
Separator de grãsimi NG 0.3 aquaClean

� pentru a evita colmatarea conductelor

Grãsimile ºi uleiurile organice sunt insolubile în apa ºi formeaza, în timp, 

depozite pe suprafaþa pereþilor conductelor. 

Secþiunea disponibila pentru curgere se reduce, debitul va scãdea iar într-

un final conducta se colmateazã. 

 

… pentru a preveni corodarea æi mirosul neplãcut

În sistemele de canalizare, depunerile de grãsimi pe suprafaåa pereåilor 

conductelor suferã în timp o serie de transformãri chimice æi biologice, 

cum sunt:

- hidrolizã;

- saponificare;

- oxidare;

- descompunere biochimicã.

… pentru a reduce impactul asupra staåiilor de epurare

Epurarea apelor uzate menajere se bazeazã pe procese aerobe întreåinute 

prin barbotarea aerului æi dizolvarea oxigenului în apã. 

În bazinele de epurare, prezenåa grãsimilor la suprafaåa apei æi capacitatea 

acestora de a umecta suprafaåa nãmolului activ împiedicã schimbul liber 

de oxigen æi creæte timpul de tratare. Mai mult, grãsimile sunt greu 

digerabile de cãtre microorganisme æi presupun mijloace speciale de 

îndepãrtare.

Care sunt cerinåele legale?

Separatoarele de grãsimi trebuie instalate pentru respectarea HG 

188/2002 în anexa 1 �Norme tehnice privind colectarea, epurarea 

ºi evacuarea apelor uzate orãºeneºti, NTPA-011� art. 5 ºi  normele 

europene SR EN 12056�1:2002 - Reþele de evacuare gravitaþionalã în 

interiorul clãdirilor ºi SR EN 1825�2:2002 - Separatoare de grãsimi.

Cumpãrã un separator de grãsimi ...

pentru bucãtãrii



Bucureºti, Bd. Preciziei 28

www.valrom.ro

Tel:              021.317.38.00
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037.212.20.01

Proiectat, produs ºi distribuit de:
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Bucureºti
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Tel.: 021-317.38.00; 037 212 20 01
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Domenii de utilizare:

Separatorul se monteaza suprateran pentru:

- orice tip de maºinã de spãlat vase comercialã, pentru un debit maxim de 0,3 l/s;

- locuinþe individuale, sub chiuveta de bucãtãrie.

Dimensiuni:

Caracteristici

Debit:   0,3 l/s

Volum total:   48 litri

Dimensiuni gabarit, mm:  380 x 460 x 390 

Acces:   Ø 300

Volum colectare grãsimi:  7 litri

Volum colectare namol:  12 litri

Volum sac namol:   9,5 litri

Masãa:   6 kg

Separator grãsimi NG 0.3 aquaClean,

cod 48820000030

Sac de nãmol pentru 

separator grãsimi

NG 0.3 aquaClean, 

cod 48810000001

Beneficii

· produs compact, uºor, de mici dimensiuni;

· conectare facilã, fãrã un necesar de cunoºtiinþe de specialitate;

· montarea unui astfel de separator pãstreazã curatã instalaþia de canalizare din aval, evitându-se colmatarea acesteia cu resturi alimentare;

· sacul de colectare a nãmolului pãstreazã bazinul miniseparatorului curat, ceea ce presupune spãlãri mai rare;

· robinet de golire;

· acces interior facil;

· conectare prin fitinguri standard, fãrã a fi necesare adaptãri speciale ale instalaþiei de canalizare;

· posibilitate de montare pentru chiuvete stânga sau dreapta, fãrã modificari sau folosirea unor adaptãri speciale;

· 100% reciclabil;

- contact minim cu mediul din interiorul separatorului.

Separator de grãsimi NG 0.3 aquaClean
pentru bucãtãrii


