
Fra mad til vand til biogas 
Ingen transport med slamsuger eller skraldebil  

Fordele: 

 Stor reduktion af omkostninger til bort-

skaffelse af madaffald 

 Eliminerer lugt fra, og behovet for mad-

affaldsbeholdere 

 Eliminerer gener fra fluer, rotter og   

andre dyr som tiltrækkes af mad-     

affaldsbeholdere 

 Sparer tid og risiko for arbejdsskader 

ved at bære affaldet ud. 

 Vejer og bortskaffer madaffald med en´ 

maskine 

 Rapport med CO 2 besparelse 

 Den direkte vej til ”Zero Waste” 

Beskrivelse: 

Scanwaste LFC er en maskine som i en lukket tank, automatisk nedbryder og bortskaffer det meste 

madaffald indenfor 24 timer. Når LFC er installeret, kan du fylde madaffald i maskinen når som helst 

og kun nedbrudt madaffald bortskaffes med spildevandet til renseanlægget. Renseanlægget          

opsamler næringen i spildevandet og anvender den til biogas. 

Vand sprøjtes ind i maskinen for at holde en balance for mikroorganismerne, som hurtigt nedbryder 

madaffaldet og skyller nedbrudt materiale ud af maskinen. En roterende arm i maskinen skovler  

langsomt madaffaldet rundt for konstant at mixe gammelt materiale med nyt madaffald, ilt og                

mikroorganismerne for at accelerere nedbrydningsprocessen. 



 

Hvad kan LFC fordøje 

Maskinen skal ses som en biologisk fordøjelse, hvor mikroorganismerne fordøjer det organiske 

materiale. LFC anvender en serie processer hvor mikroorganismer nedbryder det biologiske   

materiale ved tilstedeværelse af ilt. Miljøet i LFC, med vores proprietære mix af mikrober og     

enzymer, accelererer nedbrydningen af de fleste madvarer og bio-plastics indenfor 24 timer.  

Outputtet er gråt vand som er miljømæssigt sikkert. Det kan ledes direkte i kloarken. 

Scanwaste LFC er et praktisk alternativ til traditionel bortskaffelse af madaffald. Alt du kan spise 

inkl. frugt, grønsager, kød, fisk, ost, brød, ris og pasta kan fyldes i en LFC. Maskinen kan nedbry-

de både råt og tilberedt mad og processen er helt grøn fordi den ikke anvender kemikalier. 

Som en af jordens ældste processer, er kompostering den mest effektive metode til stabilisering 

og konvertering af biologisk nedbrydeligt affald, madaffaldet bliver IKKE hakket eller shreddet, 

men bliver nedbrudt til en grad så det bliver væske som kun kan flyde ud af maskinen gennem et 

finmasket filter. Det grå vand er derfor sikkert og kan supplere naturen. 

Scanwaste LFC fordøjer konstant madaf-

faldet og du kan til enhver tid fylde mere i 

anlægget, bare åben lugen, fyld i og luk 

igen. Motoren kører ikke når lugen er 

åben. Din affaldshåndtering kan optime-

res fordi store beholdere til opbevaring af 

madaffald ikke længere er nødvendige. 

Nu kan mindre beholdere anvendes,   

hvilket forebygger belastningsskader hos 

personalet. 



Alle konfigurationer, indikationer, 

rapporter og statistikker er tilgæn-

gelige på touch-displayet. Brugerne 

behøver ikke at anvende touch-

displayet og i de fleste tilfælde vil 

standard indstillingerne fungere fint. 

Alle indstillelige parametre er     

beskyttet med et password. 

Veje madaffaldet ! 

Vejeceller i LFC maskinen vejer præcist væg-

ten af indholdet af madaffald i LFC anlægget, 

vægten af det der bliver tilført og vægten på 

det som er nedbrudt. Disse data bliver auto-

matisk gemt og rapporteret grafisk og nume-

risk. Data kan ses pr. time, dag, uge, måned 

eller år. Efterhånden som brugeren fylder af-

fald i LFC anlægget, vil touch-
displayet vise hvor 

meget mere der kan 

fyldes. Når lugen luk-

kes vil LFC anlægget 

vise når mere affald 

kan fyldes med en 

simpel grøn indikation. 

Når der fyldes bliver 

indikatoren gul, når 

der ikke kan fyldes 

mere bliver indikatio-

nen rød 

Forbindelse  

til ”skyen” 

LFC anlægget kan forbindes gennem dets Ether-

net port til en cloud server. LFC anlægget sender 

sikkert data om driften af anlægget til serveren. 

Data gemmes i 5 år. Data indeholder mængden 

af affald som er fordøjet, pr. time, dag, uge, må-

ned og år; antallet af gange lugen har været 

åben i samme perioder. Hvis du har flere LFC 

anlæg kan data samles til en enkelt rapport. 

Fra distancen kan du monitere tilstanden på sy-

stemet inkl. alle diagnoser og hvornår anlægget 

behøver service og vedligehold. 

Du har adgang til at se og påvirke data fra en-

hver computer, tablet eller smartphone          

Worldwide. Denne adgang er tilgængelig u/b så 

længe du ejer LFC anlægget. 

Under garantiperioden kan Scanwaste overvåge 

dit LFC anlæg uden beregning, vi kan sende en  

e-mail med ugentlig eller månedlig statistik og 

alarmere når det er tid til service. 



  LFC-50 LFC-70 LFC-100 LFC-200 LFC-300 LFC-500 

       

       

 Vægt 180 kg 220 kg 260 kg 400 kg 520 kg 650 kg 

El tilslutning 230 V, 50 Hz), 16 A 380 V, 50 Hz 16 A, 3-faser 

Max 0.8 kW 1.0 kW 1.3 kW 1.3 kW 2.1 kW 2.8 kW 

 4.7 kWh 5.8 kWh 8.1 kWh 8.1 kWh 13 kWh 17 kWh 

Vand pr. dag 150 liter 190 liter 250 liter 530 liter 800 liter 1200 liter 

Kapacitet, mængden af mad som kan nedbrydes afhænger af typen af mad, frekvensen 

det bliver fyldt i maskinen med og længden af en arbejdsdag. Den opgivne kapacitet på en LFC 

model er baseret på et mix af rå og tilberedt mad som forefindes i en typisk restaurant, fyldt 

gennem en 12-16 timers arbejdsdag. Den øvre kapacitet i skemaet nedenfor, forudsætter at du 

fylder madaffald 24 timer pr. dag. Kogt ris, pasta eller brød er noget af det mad som hurtigt ned-

brydes, og hvis det fyldes jævnt over dagen kan kapaciteten blive det dobbelte af værdierne i 

skemaet. 

Installation af LFC er normalt i arealet 

hvor maden tilberedes eller den kan placeres 

i et passende lokale. Maskinen har hjul og 

kan let flyttes. Fødderne på vejecellerne 

sænkes ned på de medleverede gummi-

pads, hvilket reducerer vibrationer og støj. 

Konstruktionen er i rustfrit stål. 

Vand: 1/2 ” FIP, 200-700 kPa (29-100 psi, 2-7 kg./cm2 

El: 230~400 V, 500 Hz. (modelafhængigt) 

Vejeceller : +/- 1 % 

Ethernet : RJ45 

Placering : frostfrit indendørs 

Driftstemperatur : 0-35* C 

Beskyttelsesklasse : IP54 

Forventet levetid : 15-25 år 

Garanti : 2 år på alle dele og komponenter 

Sikkerhed : UL430, EN60335-1, EN 60335-2-16 

RoHS : kompatibel for EU og Kina 

Bjergbyvej 16 

2730 Herlev 

Tlf. 44948626 

E-mail info@scanwaste.dk 

www.scanwaste.dk 

Restauranter, hoteller, cafeterier, kantiner, køkkener, uddannelsessteder, motorvejs-

restauranter, forlystelsesparker, kongres centre, hospitaler, plejehjem, militær kanti-

ner, krydstogtskibe, catering firmaer, supermarkeder med delikatesseafdeling m.fl. 

 

Ring eller mail for mere information 


