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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 la chiuveta de bucãtãrie.

Caracteristici

Debit:  [l/s] 0,3
Volum total:  [litri] 48
Dimensiuni gabarit [mm]  380 x 480 x 380 
Acces:  [mm] Æ 310
Volum colectare grãsimi:  [litri] 7
Volum colectare namol:  [litri] 12
Volum sac namol:  [litri] 9,5
Masã:  [kg] 6 
Cod:   48820000030

Piese de schimb si consumabile  Cod 
sac de namol    48810000001
garnitura D310mm   49000010311
capac D310   49000010310

Elemente componente si materiale

 1 -  bazin separator din polietilenã (PEHD);
 2 -  capac DN 310 din polipropilena (PP) cu garniturã;
 3 -  racord de intrare DN 40 cu garniturã;
 4 -  sac de colectare nãmol din þesãturã plastic de 
  unicã folosinþã;
 5 - racord de evacuare DN 50 din PP ºi etanºare cu 
       garniturã;
 6 -  robinet de golire metalic 1/2";
 6'-  dop metalic 1/2" (poziþionat pe faþa opusã  
  robinetului de golire).

IMPORTANT

Separatorul de grãsimi se livreazã cu toate elementele 
preinstalate ºi capac.

Beneficii

» produs compact, uºor, de mici dimensiuni;
» conectare facilã, fãrã un necesar de cunoºtinþe 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;

Separator de grãsimi aquaClean
cu montare suprateranã NG 0 3,
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Principiu de funcþionare

Apa uzatã pãtrunde în separator prin racordul de intrare  direct în sacul de colectare, împingând apa existentã prin pereþii lui în 
zona de evacuare. 
Zona de evacuare este reprezentatã de cel de-al 2-lea compartiment al separatorului în care racordul de evacuare este imersat 
în apã ºi de unde apa ajunge în curgere liberã în reþeaua de canalizare. 
Odatã ajunsã în separator apa intrã într-un regim de liniºtire, moment în care are loc separarea grãsimilor / uleiurilor de apã 
datoritã diferenþei de densitãþi.

Conectarea separatorului

1.  Separatorul se aºeazã sub chiuveta de la bucãtãrie sau lângã maºina de spãlat vase în poziþia care permite   
racordarea cea mai simplã.
2.  Verificaþi ca robinetul de golire sã fie accesibil. Dacã robinetul de golire este orientat cãtre spatele chiuvetei, atunci 
schimbaþi-i poziþia cu dopul de pe cealaltã faþã a separatorului. La montarea robinetului, respectiv dopului, utilizaþi  teflon  
pentru etanºare.
3.  Conectaþi separatorul la chiuvetã / maºina de spãlat. Capãtul tubului de evacuare din chiuvetã/maºina de   
spãlat sau capãtul sifonului chiuvetei se introduce în racordul de intrare DN 40. În cazul în care þeava de la chiuvetã este  
DN 32 mm, se va folosi  o reducþie DN 32-40 mm.
4.  Conectaþi separatorul la canalizare. 
Se va executa instalaþia de branºare a separatorului pe DN 50 la reþeaua de canalizare interioarã. Atenþie la panta 
instalaþiei în aºa fel încât sã fie asiguratã curgerea gravitaþionalã.
5.  Dupã conectare, separatorul se va umple cu apã, fie prin deschiderea robinetului chiuvetei fie prin umplerea cu un 
furtun prin zona de acces, pânã la nivelul racordului de ieºire (se aude apa în instalaþia de branºare a separatorului).
Se verificã totodatã toate îmbinãrile la etanºare.
Atenþie! Robinetul de golire al separatorului trebuie sã fie închis.
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FOARTE IMPORTANT
1. Obligatoriu  î nainte de punere în funcþiune ºi dupã fiecare golire separatorul TREBUIE umplut cu apã curatã.
2. Nerespectarea instrucþiunilor de depozitare, transport, manipulare ºi montaj atrage dupã sine pierderea garanþiei  
 conferite de producãtor.
3. La instalare cât ºi la întreþinere respectaþi normele de protecþia ºi igiena muncii conform normativelor în vigoare.

Pentru verificãri ale instalaþiei de canalizare recomandãm apelarea unui instalator autorizat.

Posibile probleme ºi rezolvarea lor

Problema apãrutã Posibil motiv

 
Rezolvare

 

Capac neetanº Verificaþi garnitura capacului. 
Dacã este deterioratã,înlocuiþi-o. Strângeþi capacul.   Miros urât

Acumulare grãsime peste o lunã 
 

Curãþaþi ºi spãlaþi separatorul.

 Garnitura nu este aºezatã corect 

 

Goliþi separatorul ºi aºezaþi garnitura corect. 
 

Scurgeri pe la 
garniturã Garnitura este deterioratã 

 

Înlocuiþi garnitura.
 

Separatorul este inundat Verificaþi separatorul ºi în cazul în care este inundat, curãþaþi-l.

Sifon chiuvetã colmatat Curãþaþi sifonul chiuvetei.

Chiuveta se goleºte 
greu sau nu se 
goleºte

Canalizare colmatatã Curãþaþi / desfundaþi canalizarea. 

Instrucþiuni de întreþinere

 Frecvenþa de golire a separatorului depinde de cantitatea ºi calitatea apei uzate! 
 Pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere se recomandã purtarea mãnuºilor de uz casnic!

Sãptãmânal: 
1. Verificarea gradului de umplere a sacului de nãmol. Dacã sacul de nãmol este plin (ochiurile sacului s-au astupat ºi    
        nu mai permit trecerea apei prin ele), acesta se scoate ºi se înlocuieºte cu un altul. Sacul de nãmol folosit se aruncã la gunoiul 
    menajer.

 Atenþie!
 Sacul e prevãzut
 cu un orificiu prin
 care trece racordul
 de intrare în separator. 

2.  În cazul în care s-a colectat un strat de grãsimi în afara sacului, acesta se îndepãrteazã cu ajutorul unui cancioc sau minciog.
 1 datã la maxim 3 luni sau de câte ori este nevoie: spãlarea separatorului. 
 Spãlarea separatorului este necesarã când pe pereþii separatorului s-a depus un strat de circa 2-3 cm de grãsimi.  
 Se goleºte miniseparatorul folosind robinetul de golire, dupã care se scoate din locul unde este montat ºi se curãþã cu detergent 
 ºi jet de apã.

Reciclare

Denumire
componentã

Material

 
Tip deºeu

PE (polietilenã) + alamã
 

Se decupeazã robinetul si dopul de alamã de pe bazin cu ajutorul
unui fierastrãu pendular. Bazinul se colecteazã ca ºi deºeu plastic,
iar racordurile ca si deºeu metalic.

 Bazin
separator

PP (polipropilenã) Deºeu plasticRacorduri

PA (poliamidã) +
resturi menajere

Gunoi menajerSac uzat
(cu resturi menajere)

cauciuc Gunoi menajerGarnituri


