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Beskrivning
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NS 4 Fettavskiljarpaket•
För tillagningsköket•
Komplett fettavskiljarpaket för tillagningskök eller
mindre restauranger.

•

Fettavskiljarpaketet är tillverkat enligt SS-EN-1825 i
polyeten och innehåller fettavskiljare (KE-
93004/120D), provtagningsbrunn (KE-915880D) och
larm (KE-13391).

•

Det är avsett för installation i mark.•
Levereras komplett.•
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Teknisk specifikation

Artikelnr
NS

(L/S)
Installationsdjup D

mm
Ø a b h h1 h2

Total
Volym

KE-FAM-PAKET-
2

4 800 - 1200 110 1380 1106 1550 1040 1110 770 l
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NS 4 Fettavskiljarpaket
Fettavskiljare
För tillagningsköket GPAs fettavskiljarpaket för markförlagd installation innehåller allt som behövs för
en komplett godkänd installation för långvarig drift. Paketen är lätta att installera, underhålla och
uppgradera!

Avskiljarpaketen finns från 2 - 7 L/S och levereras alltid komplett med gastäta betäckningar,
teleskopiska förlängningshalsar och integrerat slamfång. Den vaxliknande ytan på insidan gör tömning
och rengöring mycket enkel. Dess låga vikt samt kompletta utförande underlättar både vid transport
och installation. I paketet följer även provtagningsbrunn och larm med.

Vi arbetar dagligen med att dimensionera fettavskiljare och rekommendera den bästa lösningen för
olika verksamheter! Kontakta oss för en dimensionering och kostnadsförslag av just ditt system!
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Komplett system - Fettavskiljaren levereras alltid komplett•

Justerbar Förlängningshals - Justerbar förlängningshals som kan justeras i höjd och som kan tiltas•

Olika betäckning - Betäckningar för klass B (12,5 ton) eller för klass D (40 ton)•

100% tät - Fettavskiljarna är gjutna i en del och är 100% täta och fria från korrosion•

Integrerat slamfång - Ett integrerat slamfång underlättar installationen och är platsbesparande•

Markankare - Om du vill förankra din avskiljare erbjuder GPA rätt metod•
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