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Installationsvejledning 
(Udføres i henhold til gældende normer af autoriseret installatør)

Fedtudskiller bordmodel

1. Anvendelse
 Fedtudskilleren renser spildevand fra storkøkkener, 
 slagterier, bagerier, restauranter, pizzeriaer og  
 grillbarer for fedt, olie og faste partikler.

 Angivelse af udskillerens kapacitet i l/sek.
 er identisk med den maksimale mængde
 spildevand, der må tilledes udskilleren.

 Fedtudskilleren bordmodel er beregnet til en  
 meget lille spildevandstilledning og fedtmængde,  
 fx. fra et par håndvaske.

2. Placering
 Placer fedtudskilleren på et jævnt underlag så den  
 står stabilt. Underlaget skal kunne bære en vægt
 på minimum 150 kg. Udskilleren placeres tættest  
 muligt på/og maximalt 2000 mm fra afløbsen- 
 heden. 

 Omgivelsestemperaturen skal være minimum  
 10˚ Celcius. 

 Det er en fordel, at der i nærhed af placerings- 
 stedet er varmt vand til rengøring af ud- 
 skilleren, for at opløse fedt og faste partikler,  
 efter tømning. 
 
 Udskilleren må maximalt være placeret 500 mm  
 under afløbet.

3.  Tilkobling
 Fedtudskillerens tilløb og afløb tilkobles afløbs- 
 installationen med godkendte rør og fittings.
 På tilløbsledningen, skal der være monteret et  
 rensedæksel, der skal være placeret over udskil- 
 lerens udløbsniveau. 
 Før og efter udskilleren monteres såvel tilløbs- og 
  afløbsrørerne med udluftningsrør, der føres til  
 forsvarlig udluftning.

 Midt på fedtudskillerens dæksel er en tilkoblings- 
 stuts med ventil for tilkobling af rent vand til  
 påfyldning efter tømning  af udskilleren.

4. Alarm
 I fald fedtudskilleren installeres med alarm for  
 tømning, monteres alarmsensorer i henhold til  
 særskilt installationsvejledning herfor.
 Der føres to typer af fedtalarmer for fedtlags- 
 tykkelse, én for klumpet fedt og én for flydende  
 fedt/olie. 

 Alarmerne kan tilsluttes GMS anlæg.

5. Vandpåfyldning
 Når fedtudskiller er tilkoblet afløbsinstallationen  
 skal den fyldes med vand. Det hængslede dæksel  
 åbnes ved at løsne de to spændehåndtag og  
 udskilleren fyldes med vand til det niveau, hvor  
 vandet løber ud af afløbet. 
 
 Dækslet lukkes og tilspændes igen ved spænde- 
 håndtagene. 
 Tilled vand til udskilleren og kontroller, at vandet  
 løber gennem udskilleren og at anlægget er  
 vandtæt.

6. Prøveudtagning
 Der kan med fordel monteres et prøveudtagnings 
 arrangement efter udskilleren på afløbsrøret, for  
 udtagning af spildevandsprøver.


