
SEPARATORY T£USZCZU

ELEMENTY

ZASADA DZIA£ANIA

ZASTOSOWANIE

EKOTANK T (ZBIORNIK PIONOWY)

Separatory t³uszczów przeznaczone s¹ do usuwania ze œcieków substancji olejowych pochodzenia
roœlinnego i zwierzêcego o gêstoœci mniejszej ni¿ 0,95 g/cm3, które s¹ czêœciowo lub ca³kowicie
nierozpuszczalne w wodzie.
Oddzielacze powinny byæ stosowane w miejscach, gdzie niezbêdne jest wydzielanie t³uszczów:
kuchna zbiorowego ¿ywienia, ubojna i rzeŸna, sklepy miêsne i rybne, zak³ady utylizacji zwierz¹t, itp..

- zbiornik pionowy z polietylenu o du¿ej gêstoœci, wykonany metod¹ formowania rotacyjnego,
- wnêtrze wykonane z materia³ów ca³kowicie odpornych na korozjê,
- pokrywa z polietylenu o wymiarze 600 mm,
- g³adkie œciany wewnêtrzne zapobiegaj¹ przyleganiu t³uszczu,
- komora poboru próbek zlokalizowana na odp³ywie wewn¹trz separatora.

Œcieki zawieraj¹ce substancje olejowe pochodzenia roœlinnego i zwierzêcego doprowadzane
s¹ poprzez zintegrowany deflektor do komory g³ównej separatora.
Zmniejszenie prêdkoœci przep³ywu oraz równomierny podzia³ strumienia u³atwia flotacjê
t³uszczów i sedymentacjê osadu, który osadza siê na dnie separatora.
Woda podczyszczona z t³uszczu kierowana jest poprzez rurê wylotow¹  do systemu kanalizacji.
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Numer katalogowy

Uk³ad automatycznego zamkniêcia odp³ywu

Instalacja do opró¿niania zbiornika
Czujnik wysokoœciowy warstwy t³uszczu

EKT-IDZ-01

EKT-CWW-02

EKT-SA-03

Wyposa¿enie dodatkowe

Sygnalizator alarmowy

EKT-PRP-04Pompka rêczna do poboru próbek

Wentylacja

Nadstawka

EKT-UAZ-05

EKT-W-06

EKT-N-07

Œrednica [mm] Przep³yw nominalny [l/s]
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UWAGA!
Istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia wysokoœci
zbiornika poprzez zastosowanienadstawek.

DZIA£ PI¥TY

Pojemnoœæ czêœci osadowej[l]

Pojemnoœæ czêœci osadowej[l]


