
DeLaval reinigingsautomaat C100E 
Automatische reiniging waar u op kunt 
vertrouwen

Het reinigen van de melkapparatuur is een belangrijk 
onderdeel van uw dagelijkse routine. Een zorgvuldige 
reiniging is essentieel voor een hoge melkkwaliteit. 

De C100E reinigingsautomaat wordt elektronisch afgesteld 
en aangepast aan uw installatie. Afhankelijk van o.a. 
het aantal melkstellen, de diameter van de melkleiding 
en de lengte van de persleiding wordt een optimaal 
reinigingsresultaat bereikt met een minimaal verbruik van 
water, reinigingsmiddel en energie.

De DeLaval reinigingsautomaat C100E reinigt steeds op 
dezelfde veilige en effi ciënte wijze. Deze consistentie is 
het resultaat van een uitzonderlijk ontwerp. Doordat de 
reinigingsautomaat waterniveau-gestuurd is zorgt hij er 
bijvoorbeeld bij elke reiniging voor dat steeds dezelfde 
hoeveelheid water gebruikt wordt, ongeacht de waterdruk. 

Wanneer de automaat een onregelmatigheid vaststelt in tijd, 
temperatuur of waterhoeveelheid geeft hij een alarmmelding.

Een perfecte reiniging verdraagt geen compromissen



Gebruikersvriendelijk en 
kostenbesparend
Dankzij de druktoetsen is de 
DeLaval reinigingsautomaat C100E 
heel gemakkelijk te bedienen - u 
drukt gewoon op ‘Start’ om het 
reinigingsproces te starten. Een 
indicatielampje op het display bevestigt 
achteraf dat de reinigingscyclus 
succesvol is verlopen. Bij een ernstige 
storing, bijvoorbeeld een stroomuitval, 
zal het apparaat dit melden. De 
DeLaval reinigingsautomaat C100E 
staat garant voor een laag verbruik 
van water en reinigingsmiddelen zodat 
u niet alleen milieuvriendelijk reinigt, 
maar ook kosten bespaart.

Eenvoudig te installeren
De reinigingsautomaat kan Stand Alone 
worden geleverd of met een 
geïntegreerde spoelbak van 40, 80 of 
160 liter. De automaat is eenvoudig te 
installeren en gemakkelijk schoon te 
houden. De geïntegreerde spoelbak 
voorkomt warmteverlies en zorgt 
voor een strakke afwerking in het 
tanklokaal. Indien u bovendien kiest 
voor verwarmingselementen, heeft u 
de extra zekerheid dat er bijverwarmd 
wordt wanneer de watertemperatuur 
onder de kritische 40 °C drempel dreigt 
te zakken.

Opties: 

U kunt uw DeLaval reinigingsautomaat C100E uitbreiden met de 
volgende opties:

•	 Automatische	drainage	-	bespaart	u	tijd	en	verhoogt	de	efficiëntie	van	de	 
 reiniging

•	 Inspoelbeveiliging	-	voorkomt	dat	per	ongeluk	reinigingsvloeistof	 
 in de melk terechtkomt

•	 DeLaval	automatische	of	semi-automatische	doseereenheden	 
 - voor een consistente en veilige dosering van de reinigingsmiddelen

•	 DeLaval	trombone	of	luchtinjector
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Technische gegevens

Leidingwater R1/2" of 3/4" Stand Alone & 80 ltr NE:

Aanzuigleiding 40 of 50 mm Elektrische aansluiting 1 Fase, 220 - 240 V,
50 - 60 Hz, 6 A zekering

Retourleiding 25, 40 of 50 mm Beveiligingsgraad IP 45

Afvoer 50 mm 40 ltr, 80 ltr, 160 ltr:

Waterdruk 1 tot 10 bar Elektrische aansluiting 3 Fases, 380 - 415 V, 
50 - 60 Hz

Omgevingstemparatuur 0 tot 40 ˚C Verwarmingselement (3 x 4,3 kW), 12,9 kW

Zekeringen 20 A

Beveiligingsgraad IP 45

Eenvoudig te bedienen
U bedient het apparaat met drie 
druktoetsen: een toets om het 
reinigingsprogramma te starten, een 
toets om het melken te starten en een 
resettoets om een eventueel alarm op 
te heffen. Indicatielampjes geven de 
status van het reinigingsproces aan.


