MODEL “F”

®

DRTIČ ODPADU

POUŽITÍ:
Malá restaurace, kuchyně nebo prostory na přípravu salátů ve velké
kuchyni. Snack bary, školy a zařízení, kde je plýtvání potravinami lehké
a objemově nevelké.

NÁVRH A KONSTRUKCE:

“F” Serie základní provedení
zobrazen bez přípojného adaptéru

“F” SERIES - BASIC DISPOSER
Type

REGULAR
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• Motoru: Reverzní, velkého výkonu dle tabulky, 1425 ot. /
min, 50 Hz, plný trvalý výkon, dvojitá těsnění, trvale mazná
kuličková ložiska.
• Konstrukce drtící komory umožňuje obousměrný provoz při
použití s reverzním ovládáním nebo přepínačem, což
zdvojnásobuje životnost mechanismu. Vstupní odpadní
komora je k dispozici s hrdlem o velikosti 4 1⁄2 " (11,2cm)
• Připojení: Drtič se zavěsí de dřezové misky nebo do dřezu.
• Stacionární drtící prstenec: vysoký 8cm, 4 broušené tyče
primárního rázu, 42 sekundárně drtících zubů.
• Setrvačník: drtící lopatka, upevněná ve středu, zrychluje
drcení, přesouvá drcené předměty ze středu drtícího talíře.
Dva kalené drtící bloky z nerezové oceli (připevněné pomocí
nylok šroubů) jsou vyměnitelné, lze je vyměnit za nové drtící
bloky. Drcení probíhá přes drtící otvory drtícího prstence,
takto je zajištěno, že částice jsou před průchodem do
odtokového potrubí rozřezány na správnou velikost.
Přesné rozměry řezacího mechanismu rozdrtí zbytky jídel na
velkost 3,175 mm a menší, které plynule odtékají odpadním
potrubím.
• Těsnění hřídele motoru: Patentovaná mechanická ucpávka
navržená pro kvalitu, dlouhou životnost a spolehlivost.
• Odtoková přípojka: Pro připojení ke standardnímu
odpadnímu potrubí, je k dispozici pochromovaná mosazná
trubka o průměru 38 mm.

SPÍNÁNÍ:
• POZNÁMKA: Elektrické spínače nebo ovládací centra nejsou
součástí dodávky, musí být vybrány podle potřeby.

PŘIPOJENÍ:
• 1⁄2" přípojka studené vody
• 5cm odpadní potrubí
PRO NOVOU INSTALACI: Pro kompletní montáž v nové
instalaci musí být k základnímu drtiči přidána přípojná
sestava, spínač nebo řídicí centrum. Volby sestavy dřezu
nebo příruby jsou uvedeny níže a volby přepínače nebo
ovládacího centra jsou uvedeny v nabídce.

ELEKTRICKÝ:
• elektrické požadavky dle provedení motoru

PŘÍPOJNÉ SADY:
• Adaptérové sady: Adaptérové sady jsou k dispozici, aby
umožnily instalaci zařízení Red Goat drtiče prakticky na
jakoukoli velikost nebo konfiguraci dřezu nebo misky.
Konkrétní čísla modelu adaptéru najdete v příručce „Výběr
sady adaptérů“.
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DRTIČ ODPADU

“F” MODEL – 6" ROTOR, PŘÍPOJNÉ SADY
DŘEZOVÁ SADA
Zátka hrdla

Pro řádné připojení do dřezu. Drtič zavěsíte do pracovního stolu a do dřezu
s průměrem otvoru 3,5“ / 9cm.
Obsahuje:
• Montážní hrdlo drtiče s těsněním
• Dřezová zátka
• 1⁄2" solenoidový ventil
• regulační ventil GPM
• 1⁄2" vakuový jistič

Hrdlo drtiče
Příruba

MISKOVÁ SADA
Triska

Pro připojení do pracovní desky nerezového pracovního stolu.
Podporuje nastavení noh drtiče.
Obsahuje:
• Nerezová miska (výběr 12", 15" nebo 18")
• Vstupní ventil s vířením vody
• Vinylový záchytný kruh příborů
• 1⁄2" solenoidový ventil
• regulační ventil GPM
• 1⁄2" vakuový jistič

Záchytný kruh
Nerezová miska
Příruba

Solenoid
ventil

Regulační
ventil

Vakuový
jistič

Schéma instalace drtiče odpadu RED GOAT MODEL „F“
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