
Fedtudskillere
- stort program af såvel           
  overjordiske og nedgravede   
  modeller

Byggeri



Fedtudskillere
Fedtudskillere skal lovpligtigt etableres på afløb med 
høj udledning af fedtholdigt spildevand. Dette gør sig 
f.eks. gældende for restauranter, pizzeriaer, grillbarer, 
storkøkkener, slagterier, bagerier, fødevarevirksomheder.

Scan-Plast  producerer et bredt program af effektive 
og driftsikre fedtudskillere, der mindsker risikoen for 
tilstoppede kloaksystemer ved udledning af fedtholdigt 
spildevand.

FUNKTION

Det fedtholdige spildevand ledes ind i fedtudskillerens 
udskillerkammer. Her nedsættes spildevandets hastighed 
og temperatur, hvorved det letflydende fedt stiger til 
vandoverfladen og opsamles. Tungere partikler synker 

til bunds i fedtudskilleren. Det separerede afløbsvand 
bliver fra udskillerkammeret, ledt videre gennem udløbet 
til afløbssystemet. Det opsamlede fedt tømmes og 
bortskaffes. 

KONSTRUKTION / CE GODKENDELSE

Scan-Plast fedtudskillere er konstrueret i henhold til den 
europæiske standard DS/EN 1825.1 og DS/EN 4040-100. 
Fedtudskillerne er CE godkendte. 
Fedtudskillerne er designet som en helstøbt konstruktion 
i fiberarmeret kompostmateriale, som er op til 20 gange 
stærkere end plast som PVC, PE og PP. Materialets store 
styrke giver lang levetid og minimal vedligeholdelse. 
Produktets glatte inderside giver en hygiejnisk løsning og 
nem tømning. 

Scan-Plast program for fedtudskillere

Anvendelse Indendørs installation ved mindre enheder som køkkener, restauranter, 
pizzeriaer, grillbarer m.m.

Kapacitet 0,5 ltr./sek. og 1,0 ltr./sek.

Volumen 30 ltr. og 70 ltr. 

Anvendelse Indendørs installation ved større enheder som køkkener, slagterier, bagerier, 
restauranter, fødevarevirksomheder, m.m.

Kapacitet 1 ltr./sek. - 15 ltr./sek.

Volumen 280 ltr. - 5.600 ltr. 

Anvendelse Nedgravet installation ved større enheder som køkkener, slagterier, bagerier, 
restauranter, fødevarevirksomheder, m.m.

Kapacitet 1 ltr./sek. - 63 ltr./sek.

Volumen 470 ltr. - 34.000 ltr. 

BYGGERI  /  FEDTUDSKILLERE 

BORDMODEL

FRITSTÅENDE

NEDGRAVET

*Datablad for den enkelte model kan rekvireres. 



Fordele ved en        
Scan-Plast fedtudskiller

Stort program tilpasset alle formål og  
behov. Kan også leveres i specialmål.

Fiberarmeret kompositmateriale med stor 
styrke og lang levetid. 

Helstøbt og stærk konstruktion. 

Konstrueret i henhold til DS/EN 1825.1 og 
DS 4040-100.

CE godkendt.

Leveres med montage- drift- og vedligehol-
delsesvejledninger. 

Til fedtudskillerne kan tilkøbes: Tømnings-
alarm, prøveudtagningsbrønd, lugttæt 
dæksel, integreret slamfang, integreret 
pumpesump, slamfangsbrønde.

Undgå fedttilstopning af 
afløbsledninger 

AFLØBSVAND LEDES VIDERE
Det separerede afløbsvand bliver ledt videre 
gennem udløbet til afløbssystemet.

FEDT AFLEJRES
Større partikler bundfældes i fedtudskilleren og 
fedtet stiger til overfladen, hvor det størkner.

HASTIGHED -OG  
TEMPERATURFALD
Hastigheden på det fedtholdige spildevand sænkes i 
udskillerkammret og temperaturen falder.

FEDTHOLDIG SPILDEVAND
Det fedtholdige spildevand ledes ind i 
fedtudskilleren. 
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Scan-Plast
Scan-Plast har i mange år udviklet, produceret og markedsført 
produkter fremstillet i unikke kompositmaterialer, som vi leverer 
til en lang række brancher og formål.

Vores store ekspertise, mangeårige erfaring samt komposit-
materialernes unikke egenskaber, sikrer innovative og 
fordel agtige produkter, således at vi, til hver en tid, kan 
være vores kunder en attraktiv leverandør og kompetent  
samarbejds partner.

Vores motto er styrke – fleksibilitet – holdbarhed, hvilket er 
gældende såvel for vores produkter som virksomhedens kultur.

Byggeri
Scan-Plast fører et stort og varieret program af produkter og 
anlæg til Bygge branchen. 
Produkterne er hovedsageligt fremstillet i fiberarmerede kompo-
sitmaterialer, der med unikke egenskaber som korrosions-
bestandighed, kemisk resistens, stor styrke, termisk og elektrisk 
isolation, designfrihed, lav vægt, vejrbestandighed, lang levetid, 
minimal vedligeholdelse, mm. har væsentlige anvendelsesfor-
dele i Bygge branchen.

De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer.  
Kompositmaterialernes innoverende og uovertrufne materiale  -
tekniske  egenskaber bidrager i høj grad til udvikling af nye 
bæredygtige produkter og løsninger, der er nød vendige for en 
bæredygtig fremtid.

Komposit
Komposit kommer af det latinske ord »componere«. 
Komposit materialer opstår, når to eller flere stoffer kombineres 
(fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale  med 
specielle , tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af 
stoffernes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne 
(matrix, armering, hærder, additiver) samt produktions processer 
og -forhold.

Komposit har, på mange områder, erstattet traditionelle materi-
aler  som stål, træ og beton, og i dag fremstilles eksempelvis  fly, 
tog, skibe og tanke i overvejende grad af kompositmaterialer.
Kompositmaterialer kan genbruges både med og uden 
forarbejdning. 
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