAC
92622002 Doseringsvred 24 VAC

Reservdelar
Pos Art nr Benämning
1 92624403 Silikonslang Ø5/8 mm
2 92622001 Doseringsventil D100, 230 VAC
3 90848701 Slang röd, ED100, 8/12, metervara
3 98724402 Slang röd, 310 cm
4 90848601 Slang blå, ED100, 8/12, metervara 
4 98724403 Slang blå, 310 cm  
6 96837001 Anslutningsnippel gummi
7 
8 91382101 Inloppsrör 8 mm, ED100
8 92620201 Inloppsrör 5 mm, ED100
12 92620101 Slanganslutning, rak

Påfyllning

Volymjustering

Cirkulationsdisk

TEKNISKA DATA                                   

Doseringskapacitet Max 1000 ml/doseringshållare

Gradering
Doseringsbehållare har gradering 
med intervallet 200 ml

Dosering

Volymen justeras genom att skjuta 
påfyllningsröret uppåt eller nedåt. 
Läs av inställd volym genom att se 
var utloppet på röret hamnar.

Min vakuumtillförsel 30 kPa

Startsignal 24 alt 230 VAC, 50Hz, 250 mA

Skyddsklass IP54
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