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Kärltvätt 

 

 
SveLog Kärltvätt i skåp för upp till 1000 liters kärl 

SveLog Kärltvätt Twin 

 

Läs noga igenom hela bruksanvisningen innan kärltvätten tas i bruk. 

Observera särskilt säkerhetsanvisningarna. 

 

© Svenska Miljö Logistik 
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OBS! Innan anslutning och uppstart av högtrycksaggregat och kärltvätt måste 

denna och den med leveransen medföljande manualen noggrant läsas av 

ansvarige samt brukare av kärltvätten. 
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Produktpresentation 

Tvättskåpet är anpassat för automatisk invändig tvätt samt automatisk utvändig tvätt (endast tvätt i 

skåp för upp till 1000 liters kärl). 

Tvätten kan placeras i torrare utrymmen som klarar fukt och på golv med fall mot avloppsbrunn. 

Vår kärltvätt används till automatisk invändig och utvändig tvätt (endast tvätt i skåp för upp till 1000 

liters kärl) av avfallskärl. 

Tvätten är också utrustad med ett manuellt högtryckshandtag för utvändig tvätt vid behov. 

Kärltvätten är anpassad för att hantera standardkärl mellan 140-1000 liter. (öppen tvätt hanterar 

större kärl). 

Kärltvätten består i huvudsak av dessa detaljer. 

1. Stommen till tvätten består av rostfritt stål förutom uppsamlingskaret som är i aluminium.  

2. Skåpet är tillverkat av aluminium. 

3. Kärlvändare/vaggan, består av rostfria detaljer. Denna är fäst i stommen med två stycken 

rostfria axlar. Kärlvändaren drivs av en elmotor. 

4. Det roterande och rörliga högtrycksmunstycket. För SveLog Kärltvätt Twin är det 2 st. 

5. Fasta högtrycksmunstycken för utvändig tvätt av kärlet.  

6. Högtrycksaggregat. Detta kan placeras på valfri plats. För SveLog Kärltvätt Twin är det 2 st. 

7. Drivmotor (el). Denna kan, efter beställning, placeras på valfri sida. 

Säkerhetsanvisningar 

Varje person som ges arbetsuppdrag på eller med kärltvättarna ska läsa och förstå 

handhavandeanvisningarna innan arbetet påbörjas. Detta gäller även om personen tidigare har 

arbetat med samma typ av eller liknande utrustning. 

För att undvika risker och upprätthålla optimal prestanda får inga modifieringar, ombyggnationer på 

utrustningen ske utan tillverkarens skriftliga medgivande. 

Förutom handhavandeanvisningarna ska allmänna förordningar och andra tvingande bestämmelser 

avseende förhindrande av olyckor och miljöskydd såväl som grundläggande säkerhets- och 

hälsokrav iakttas. Sådana krav kan till exempel beröra hantering av farliga ämnen eller 

tillhandahållande/användning av personlig skyddsutrustning. 

Högtrycksaggregatet får endast startas när det står ett kärl i skåpet. Annars kan tätningslister 

skadas. 

OBS! Högtrycksaggregatet genererar ett vattentryck på 200 bar.  

Felaktigt hanterat kan detta skada kroppsdelar och ögon allvarligt! 
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Underhållsinstruktioner 

Elanslutningar/kablage bör kontrolleras regelbundet så att inga skador finns som sprickor eller 

åldersskador. Om skada upptäcks måste kabeln bytas ut innan vidare användning. 

Kontrollera om slangarna är skadade och byt omedelbart ut defekta slangar. 

Silen i rensrännan måste inspekteras regelbundet och rengöras vid behov för att säkerställa optimal 

användning av kärltvätten.

Vrid upp kärlvändaren för att skarpa ur rester i skåpet golv. 

Ställ knapp 2 i manuellt läge ”Man”. Med knapp 1 vrids kärlvändaren upp och ner. 

 

Kontakta alltid leverantören om utrustningen inte startar eller vid synliga fel på maskinen, t ex 

trasiga knappar, missljud, läckage eller annat fel på maskinen. 

Det roterande spolhuvudet kontrolleras dagligen och rengörs vid behov. För SveLog Kärltvätt Twin 

är det 2 st. 

Kontrollera funktionen på de två munstyckena i taket för automatisk utvändig tvätt. Dessa är 

självroterande och slits efter hand. Bör bytas när man märker att resultatet av utvändiga tvätten blir 

sämre (endast tvätt i skåp för upp till 1000 liters kärl). 

Högtrycksaggregat: Olja ska bytas efter de första 50 driftstimmarna. 
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Handhavandeanvisning  

Gör tvätten klar för start. Kontrollera att el och vatten är kopplat. 

        På elskåpet, börja med att vrida startvredet (det svarta 

vredet till vänster). Kontrollera att nödstoppet (rund röd knapp) inte är intryckt genom att vrida 

knappen. 

 

På baksida, kontrollera att motorn för rotering av högtrycksmunstycket är påslagen.  

 

För SveLog Kärltvätt Twin är det dubbla motorer. 

                                             

Se till att det står ett kärl i kärltvätten.           Kontrollera att dörren är stängd. 
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Manöverpanel utsida elskåp SveLog Twin 

 

               0                                      1                                   2                                     3                                      4 

 

Manöverpanel utsida elskåp SveLog Standard: 

 

1                                           2                                     3                                      4                               

0.     Val av spolning insida för ett eller två kärl. Gäller Twin. 

1. Styrning av kärlvändare upp eller ned. 

2. Val av manuell eller automatisk körning, start/stopp. I läge ”Man” kan kärlvändaren vridas 

upp eller ner och utvändigt högtrycksmunstycke användas. OBS! Varning för högt 

vattentryck! 

3. Val av tvättprogram. 

Program 1 – Drifttid c:a 3-5 minuter. Tiden kan justeras i PLC genom att ställa vredet på P1 

och sedan gå in i PLC och göra ändringen. Se nedan. 

Program 2 – Drifttid c:a 9-10 minuter. Tiden kan justeras i PLC genom att ställa vredet på P2 

och sedan gå in i PLC och göra ändringen. Se nedan. 

Program 3 – Drifttid c:a 11-16 minuter. Tiden kan justeras i PLC genom att ställa vredet på P3 

och sedan gå in i PLC och göra ändringen. Se nedan. 

4. Summalarm (blå) som visar om tvätten av någon anledning inte kan användas. T.ex. om 

dörren är öppen. 
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Display för inställning av de olika programmen P1, P2 och P3. 

Öppna elskåpet (endast behörig personal). Tryck på ”A” för meny. Ändra tider och antal slag 

med knapparna ”+” och ”-”. Sparas automatiskt.   

Knappen ”B” och grön knapp har ingen funktion. 

Displayen kan se olika ut på vissa tvättar. 

Utvändig förtvätt 
 
Välj program P1, P2 eller P3.  

 
Ändra antal sekunder med + 
eller – på displayen. 

 
  
  
Utvändig tvätt 
 
Välj program P1, P2 eller P3.  

 
Ändra antal slag med + eller – 
på displayen. 
 

 
  
 OBS! Antal slag skall vara 1. Ändra ej detta. 
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Utvändig eftertvätt 
 
Välj program P1, P2 eller P3.  

 
Ändra antal sekunder med + 
eller – på displayen. 
 

 
  
  
  
Invändig tvätt 
 
Välj program P1, P2 eller P3.  

 
Ändra antal sekunder med + 
eller – på displayen. 
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Avrinningstid 
 
Välj program P1, P2 eller P3.  

 
Ändra antal sekunder med + 
eller – på displayen. 
 

 
  
  
 
 
 
 

 
 

SveLog Kärltvätt Twin tvättar 2 kärl samtidigt 
OBS! Vid tvätt av 2 st PWS 370 kärl ska dessa placeras noga så de står inrullade mot vaggans 

bakre vägg.
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Produktutbildningsformulär 

Härmed intygar följande personal hos: 

 

Företag: ................................................................................................................................................  

Adress: .................................................................................................................................................  

  

Namn:                                                                               Underskrift:                                                        Datum: 

 

1 ...........................................................................................................................................................  

 

2 ...........................................................................................................................................................  

 

3 ...........................................................................................................................................................  

 

4 ...........................................................................................................................................................  

 

5 ...........................................................................................................................................................  

 

6 ...........................................................................................................................................................  

Att de erhållit detaljerade anvisningar om driften och användning av kärltvätten. 

Leverantör: Svenska Miljö Logistik 08-504 900 42 www.svelog.com  

Typbenämning: Kärltvätt/Högtryckstvätt/Motor 
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Ansvarsbegränsning 

Leverantören påtar sig enbart ansvaret för maskinen och dess drift enligt bifogad manual under 

förutsättning att maskinen inte ändras eller kompletteras utan leverantörens skriftliga 

godkännande. 

 

Garanti 

Garantin gäller i ett (1) år från leveransdatum för material- och tillverkningsfel. För att garantin skall 

gälla, skall underhållet ha utförts i enlighet med instruktionerna. Arbetskostnader tillkommer. 

Denna garanti täcker inte normalt underhåll, inställningar eller regelbundna justeringar i enlighet 

med instruktionerna. Inte heller arbetskostnader förenade med sådana åtgärder är täckta av 

garantin.  

Skador orsakade av missbruk och felaktig användning medför att garantin upphör att gälla. 

Garantin gäller under förutsättning att maskinen ej ändras eller kompletteras utan leverantörens 

skriftliga godkännande. 

Eventuella garantianspråk ska skriftligt meddelas och godkännas av leverantören innan åtgärd. 
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Monteringsanvisning 

Montage - Anslutning  

Kärltvätten levereras normalt som ett kolli.  

Vid uppställning av kärltvätten skall korgen placeras minst 5 mm över golv för frigång vid drift. 

Tvätten skall placeras i utrymme som klarar fukt och på golv med fall mot avloppsbrunn. Det skall 

även finnas tillgång till avlopp för restvatten och korrekt elanslutning, 400v 16A, för SveLog 

Kärltvätt Twin är det 400V 32A, samt extra elkapacitet enligt anvisning för eventuell 

vattenvärmaren. Elskåpet är faskänsligt vilket betyder att vaggan i skåpet kan få fel 

rotationsriktning. Viktigt att inkommande vatten inte överstiger 70° Celsius. Vattenanslutning på 

högtryckstvätten enligt separat instruktionsbok. 

Att observera vid inkoppling: 
 
Elskåpet är faskänsligt vilket betyder att vaggan (kärlvändaren) i 
skåpet kan få fel rotationsriktning och skada komponenter. Fasvänd 
vid behov. Utförs endast av behörig elektriker. 
 
Flyttas kärltvätten eller eluttag eller elkabel byts så måste elektriker 
kontrollera att faserna är korrekta. Innan flytt och urkoppling av el 
måste kärlvändaren höjas en liten bit från golvet i skåpet. Detta för 
att inte riskera skador vid inkoppling av el på nytt uttag. Se ovan 
angående fasvändning. 
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LavorPRO  högtrycksaggregat:  För SveLog Kärltvätt Twin är det 2 st. 

 
Minsta vattenflöde 22 liter/minut. Vid Twin 2 x 22 liter/minut   

Max temperatur inkommande vatten är 70o C. 

  

Vid Twin: Högtrycksaggregatens elanslutning kopplas in här. 
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 För standard. 

För SveLog Twin: 
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Vid Twin så startas 1 eller 2 motorer via manöverpanelen. 

 

Justerbara fötter i skåpets fyra hörn. 
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Kontrollera att faserna i elanslutningen är korrekt. 

För att kontrollera att faserna i elanslutningen är kompatibel med kärltvätten gör följande: 

Ställ omkopplaren i läge manuell ”Man”: 

 

 

Bilden visar när elmotorn är monterad på höger sida. 
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På utsidan skåpet syns axeln för kärlvändaren. När kärlvändaren är i bottenläge ska det se ut så här: 

   

Bilderna visar när elmotorn är monterad på vänster sida. Vid elmotor höger sida gäller spegelvänt. 

 

Omkopplaren för manuell drift ska sedan vridas till läge ”Upp” som betyder att kärlvändaren vrids 

uppåt: 
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Axeln ska då vridas motsols som på bilden:  (Vid elmotor höger sida gäller spegelvänt.) 

 

Det betyder att faserna ligger rätt. 

Om axeln står still eller vrids åt andra hållet, dvs. medsols så betyder det att faserna måste kopplas 

om. Utförs endast av behörig elektriker.  

Medföljande kabels anslutningsdon som är kopplad till vägguttaget har inbyggd fasvändare (den 

svarta plattan i botten) så ser det ut så här: 

  

Vänd faserna genom att med en skruvmejsel vrida den svarta plattan ett ½ varv. 
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Det största måttet är längden 4447mm också med dörren öppnad i 90 graders vinkel. Sidvy: 

  

Vy ovanifrån: 

 

Tvätten är utrustad med stos för anslutning av utsug av vattenånga. Stosen sitter på baksidan eller 

annan placering enligt er beställning. 

Avloppsanslutning sitter på höger och vänster sida i form av en 4” plaststos, standard avloppsrör. 

Vattenanslutning är standard ¾”. 

Elanslutning är 400V, 16A trög säkring.  För SveLog Kärltvätt Twin är det 32A trög säkring. 

Platsen för tvätten ska vara plan yta, normalt betong och så nära avlopp och vatten som möjligt. I 

övrig behöver man kunna öppna dörren obehindrat och även ha c:a 80cm fritt på övriga sidor av 

tvätten. 

Enligt er beställning så placeras högtrycksaggregatet separat på höger eller vänster sida om tvätten. 

Likaså högtryckshandtaget, vänster eller höger. SveLog Kärltvätt Twin har 2 aggregat. 
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Högtrycksaggregatet  

LavorPRO 400 Volt, 200 bar. SveLog Kärltvätt Twin har 2 aggregat. 

 

Minsta vattenflöde 22 liter/minut. Vid Twin 2 x 22 liter/minut   

Max temperatur inkommande vatten är 70o C. 

 

  

Vid Twin: Högtrycksaggregatens elanslutning kopplas in här i elskåpet på tvätten. 

 

 

Vid Twin: Högtrycksaggregaten placeras i ställningen och kopplas till tvättskåpet. 
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1. Reglering för eventuell användning av rengöringsmedel.  

2. Vattenutlopp för högt tryck 

3. Intag vatten med filter. 

4. On/off. 

5. Sugslang för rengöringsmedel.   
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Inkoppling högtrycksaggregat. 

 

 

 

 

OBS! Innan anslutning och uppstart av högtrycksaggregat och kärltvätt måste 

denna och den med leveransen medföljande manualen noggrant läsas av 

ansvarige samt brukare av kärltvätten. 
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Kundsupport, dekaler för placering. 

 

 

Om inte dekaler för direktkontakt till Kundsupport är monterade på elskåpet 

och frontdörren ska dessa monteras för att säkerställa snabb kontakt med 

teknisk support vid behov. 

       

2 dekaler medföljer denna (utskrivna) manual.  
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Andra typer av kärltvättar: 

 

Finns även i öppen version för kärl större än 1100 - 1700 liter. 

 

 

 

 

 

Du ser hela vårt produktprogram här: 

 

www.svelog.com                 Utrustning för rätt hantering av restprodukter. 

www.palomat.nu                 Förenkla er hantering av tompallar. Minska skador på personal och pallar. 

www.wellpack.info             Förvandlar uttjänta wellkartonger till miljövänligt fyllnadsmaterial. 

www.glaskross.info             Minska volymerna för glasflaskor medför mer ekonomiska transporter 

www.kärltvätt.se                 Automatisk tvätt av kärl upp till 1000 liter. 

www.innolift.se                    Egen truck i skåpbilen. 

 


