
Dla elastycznej instalacji

Zawartość zwykłych tradycyjnych
mobilnych separatorów tłuszczu należy
usunąć manualnie poprzez pokrywę co
prowadzi do znacznego uwolnienia
nieprzyjemnego zapachu. Nowy separa-
tor tłuszczu do instalacji mobilnej ACO
LipuMobil-P jest dostępny w opcji
również ze wstępnie zainstalowanym
zewnętrznym zbiornikiem do
przechowywania odesparowanego
tłuszczu.

Dodatkowy zbiornik  przymocowany na
zewnątrz głównego zbiornika umożliwia
gromadzenie się tłuszczu poza
zbiornikiem głownym, co pozwala na
opróżninie urządenia bez otwierania
pokrywy.

ACO H a u s t e c h n i k

Zbiornik może pomieścić do 10 litrów
tłuszczu. Kiedy dodatkowy zbiornik w
pełni wypełni się tłuszczem, można łatwo
(ręcznie bez użycia narzędzi) odczepić
go od separatora i opróżnić
odesparowany tłuszcz.

Dla opcji bez dodatkowego zbiornika:
Opcjonalnie możliwe jest wyposażenie
separatora w koła które są połączone w
dolnej części separatora. Przy instalacji
z elastycznymi połączeniami rurowymi
możliwe jest wypięcie separator z
systemu rurowego,  urządzenie można
łatwo przetransportować do
wyznaczonego miejsca opróżniania.

ACO LipuMobil-P 
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Separator tłuszczu ACO LipuMobil-P typ 0.8 (testowany zgodnie z EN 1825)
z polietylenu

Informacje o produkcie

- Do wolnostojącego montażu w obszarach nie przemarzających, zabezpieczony    
przed wydstawaniem się zapachu
- Wlot i wylot DN 50
- Całkowita objętość: 48 litrów
- Pojemność przechowywania tłuszczu: 15 litrów
- Pojemność magazynowa osadu: 16 litrów
- Opcjonalnie ze zbiornikiem do przechowywania tłuszczu z PE, zamontowanym
na separatorze, z pompą tłoczną, objętość zbiornika  10 litrów
- Niemiecka aprobata Z-54.6-546 
- Raport z badań typu dla natężenia przepływu (NS): 60143586-001
- Odpowiedni do przepływów do 0,8 l / s

Rysunek urządzenia

ACO Haustechnik
ACO Passavant GmbH
Ulsterstraße 3
36269 Phillipsthal
www.aco-haustechnik.de
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LipuMobil-P 0,8 m. Entsorg.beh., Bedienung links
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11.652 kg
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Wykonanie Art. no.

Bez dodatkowego zbiornika  3700.04.00

wersja z dodatkowym zbiornikiem 
(prawostronna)

3700.04.10

wersja z dodatkowym
zbionikiem (lewostronna)

3700.04.20

Akcesoria

Description Art. no.

n Zestaw kół składających się z czterech kół, dwóch z
ręcznymi ogranicznikami do mocowania zbiornika

3700.04.30

n Zawór odciągowy do opróżniania zbiornika                                        3700.04.40

n Zbiornik szczelny zapachowo do
magazynowania odseparowanego tłuszczu 60l

7600.00.15

n zawód odcinający DN50  0175.18.33


