
Vær godt forberedt - det   
gør montering af din nye 
kaffemaskine meget lettere

Installations- 
vejledning

A coffee for every cup



Vand
Til hver maskine med fast vand skal der forefindes en let tilgæn-
gelig vandtilslutning indenfor 1 meters afstand. 

Tilslutningen skal afsluttes med en ½” ell. 
¾” kuglehane (ballofix) med udvendigt 
gevind UDEN kontraventil. Kuglehane 
skal pege enten opad eller nedad. For at 
sikre plads til en waterblok, skal der være 
minimum 15 cm afstand fra gevind på 
kuglehane til væg/gulv.

Vandtrykket skal ligge mellem 3–6 bar.  
Hvis det overstiger dette, monterer JDE Professional en redukti-
onsventil for at beskytte filter og maskine.  
I etagebyggeri skal reduktionsventil ALTID monteres pga. tryk-
stød og dermed risiko for vandskade. Det er kundens ansvar at 
sikre dette. JDE Professional monterer gerne reduktionsventil, der 
faktureres særskilt.

For maskiner med vandtilslutning skal der installeres et kalkfilter. 
Der skal sikres plads til dette i et skab under maskinen eller tæt 
ved maskinen. Maksimum afstand til maskinen er 1 meter (filter-
type, se bagsiden).

Monteringssted
Det er vigtigt at overveje, hvor din nye kaffemaskine skal pla-
ceres. Den må ikke placeres henover en opvaskemaskine og et 
køleskab. Ved behov for service, skal maskinen kunne tilgås af 
en tekniker. Nogle maskiner serviceres via frontlågen og kræver 
derfor ikke meget frirum rundt om maskinen, mens andre 
kræver plads hele vejen rundt. Hvis du er i tvivl om , hvorvidt det 
ønskede monteringssted er velegnet, bedes du kontakte os på 
tlf. 79 31 38 26. 

Huller i bordplader, vægge, skabe og underlag skal være forbe-
redt før montering kan foretages. 

Produkter (både ingredienser til maskinen og renseprodukter) 
skal forefindes ved monteringsstedet på monteringstidspunktet 
(Cafitesse produkter skal være optøet).

Installationer
Vand- og elinstallationer skal være klargjorte inden montering 
kan foretages. Alle installationer skal være lovlige og udført af 
en autoriseret installatør.  

Kuglehane 1/2”

FRA AFTALE  
TIL MASKINEN ER I HUS



Specielle forhold
JDE Professional skal være informeret om specielle forhold i 
forbindelse med vægmontering og adgangsforhold inden den 
planlagte montering.

OBS
Hvis du har spørgsmål eller ikke kan have de påkræ-
vede installationer klar til aftalt tid, bedes du kontakte 
JDE Professional på telefon 79 31 38 26 og aftale en 
ny tid til montering. Såfremt de påkrævede instal-
lationer ikke er klargjorte til det aftalte tidspunkt, 
vil maskinen ikke blive monteret og vi forbeholder 
os ret til at fakturere for forgæves fremmøde og 
kørsel. JDE Professional leverer maskinen i henhold 
til aftalen. 

Til maskiner med koldt vand skal der installeres en koldtvands-
enhed. Denne skal placeres indenfor 1 meter fra maskinen, f.eks. 
under disk/bordplade eller i et underskab. Det er meget vigtigt, 
at der er luft omkring koldtvandsenheden og at der etableres 
luftcirkulation i underskabet. Indbygningsmålene for koldtvands-
enheden er 60 x 45 x 35 cm. 

Er du i tvivl om, hvordan luftcirkulationen skal etableres, bedes du 
kontakte os på tlf. 79 31 38 26.

Afløb
For flere maskintyper kræves der et fast 
afløb. Dette skal forefindes indenfor 
1 meters afstand fra maskinen, hvad 
enten det er et udtag på en vandlås 
eller et nyt afløbsrør (40 mm).

Eltilslutning
Til hver maskine skal der forefindes en eltilslutning, der er afsluttet 
i en stikkontakt med afbryder eller et CEE stik 230V ell. 400V (se 
nedenstående tabel). Eltilslutningen skal forefindes indenfor 1 
meters afstand fra maskinen. 

Såfremt der skal installeres en koldtvandsenhed, skal der forefin-
des en separat eltilslutning på 230V til denne (se nedenstående 
tabel). Hver maskine skal have sin egen afbryder, stik og evt. 
egen sikringsgruppe. Maskinen tilsluttes enten 230V eller 400V 
og ALTID med jord. 

Maskinen må ikke tilsluttes en samledåse direkte, da maski-
nen ikke er at betragte som en fast installation. Denne skal af 
sikkerhedsmæssige og lovkravsmæssige hensyn kunne afbrydes 
umiddelbart. Vær opmærksom på, at øvrige apparater, som 
opvaskemaskine og lignende, også bruger strøm, og at det kan 
give problemer, hvis alle apparater kører samtidig.

Slange fra  
kaffemaskine.

400 Volt

Anbefales ved maskiner  
med koldt vand.

Det er IKKE lovligt at  
tilslutte kaffemaskinen  
direkte til samledåsen.

230 Volt



A coffee for every cup

Sæt x Maskintype Spænding (sæt x) Effekt Sikring Kræver afløb

Cafitesse 230 Volt 400 Volt kW Amp Info

50 / 51 / 60 / 61 / 100 / 120 /  
Excellence Compact

Ej muligt
2,1 10 Nej

110 / 410 / 460 / 480 / 600 / 700 /  
Excellence

2,3 / 8,1 10 / 16 Nej

300 Ej muligt 9,6 16 Nej

2000 / 2100 / 3100 Ej muligt 2,9 13 Nej

Friskbryg

FB55 / FB5100 / FB7100 / FB7600 Ej muligt 2,2 10 Nej

Spectra X Ej muligt 6,9 16 Ja

Spectra X-XL Ej muligt 9,3 16 Ja

Espresso

ES 7100 Ej muligt 2,2 10 Nej

Coffee Factory / Coffee Vito / Q10 Ej muligt 2,3 10 Ja

Spectra S / Foammaster FM800 Ej muligt 6,9 / 7,5 16 Ja

Coffee Joy Ej muligt 2,2 10 Nej

Coffee Prime Ej muligt 2,2 10 Ja

Coffee Art Plus Ej muligt 9,4 16 Ja

Gloria 2 Grp. Ej muligt 3,7 16 Ja

Instant

Bolero 10 / 11 Ej muligt 3,5 16 Nej

Bolero XL / Bolero 1 / Bravo Ej muligt 2,3 10 Nej

Bolero Turbo XL / Bolero Turbo 40 3,5/10,5 16 Nej

Diverse

Vandkøler Ej muligt 0,6 10 Nej

CB550 / FM7000 / SM7000 Ej muligt 0,6 10 Nej

Kalkfilter Mål

Bestmax Ekstra Large (XL) / Best Protect Højde: 53 cm. Diameter: 14,5 cm

Bestmax 2XL / Best Protect Højde: 60 cm. Diameter: 18,5 cm
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PÅKRÆVEDE TILSLUTNINGER  
INDEN MONTERING

 Nyvang 16, DK-5500 Middelfart     79 31 38 26     sevice-dk@jdecoffee.com     www.jdeprofessional.dk 


