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A megfelelő elválasztó kiválasztása

Mikor kell zsírleválasztót 
alkalmazni?

Az EN 1825 szabvány alapján meghatá-

rozott előírások szerint kell a szerves

 olajjal és zsírral szennyezett 

szennyvízet előkezelni, a káros olajat, 

iszapszennyeződést hatékony módon 

eltávolítani.

Ilyen jellegű szennyvizek leggyakorabban 

konyhákban és élelmiszeripari üzemekben 

keletkeznek.

A szennyvízben levő szerves zsírok és 

olajok nagyon károsak a lefolyórend-

szerre, a szennyvíz átemelő és kezelő 
berendezésekre, valamint komoly 

fertőzésveszélyt jelentenek az ilyen jellegű 
szennyvizekkel kapcsolatba kerülőkre.

A zsírleválasztó berendezés által leválasz-

tott zsír és iszap veszélyes hulladéknak 

minősül, későbbi elszállítására és 

kezelésére vonatkozó szabályok betartása 

nagyon fontos feladat.

Az ACO több évtizedes tapasztalattal fe-

jleszti és gyártja a legmodernebb leválasz-

tó berendezéseket, melyek a legteljesebb 

választékot jelentik felhasználók részére.

A visszatorlódási szint alá telepített ilyen 

jellegű műtárgyak esetében a leválasztó 

után ikerszivattyús automata átemelő 
telepet kell beépíteni.

Mikor kell olajleválasztót alka-
lmazni?

Az EN 858 szabvány alapján meghatározott 

előírások szerint kell az ásványi eredetű olajjal 

és zsírral szennyezett szennyvízet előkezelni, 

a káros olajat, iszapszennyeződést hatékony 

módon eltávolítani.

Ilyen jellegű szennyvizek leggyakorabban 

parkoló felületeknél, üzemanyag kutaknál és 

ipari üzemekben keletkeznek.

A szennyvízben levő ásványi eredetű zsírok és 

olajok nagyon károsak a környezetre, ter-

mészetünk vízbázisát, növény és állatvilágot 

drámai módon képes károsítani, elpusztítani.

Az olajleválasztó berendezés által leválasztott 

olaj és iszap veszélyes hulladéknak minősül, 

későbbi elszállítására és kezelésére vonatkozó 

szabályok betartása nagyon fontos feladat.

Az olajleválasztó berendezések a önműködő 
elzáró szerkezettel vannak felszerelve,mely 

garantáltan meggátolja a már leválasztott olaj 

kijutását a leválasztó berendezésből.
Az ACO több évtizedes tapasztalattal fejleszti 

és gyártja a legmodernebb leválasztó beren-

dezéseket, melyek a legteljesebb választékot 

jelentik felhasználók részére.

A visszatorlódási szint alá telepített ilyen jellegű 
műtárgyak esetében a leválasztó után 

ikerszivattyús automata átemelő telepet kell 

beépíteni.
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Szenyvíz

Méretezés  

Beépítés

Állati és növényi eredetű 
zsírok/olajok

Ásványolaj

 ACO Modular

A méretezés alapja

  napi ételadag száma

  az élelmiszer mennyisége és típusa

Befolyásoló tényezők

  a szennyvíz hőmérséklete

  zsírsűrűség

  tisztítószer

A méretezés alapja

  a munkaterület típusa (üzemanyagkút, 

kocsimosó, parkoló, stb.)

  a szennyvíz mennyisége (csapadékvíz, 

vagy szürkeszennyvíz)

  szennyvíztisztító műtárgyak száma

Befolyásoló tényezők

  olaj fajtája és sűrűsége

  iszapmennyiség

Szabadon álló

Polietilén
  Eco-Mobil

  Eco-Jet

  Hydrojet

Rozsdamentes
  Lipu-Mobil

  Lipurex

  Lipurat

  Lipator

  Lipatomat

Szabadon álló

Rozsdamentes
  Coalisator-R, RD

Öntöttvas
  Coalisator GG

Polietilén
  Garázs olajleválasztó

Földbe telepíthető
Polietilén

  Eco-FPI

  Lipumax P

  Lipumax P-D

  Lipumax P-DM

  Lipumax P-DA

Földbe telepíthető
Öntöttvas

  Coalisator GG

Polietilén
  Oleopator P

  Oleopass P
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A méretezés alapja

  a munkaterület típusa (üzemanyagkút, 

kocsimosó, parkoló, stb.)

  a szennyvíz mennyisége (csapadékvíz, 

vagy szürkeszennyvíz)

  szennyvíztisztító műtárgyak száma

Befolyásoló tényezők

  olaj fajtája és sűrűsége

  iszapmennyiség
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Eco-Mobil

Eco-Jet

Hydrojet

Lipator-PE

Lipatomat-PE

ű

ő
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ő
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  Hydrojet

Rozsdamentes
  Lipu-Mobil

  Lipurex

  Lipurat

  Lipator

  Lipatomat
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ő
ű ű

  Lipu-Mobil

  Lipure

  Lipurat

  Lipat

  Lipat

ő ő
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 ACO Épületgépészet

Beltéri zsírleválasztó berendezések



6

ACO épületgépészet

Z
sí
rl
ev
á
la
sz
tó
k

O
la
jl
ev
á
la
sz
tó
k

Információk



7

A zsírleválasztó berendezések gyártásában
több évtizedes tapasztalattal, és egész Euró-
pára kiterjedô referenciákkal rendelkezô né-
metországi ACO Passavant gyár termékeit
ACO zsírleválasztó néven forgalmazzuk Ma-
gyarországon.
A hazai alkalmazáshoz rendelkezünk az Épí-
tésügyi Minôségellenôrzési Innovációs Rt. épí-
tôipari mûszaki engedélyével, és az alkalma-
zási engedélyezési szempontból a Vízgazdál-
kodási Tudományos Kutató Rt. által ellenôr-
zött Alkalmazási Mûszaki Feltételekkel.
A termékek elôállítása a Német Építéstechni-
kai Intézet által ellenôrzött rendszerben törté-
nik.
Minden berendezésünk természetesen ren-
delkezik az Európai Unión belüli forgal-
mazhatóságot és alkalmazhatóságot, az EN
szabványoknak való megfelelôséget igazoló
CE jellel is.

A berendezések fõ alkalmazási területei:

Növényi illetve állati eredetû olajokkal-zsírok-
kal szennyezett vizek tisztításához.

éttermek, 
konyhák, 
húsfeldolgozó üzemek, 
élelmiszeripari üzemek.

Szabályozás, szabványok:

A leválasztók névleges nagyságát, teljesítmé-
nyét, a rajtuk átvezetendô folyadékok fajtája,
szennyezettsége és mennyisége függvényé-
ben az MSz EN 1825 szerint kell megállapítani.

A berendezés kiválasztásához szükséges pa-
raméterek:

1. A tisztítandó vízhozam, tisztítási teljesít-
mény NG (l/s) meghatározása. (Konyhatípu-
soktól függôen mellékelt táblázat segítségé-
vel, 49-50. oldal).

2. A kifolyó (tisztított) víz megengedett
szerves  ldószer extrakt (SZOE) tartalmára
vonatkozó határértékeket a folyamatosan
megújuló, rendkívül szigorú elôírásokat tartal-
mazó rendeletek szabályozzák.
A katalógus kiadásakor az alábbi vonatkozó
rendeletek vannak érvényben: 219/2004
(VII.21) Korm. rendelet, 220/2004 (VII.21)
Korm. rendelet, 28/2004 (XII.25) KvVM ren-
delet.

A berendezések a 28/2004 (XI.25) KvVM ren-
delet mellékletei szerint alkalmazhatóak a
közcsatorna befogadókra (SZOE=50-150
mg/l)

3. Olyan üzemeknél, ahol könnyen emulziós
állapotba kerülô anyagokkal dolgoznak (pl.:
tej, majonéz, stb.), kérjék cégünk mûszaki
kollégáinak segítségét, mert egyszerû fizikai
szétválasztással nem lehet megoldani a kor-
rekt leválasztást. Ebben az esetben biológiai
leválasztást érdemes alkalmazni. Cégünk for-
galmaz biológiai leválasztó berendezéseket. 

Kérje cégünk mûszaki ismertetôit.  

Beömlônyílás
Kiömlônyílás

Kiömlési terelôfal

Zsírréteg

Beömlési terelôfal
Iszaptér kapacitása: 100 liter x NG; 
Húsfeldolgozó üzemeknél:
200 liter szorozva az NG számmal

Zsírtárolási kapacitás legalább 40 liter x NG
Zsírfelszín 0,25 m2 x NG

A leválasztórekesz kapacitása a
hidraulikus próbától függ 
(mindegyik NG-mérethez külön)

MSz EN 1825 szerinti működési vázlat, méretezési elv
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Az ACO zsírleválasztó berendezések kiala-

kítása:

A leválasztó berendezésekben az iszap- és
zsír leválasztása vegyszerhozzáadás nélkül,
gravitációs fázisszétválasztással történik.

A földbe telepíthetô berendezések elôre-
gyártott vasbetonból és polietilénbõl készül-
nek. 

A vasbeton berendezések belsô felületükön
három rétegû polietilén bázisú vízzáró bevo-
nattal vannak ellátva. Belsô szerkezeti ele-
meik alapesetben polietilénbôl készülnek.
Igény esetén saválló acélból is legyártjuk. 

A polietilén berendezések duplafalú HD-PE
testbôl és vasbeton födémbôl állnak. A dup-
lafalú polietilén testnek köszönhetôen D400
kN terhelési osztályú felületekbe külön erôsí-
tés nélkül beépíthetôek. B 125 kN terhelési
osztályú felületekhez egyrétegû HD-PE anyag-
ból kínálunk zsírleválasztó berendezést.

Földbe telepíthetô zsírleválasztók fedlap te-
herbírásának meghatározása:
– A 15 (gyalogos terhelés)
– B 125 (max. szgk)
– D 400 (tgk)

A mûtárgyak alapozását az építés helyi talaj-
viszonyaitól, valamint a mûtárgy tömegétôl
(vízzel feltöltött üzemi tömeg) függôen a ter-
vezônek kell elôírnia, ügyelve arra, hogy a
kiegyenlítô rétegnek is legyen helye.
A berendezés helyére történô emelését darus
függesztéssel kell végezni. A polietilén mûtár-
gyak jelentôsen kisebb tömeggel rendelkez-
nek, így beemelésük jelentôs könnyebbséget
biztosít. Szerelésnél ügyelni kell a csôtengely
pontos beállítására, és a folyásirány
helyességére. A berendezés behelyezését
követôen az illesztési felületeket meg kell
tisztítani a szennyezôdésektôl és a tömí-
tôgyûrû felhelyezése utána a födém (illetve
magasító elem) elhelyezhetô. Az illesztéskor
ügyelni kell a fedlap/ok terv szerint
helyezkedjenek el. A munkagödör vissza-
töltése elôtt a csôcsatlakozások tömített-
ségét vízzárósági próbával ellenôrizni kell. A
mûtárgy körül a föld visszatöltést megfele-
lôen tömöríteni kell.

Szabadon álló berendezéseink polietilén-
bôl illetve saválló acélból készülnek. Formáju-
kat tekintve lehetnek oválisak vagy hengere-
sek. Az íves formákban nem alakulnak ki holt-
terek, ahol az ürítéskor, tisztításkor meg-
maradhatnának iszap és zsírlerakódások. Az
íves formájú készülékek garantálják a
tökéletes tisztíthatóságot és ezáltal a maxi-
mális üzembiztonságot.

Alapvetô különbség a hengeres és ovális
mûtárgyak között, hogy a hengeres formájúak
szegmensekre bonthatóak és ezáltal szûk,
nehezen megközelíthetô helyekre is nagyon
egyszerûen beszállíthatóak és a helyszínen
összeszerelésük egyszerûen elvégezhetô.
Ezen felül egy kis gépészeti helységben egy
hengeres formájú mûtárgy valószínûleg jobb
helykihasználással helyezhetô el a helység
valamelyik sarkában.

Szabadon álló leválasztók anyagának kivá-

lasztási szempontjai:

ACO Passavant - polietilén

 könnyû kezelhetôség
 alacsony hôvezetés
 magas ellenálló képesség kémiai reakciók-
kal szemben

 felülete könnyen tisztán tartható (wax-like)
 felülete utókezelést nem igényel

ACO Passavant V4A saválló acél

 magas hômérséklet tûrés
 higiénikus anyag
teljesen UV ellenálló 

 fizikai merevség
magas ellenálló képesség szerves anyagok-
kal szemben

Zsírleválasztók kiválasztásának szempontjai:

A zsírleválasztók által leválasztott növényi il-
letve állati eredetû zsírok-olajok szinte azon-
nal erjedésnek, rothadásnak indulnak. Az ek-
kor lezajlódó biológiai illetve kémiai reakciók
hatására a leválasztóban lévô veszélyes hul-
ladék erôs szaghatással (büdös) rendelkezik,
valamint fokozottan fertôzésveszélyes.

Zöldmezôs beruházásoknál a kültérben el-
helyezett leválasztók ürítése-tisztításakor
mérlegelni kell, hogy a felszabaduló szagok

zavarhatják-e a környezetet. A fertôzésve-
szély elkerülése érdekében a leválasztó meg-
nyitásakor mindenkor védekezni kell a védô-
felszerelések alkalmazásával.

Abban az esetben, ahol belterületen illetve
épületen belül van csak mód a leválasztó elhe-
lyezésére, zárt rendszerû leválasztó alkal-
mazása szükséges. A zárt rendszer biztosítja
az ürítés-tisztítás esetén felszabaduló sza-
ghatások és fertôzésveszély elkerülését. 

A zsírleválasztók felszereltségük függvényé-
ben négy kategóriába sorolhatóak:

1. Felszereltségi fok
Alaptípus, komfort nélküli berendezések.
Földbe telepíthetô és mosogató alá telepít-
hetô készülékek.

2. Felszereltségi fok
Direkt leszívó csonkkal rendelkeznek.
Feltöltô csatlakozással, megfigyelô
ablakkal kiegészíthetôek opcionálisan.
Ürítéskor, feltöltéskor a mûtárgyat nem
kell kinyitni. Belsô tisztításkor ki kell nyitni.

3. Felszereltségi fok
Direkt leszívó csonkkal, feltöltô csatlako-
zással, megfigyelô ablakkal, belsô lemosó
egységgel rendelkeznek. Ürítéskor,
feltöltéskor, a mûtárgy tisztításakor a mû-
tárgyat nem kell kinyitni. Kézi üzemel-
tetésûek.

4. Felszereltségi fok
Direkt leszívó csonkkal, feltöltô csatlako-
zással, megfigyelô ablakkal, belsô lemosó
egységgel rendelkeznek. Ürítéskor,
feltöltéskor, a mûtárgy tisztításakor a mû-
tárgyat nem kell kinyitni. Automatikus
üzemeltetésûek, épület-felügyeleti rend-
szerhez csatlakoztathatóak.
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4 típus sematikus ábrája

Rozsdamentes acél

1. felszereltségi fok

LIPU-MOBIL
LIPUREX®-O
LIPUREX®-R

2. felszereltségi fok 

LIPUREX®-OD
LIPUREX®-RD

3. felszereltségi fok 

LIPURAT®-OS
LIPURAT®-RS
LIPURAT®-OSE
LIPURAT®-RSE

4. felszereltségi fok 

LIPURAT®-OA
LIPURAT®-RA
LIPURAT®-OAE
LIPURAT®-RAE

Részleges ürítés

LIPATOR®

LIPATOMAT®

Polietilén

ECO-MOBIL
ECO-JET®-O
ECO-JET®-R
ECO-JET®-G

ECO-JET®-OD
ECO-JET®-RD
ECO-JET®-GD

HYDROJET®-OS
HYDROJET®-RS
HYDROJET®-OSE
HYDROJET®-RSE

HYDROJET®-OA
HYDROJET®-RA
HYDROJET®-OAE
HYDROJET®-RAE

Földbe való telepítés

ECO-FPI
ECO-FPI Light
LIPUMAX

Üzembe helyezés, próbaüzem:

Az üzembe helyezést megelôzôen be kell sze-
rezni a területileg illetékes vízügyi hatóság
üzembe helyezési vízjogi engedélyét, és a ter-
vekben szereplô részletes üzembe helyezési
utasításnak megfelelôen kell eljárni.

A próbaüzem célja a berendezés bejáratása,
a tisztítás-technológia paramétereinek beállí-
tása, a berendezés teljesítôképességének
gyakorlati igazolása. 

Üzemeltetés, rendszeres karbantartás:

A berendezéseket az üzemi körülményektôl
függô gyakorisággal kell üríteni-tisztítani (álta-
lában havi egy-két alkalommal).

A leválasztókban keletkezô iszapot és zsírt
veszélyes hulladékként kell kezelni. A le-
választóban összegyûlt anyag leürítését,

elszállítását, a mûtárgyak tisztítását csak arra
felhatalmazott, engedéllyel rendelkezô szak-
cég végezheti.

A berendezések mûködésérôl üzemnaplót kell
vezetni, amelyben a mûködéssel kapcsolatos
minden fontosabb tevékenységet rögzíteni
kell.

Cégünk Szervizüzemi-karbantartási szerzô-
dés keretén belül vállalja leválasztó berende-
zések üzemeltetését, karbantartását.

Munkavédelmi és biztonságtechnikai elõ-

írások:

A nem zárt rendszerû zsírleválasztó berende-
zések tisztításakor-ürítésekor védôruhát hasz-
nálni kell!
Aknába csak felügyelettel és mentôkötél
használatával szabad bemászni!

A karbantartási munkák végzése közben, a
berendezésbe szennyvíz nem folyhat!

A leválasztókból a veszélyes hulladékok üríté-
sét és ártalmatlanítását csak erre szakoso-
dott és engedéllyel rendelkezô szakcég vé-
gezheti. A kiszippantott hulladékot tilos a sza-
badba üríteni, vizekbe, csatornákba, vagy
szikkasztógödrökbe juttatni!

A karbantartási, tisztítási folyamatok során
esetleg szennyezôdött felületeket haladékta-
lanul meg kell tisztítani és fertôtleníteni kell!

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Minden zsír-
leválasztó berendezést beüzemeléskor, és
minden leürítés és tisztítás után fel kell tölteni
tiszta vízzel! Csak ezután engedhetô bele
szennyezett víz.

1. felszereltségi fok

2. felszereltségi fok

3. felszereltségi fok

4. felszereltségi fok

- O: Ovális alakú
- R: Kör alakú
- G: Elkülönített kamrák
- D: Plusz közvetlen leszívás (ürítés)
- S: Plusz nagynyomású belsô lemosó egység

manuális mûködtetéssel

- A: Plusz nagynyomású belsô lemosó egység
automata mûködtetéssel

- E: Plusz beszerelt ürítô szivattyú



10

ACO épületgépészet

AZ ACO zsírleválasztó berendezéseknél használt alapanyagok és formák

Alapanyagok
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Alapanyagok a szabadonálló berendezések esetén:

POLYETHYLÉN:

- Magas várható élettartam

Az alkalmazott alapanyag rendkívül korrózió-

álló. Formatartó, erôs.

- Tisztíthatóság

A berendezések formája, a belsô felületek 

könnyen tisztíthatóvá teszik.

- Környezetvédelem, újrahasznosítás

Az alapanyag egy környezetbarát, újra-

hasznosítható mûanyag.

- Szállíthatóság

Könnyen szállítható és összeállítható 

kialakítás.

ROZSDAMENTES:

- Tûz- és hôállóság

A magas hômérsékletû szennyvizek esetén is

ragyogóan alkalmazható.

- Hygiénia

A belsô felület és az egész kialakítás, a leg-

magasabb hygiéniai követelményeknek is 

eleget tesz.

- Mechanikai ellenállóképesség

Vandálbiztos, erôs rozsdamentes ötvözött 

acélból készül.

- Kémiai ellenállóképesség

Az alapanyag rendkívül ellenálló a legag-

resszívebb vegyi-, és biológiai hatásokkal 

szemben is.

Formai kialakítás

OVÁLIS FORMA:

A zsírleválasztók ovális formája lehetôvé teszi

a könnyebb szállítást, és egyszerûbb utólagos

beépítést. Szûk helyeken könnyebben

manôverezhetô. Ajtónyíláson is átvihetô.

NG 1 – 4: maximális szélesség 800 mm

NG 5,5 – 10: maximális szélesség 1000 mm

KÖR ALAKÚ FORMA

A kör alakú forma könnyebbé teszi a lépcsôn

való szállítást, szûk helyeken történô

manôverezést. A berendezések kör alapú

egységekbôl állnak, és a telepítés helyén kell

csak összeállítani ôket.

NG 2-4 legnagyobb egység mérete, ø1000

mm

NG 7-10 legnagyobb egység mérete, ø1500

mm

NG 15-20 legnagyobb egység mérete, ø1750

mm

SZÉTSZEDHETŐ FORMA

3 részben szállítható, a telepítés helyén köny-

nyen összeállítható polyethylén alapanyagú,

könnyû zsírleválasztó, egészen bonyolultan

megközelíthetô helyekhez.

A legnagyobb egység befoglaló méretei

(hossz szélesség x magasság):

NG 2: 670 x 700 x 1360

NG 4: 1141 x 700 x 1360
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A méretezés alapja

Konyhatípus

Hotel konyha

Étterem

Üzemikonyha / 
Menza

Kórház konyha

Egésznap üzemelô

konyha

Étkeztetett 
személyek száma

M=
(Havi átlagban 

napi melegételszám)

Adag / nap

Adag / nap

Adag / nap

Adag / nap

Adag / nap

VM=

Üzemspecifikus

vízfelhasználás

x 100 l =.......

x 50 l =........

x 5 l =........

x 20 l =........

x 10 l =........

F=

Dinamikus

vízhasználati

tényezõ

x 5 =

x 8,5 =

x 20 =

x 13 =

x 22 =

t=

Napi üzemidõ

QS=

Maximális 

szennyvíz 

mennyiség

l/s

l/s

l/s

l/s

l/s

..................Liter

.....Üzemidô x 3600 s

..................Liter

.....Üzemidô x 3600 s

..................Liter

.....Üzemidô x 3600 s

..................Liter

.....Üzemidô x 3600 s

..................Liter

.....Üzemidô x 3600 s

Tényezôk: fd 1 Zsírsûrûség 0,94 ft 1 Befolyóvíz hômérséklet fr 1 Tisztítószer nélkül
g/cm3 gi-C° 06gi-

fd 1,5 Zsírsûrûség 0,94 ft 1,3 Befolyóvíz hômérséklet fr 1,3 Tisztítószerrel
g/cm3 lót-C° 06lõt-

fr 1,5 Pl. Kórházban
használatos
tisztítószerrel

Qs  x  fd  x  ft  x  fr
Névleges méret

NG=

100 L x NGIszaptér=

NG= Alkalmas leválasztó: NG...... Iszaptér:......Ll/s

A zsírleválasztók szükséges méretének
meghatározása

A zsírleválasztók szükséges méretének
meghatározását minden egyes beépítés
esetén, számos módon el lehet végezni a DIN
EN-1825-2 szabványnak megfelelôen.

1. Konyhák esetén, a konyhai berendezéseken
alapuló méretezés (mosogatók, moso-
gatógépek, billenô serpenyôk stb. alapul-
vétele) kiegészíthetô a készített ételadagokon
alapuló méretezéssel is.

2. Húsfeldolgozó üzemek esetében a
méretezés alapjául a hetente feldolgozott álla-
tok száma szolgálhat a tervezés alapjául. 

3. Ha az adott helyen csak vágási
tevékenység folyik, akkor a számítások csak a
tisztítás során keletkezô szennyvíz meny-
nyiségén alapulnak.

A továbbiakban az elsô két módszert tár-
gyaljuk részletesebben.

Zsírleválasztó berendezések méretezése, ételadagok figyelembe vételével (MSz EN 1825)
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Zsírleválasztó berendezések méretezése, a hetente feldolgozott állatok száma szerint

(MSz EN 1825)
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A húsfeldolgozó

üzem nagysága

A hetenként

levágott állatok

száma 

M = 

töltelékáru

termelés

kg / nap

…….kg/nap

…….kg/nap

…….kg/nap

Vp =
berendezésre
jellemző víz-
mennyiség /

kg töltelékáru-
termelés

x = 20 l

x = 15 l

x = 10 l

F=

a működési

feltételekre

jellemző csúcs-

terhelési tényező

x 30 (csúcsterh.

tényezô)

x 35 (csúcsterh.

tényezô)

x 40 (csúcsterh.

tényezô)

t=

a leválasztót

terhelő

napi üzemórák

száma

= …………….liter

...…...üzemórák x
3600 s

= …………….liter

...…...üzemórák x
3600 s

= …………….liter

...…...üzemórák x
3600 s

QS=

Maximális 

szennyvíz- 

terhelés

= ………………l/s

= ………………l/s

= ………………l/s

Módosító tényezô

mc/g 49,0)df( gésûrûS
3

-ig fd = 1,0 sûrûség 0,94 g/cm
3

felett fd = 1,5

3,1 = tfttelef C° 060,1 = tf gi-C° 06)tf( etelkésrémôh zívóylofeb A

3,1 = rf                                   nav0,1 = rf      scnin)rf( rezsótítzsiT

T
ö

lt
e

lé
k
á

ru
 k

é
s
z
ít

é
s Heti legfeljebb 5

marha 

vagy 12,5 sertés
vágása

Heti legfeljebb 10
marha 

vagy 25 sertés
vágása

Heti legfeljebb 40
marha

vagy 100 sertés
vágása

Kicsi

töltelékáru termelés
napi 100 kg-ig

Közepes

töltelékáru termelés
naponta 101 kg - 
200 kg

Nagy

töltelékáru termelés
naponta 201 kg - 
800 kg

Qs = Mp x Vp x F 

t x 3600

Névleges
méret NG = Qs  x fd  x   f   x  fr

NG = x x   x  = Választott méret:
NG ..........
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Példák a zsírleválasztó berendezés méretének számításához
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1. példa

Egy étterem minden nap 17:00 és 02:00 óra

között van nyitva, és ez alatt az idô alatt

meleg ételeket kínál. A konyha hasonlít egy

szokásos szállodai konyhához.

Az étterem vezetôje szerint esténként maxi-

mum 250 adag étel készül. A konyhai beren-

dezéseket tisztítószerekkel tisztítják. Az új

mosogatógép az edényeket 90 °C-os

hômérsékleten tisztítja.

A szükséges, beszerelendô zsírleválasztó

méretét az alábbi méretezési képlettel szá-

moljuk ki.

A maximális szennyvízterhelés (QS)

számítása 

A fent leírt mûködési feltételek alapján az

étterem konyhája szállodai konyhának tekin-

tendô. Ezért a napi ételadagok mennyiségét

(250 adag) és a konyha mûködési idejét be-

visszük a képlet szállodai konyhákhoz

használt sorába. Ez a következô szenny-

vízáram-értéket adja:

A névleges méret (NG) meghatározása

(M x V x F) / T x 3600 s = Qs

(250 x 100 l x 5) / (9 x 3600) = 3,858 l/s

A névleges méretet módosító tényezôkkel

történô szorzással határozzuk meg. Az fd

(sûrûség) értékhez „1”-et rendelünk. Mivel a

zsírleválasztó a zsíros szennyvíz forrásának

(konyha) közvetlen közelében kerül

beépítésre, feltételezhetjük, hogy a befolyó

víz hômérséklete a zsírleválasztónál túllépi a

60 °C-ot. Ezért az ft (befolyó víz hômérsék-

lete) tényezôhöz „1,3” értéket rendelünk.

Mivel tisztítószereket is felhasználnak, a

tisztítószer-tényezô, fr „1,3” értéket kap. A

számított eredmények alapján a zsír-

leválasztót a következô, magasabb NG-nek

megfelelô értékûre választjuk.

Qs x fd x ft x fr = NG 

3,0864 x 1,0 x 1,3 x 1,3 = 6,52

Ebben az esetben az NS 7-nek megfelelô,

azaz 700 literes iszapcsapdát választunk.

2. példa

Egy marhákat feldolgozó vágóhíd új zsír-

leválasztót igényel. A méretezés a DIN EN

1825-2 szerint történik. A napi munkaórák

száma a vágóhídon 8, ezalatt 2 marhát vág-

nak le és töltelékárút, felvágottakat készítenek

belôlük.

A maximális szennyvízterhelés (QS)

kiszámítása 

A példánkban szereplô vágóhíd közvetlenül

kapcsolódik egy töltelékáru/felvágott készítô

üzemhez, azaz húsfeldolgozóhoz. Ezért nem

tekinthetô tisztán vágási tevékenységet végzô

üzemnek, ahol a zsírleválasztó méretezése

tisztán a berendezés utólagos tisztításán ala-

pulna.

A képletbe írandó mennyiség, amely megfelel

a napi töltelékáru termelésnek, a következô

szabály alapján számítható ki:

Sertésenként = 40 kg töltelékáru (kolbász)

Marhánként = 100 kg töltelékáru (felvágott)

Napi két marhával számolva, a töltelékáru

mennyisége 200 kg/nap lesz. Ez megfelel egy

közepes méretû húsfeldolgozó üzemnek. A

szennyvízterhelés meghatározása a

következôképpen történik:

(M x Vp x f) / (T x 3600 s) = Qs

(200 x 15 l x 35) / (8 x 3600) = 3,645 l/s

A névleges méret (NG) meghatározása

A névleges méret kiszámítása a maximális

szennyvízáram és a módosító (súlyozó)

tényezôk összeszorzásával történik. Az fd

(sûrûség) és az ft (befolyó víz hômérséklete)

értékekhez „1”-et rendelünk. Mivel fel-

használásra kerülnek tisztítószerek, a

tisztítószer tényezû, fr értéke „1,3” lesz.

Qs x fd x ft x fr = NG

3,645 x 1,0 x 1,0 x 1,3 = 4,73

A szükséges zsírleválasztó a számított

értékhez legközelebb esô nagyobb NG értékû

lesz. Ebben az esetben egy NG 7 zsír-

leválasztóra van szükség.

Mivel a szóban forgó üzemben vágóhíd

mûködik, a zsírleválasztó kétszeres méretû

(ebben az esetben 1400 literes) iszapfogót

igényel.
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ECO-mobil

Mosogató alá telepíthetô (PE)
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Termékleírás

ECO-Mobil zsírleválasztó berendezés 
mosogató alá telepíthetõ
integrált iszapfogóval, kapacitás 10 liter,
zsírtároló kapacitás 9 liter, 
összes kapacitás 32 liter, 
szabadon álló telepítésre fagyálló helyiségek-
ben, 
polietilénbôl (LLDPE)

ACO Passavant rendszer 
csatlakozások DN 50 
a DIN 19 535 szerint - PE csô,
csavarmenetes fedél DN 350,
polietilénbôôl

Súly kb. 9,75 kg
Cikkszám 3700.01.00

Karbantartó nyílás
DN 350 Sajtolt fogantyúk

Kettôs csatlakozóaljzat 
és csatlakozódugó DN50

Kiömlônyílás
DN 50

Beömlônyílás DN 50

DN
evtlöTneserÜnesezssÖógofpazsI Zsírtároló

kapacitás

50 2457,92301 9

)gk .bk( ylúS)retil( sáticapaK
ECO-Mobil
Cikkszám

3700.01.00

kotada ikazsűMkotada isélednergeM

Használat / alkalmazási terület 
A leválasztóhoz csatlakoztatni lehet bármely
kommersz mosogatógépet, amelynek max.
vízfogyasztása öblítési ciklusonként 5 l és
öblítési periódusa legalább 1 perc. A moso-
gatógéppel együtt csatlakoztatni lehet egy
olyan készülék lefolyócsövét is, amely az
edények elôöblítésére szolgál és csak rövid
ideig üzemel. 

Alkalmazási területek például: 
mobil ételbárok, bizonyos esetekben helyhez
kötöttek is, 
tankonyhák lefolyói, 
esetenkénti ételkészítés, pl. szolgáltatást
nem nyújtó városi házakban, 
esetenkénti otthoni állatvágás és hasonló al-
kalmazások, 
edényhordozó eszközök. 

Általános tudnivalók 
Elvileg a zsírleválasztókat a lefolyási pon-
tokhoz a lehetô legközelebb kell telepíteni.
Azért, hogy az ürítési folyamat zavartalan
legyen, a szabadon álló berendezéseknek
könnyen hozzáférhetôknek kell lenniük. A
berendezés elôtt, mögött és fölött elegendô
kezelôteret kell biztosítani.

Kezelés és karbantartás 
A Német Építési Technológiai Intézet, Berlin
(DIBt), elôírása szerint a zsírt naponta el kell
távolítani. Alkalmazás után azonban, he-
tenként legalább egyszer, a zsírleválasztót
teljesen ki kell üríteni és meg kell tisztítani!

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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LIPU-mobil

Mosogató alá telepíthetô, (rozsdamentes)

Termékleírás

LIPU-Mobil zsírleválasztó berendezés 
mosogató alá telepíthetõ
integrált iszapfogóval, kapacitás 10 liter,
zsírtároló kapacitás 9 liter, 
összes kapacitás 2 liter
szabadon álló telepítésre fagyálló helyiségek-
ben, 
rozsdamentes acélból, anyagminôség 1.4571

ACO Passavant rendszer 
Hivatalos vizsgálati jel  Z-54.6-316  

csatlakozások  DN 50 
DN 350  fedél zárógyûrûvel,

Súly kb.  20,0 kg   
Cikkszám  7301.30.40  

Használat / alkalmazási terület 
A leválasztóhoz csatlakoztatni lehet bármely
kommersz mosogatógépet, amelynek max.
vízfogyasztása öblítési ciklusonként 5 l és öb-
lítési periódusa legalább 1 perc. A moso-
gatógéppel együtt csatlakoztatni lehet egy
olyan készülék lefolyócsövét is, amely az
edények elôöblítésére szolgál és csak rövid
ideig üzemel. 

Alkalmazási területek például: 
mobil ételbárok, bizonyos esetekben hely-
hez kötöttek is, 
tankonyhák lefolyói, 
esetenkénti ételkészítés, pl. szolgáltatást
nem nyújtó városi házakban, 
esetenkénti otthoni állatvágás és hasonló
alkalmazások, 
mobilkonyhák zsírleválasztása

Általános tudnivalók 
Elvileg a zsírleválasztókat a lefolyási pontok-
hoz a lehetô legközelebb kell telepíteni. Azért,
hogy az ürítési folyamat zavartalan legyen, a
szabadon álló berendezéseknek könnyen hoz-
záférhetôknek kell lenniük. A berendezés
elôtt, mögött és fölött elegendô kezelôteret
kell biztosítani. 

Kezelés és karbantartás 
A Német Építési Technológiai Intézet, Berlin
(DIBt), elôírása szerint a zsírt naponta el kell
távolítani. Alkalmazás után azonban, he-
tenként legalább egyszer, a zsírleválasztót
teljesen ki kell üríteni és meg kell tisztítani!

Karbantartó nyílás DN 300

Kiömlônyílás
DN 50

Beömlônyílás 
DN 50

DN
evtlöTneserÜnesezssÖógofpazsI Zsírtároló

kapacitás

2502230105 9

Kapacitás (liter) Súly (kb. kg)
LIPU-Mobil

Cikkszám

7301.30.40

kotada ikazsűMkotada isélednergeM

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 



Termékleírás

ECO JET O/OD

Zsírleválasztó berendezés, az MSz EN 1825 /
DIN 4040 –nek megfelelôen
Kompakt kivitel, közvetlen leszívócsôvel (OD
kivitel)
Szabadon álló telepítésre, fagymentes helyi-
ségekben
PE-HD polietilén anyagból (több mint 25 éves
szerkezeti stabilitás)

…..l kapacitású integrált iszaptérrel (lásd
Táblázat)
DN…. Csôcsatlakozás BE – KI (DIN 19535 PE
csôhöz)
Karbantaró nyílások DN 450 (NG 1 – 2 –nél 1
db, többinél 2 db)
Közvetlen leszívócsô csatlakozás R 2 1/2 és
STORZ B 75 gyors csatlakozású tûzoltótöm-
lôhöz (OD)
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ACO épületgépészet

ECO-JET®-O/OD

Névleges méretek 1/2/3/4/5,5/7/8,5/10 közvetlen szívócsõvel         Felszereltségi fok 1/2

Z
sí
rl
ev
á
la
sz
tó
k

O
la
jl
ev
á
la
sz
tó
k

Opcionális kiegészítők:

 betekintôablak, ablaktörlôvel (jobbos, vagy 
balos kezelôoldal szerint beépítve

 feltöltökészülék (szifon, vízszálmegszakítás, 
3/4” golyóscsap) 

 mintavételi csô

 fûtôbetét
 komplett, kompakt szennyvízátemelô beren-
dezés a tisztított víz átemeléséhez a zsír-
leválasztó után telepítve (ld. Szennyvíz-
átemelôk fejezet)

A termék elõnyei

az NG 1-4 berendezések 800 mm szabad
nyíláson beférnek
könnyen tisztítható, karbantartható
fûtés lehetôsége 

ECO-JET®-O/OD
(l/s)

1

2
3
4

5,5
7

8,5
10

DNNG
Iszapfogó Zsírtároló

kapacitás
H3H2 D2B1B2L1L5H4H1HÖsszesen

1001 106 100 320 760 1480 1300 1500 1100 1300 700 770 110830
1002 210 100 440 985 1680 1500 1700 1100 1300 700 770 1101055
1003 300 150 630 985 1680 1500 1700 1450 1650 700 770 1101055
1004 400 200 830 985 1680 1500 1700 1760 2000 700 770 1101055

1505,5 725 360 1430 1180 1880 1700 1900 1760 2000 950 1020 1601250

150
150
150

7
8,5
10

800
940
1000

400
475
520

1600
1900
2000

1180
1180
1180

1880
1880
1880

1700
1700
1700

1900
1900
1900

1960
2250
2450

2200
2485
2690

950
950
950

1020
1020
1020

160
160
160

1250
1250
1250

Kapacitás (liter) Méretek mm-ben

Töltôkészülék gömbszeleppel
(opció)

Betekintô ablak
ablaktörlôvel

(opció)

Karbantartó nyílások
Szellôzés
DN 100

3551.64.00

3552.64.00

3553.64.00

3554.64.00

3555.64.00

3557.64.00

3558.64.00

3560.64.00

3551.34.00

3552.34.00

3553.34.00

3554.34.00

3555.34.00

3557.34.00

3558.34.00

3560.34.00

Cikkszám ODCikkszám OSúly (kg)
Üresen                Töltve

Fûtôberen-
dezés csat-

lakozója
(opció)

Közvetlen leszívócsô
storz gyorscsat-
lakozóval (OD)

60

65
85
100
150
165
190
205

380

505
715
930
1580
1765
2090
2205

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 



Termékleírás

LIPUREX O/ OD

Zsírleválasztó berendezés, az MSz EN 1825 /
DIN 4040 –nek megfelelôen
Kompakt kivitel, közvetlen leszívócsôvel (OD
kivitel)
Szabadon álló telepítésre, fagymentes helyi-
ségekben
Rozsdamentes acélból, acélminôség: 1.4571

…..l kapacitású integrált iszaptérrel (lásd
Táblázat)
DN…. Csôcsatlakozás BE – KI (DIN 19535 PE
csôhöz)
Karbantaró nyílások DN 300 (NG 1 – 4)  és
DN 500 NG 5,5 – 10)
Közvetlen leszívócsô csatlakozás R 2 1/2 és
STORZ B 75 gyors csatlakozású tûzoltótöm-
lôhöz (OD)
Jobbos/Balos kezelôoldal a helyszíni
lehetôségekhez igazodva
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ACO épületgépészet

LIPUREX®-O/OD

2/1 kof igéstlerezsleF     01/5,8/7/5,5/4/3/2/1 keterém segelvéN

Z
sí
rl
ev
á
la
sz
tó
k

O
la
jl
ev
á
la
sz
tó
k

Opcionális kiegészítõk: 

betekintôablak, ablaktörlôvel
 feltöltökészülék (szifon, vízszálmegszakítás, 
3/4” golyóscsap) 

 mintavételi csô

 fûtôbetét
 komplett, kompakt szennyvízátemelô beren-
dezés a tisztított víz átemeléséhez a zsír-
leválasztó után telepítve (ld. Szennyvíz-
átemelôk fejezet)

A termék elõnyei

az NG 1-4 berendezések 800 mm széles
ajtókon is beférnek 
a sima felületek következtében optimális
tisztíthatóság 

LIPUREX®-O/OD
(l/s)

1

2
3
4

5,5
7

8,5
10

DNNG
Iszapfogó Zsírtároló

kapacitás
H3H2H1 H4 H5 L1 L2 B1 B2Összesen

1001 100 100 320 760 1200 1380 1550 905 1100 635 760830
1002 200 100 440 985 1320 1500 1700 905 1100 635 7601055
1003 300 150 630 985 1320 1500 1700 1255 1450 635 7601055
1004 400 200 830 985 1320 1500 1700 1605 1800 635 7601055

1505,5 550 360 1430 1185 1570 1750 1950 1655 1920 885 10101255

150
150
150

7
8,5
10

700
850
1000

400
475
520

1600
1900
2000

1185
1185
1185

1570
1570
1570

1750
1750
1750

1950
1950
1950

1855
2155
2345

2120
2420
2610

L3

115

115

115

115

115

115
115
115

885
885
885

1010
1010
1010

D

110

110

110

110

160

160
160
160

1255
1255
1255

Kapacitás (liter) Méretek mm-ben

7551.64.00

7552.64.00

7553.64.00

7554.64.00

7555.64.00

7557.64.00

7558.64.00

7560.64.00

7551.34.00

7552.34.00

7553.34.00

7554.34.00

7555.34.00

7557.34.00

7558.34.00

7560.34.00

Cikkszám ODCikkszám OSúly (kg)
Üresen                Töltve
135

140
160
180
245
260
300
320

455

580
790
1010
1675
1860
2200
2320

Töltôkészülék gömbszeleppel
(opció)

Betekintô
ablak
ablaktör-
lôvel
(opció)

Karbantartó nyílások

BE
DN

Fûtôberendezés
(opció)

Közvetlen leszívócsô storz
gyorscsatlakozóval (OD)

R 2 1/2, DIN 14308 

KI
DN

Szellôzés
DN 100

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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ACO épületgépészet

ECO-JET®-R/RD

Névleges méretek  2/4/7/10/15/20 közvetlen szívócsõvel   Felszereltségi fok 1/2

Z
sí
rl
ev
á
la
sz
tó
k

O
la
jl
ev
á
la
sz
tó
k

Termékleírás

ECO-JET®-R/RD NG ... (2/4/7/10/15/20)

Zsírleválasztó berendezés DIN 4040 / 
MSz EN 1825 
közvetlen szívócsôvel DN 65 és Storz B 75
gyors csatolású tûzoltótömlôvel 
integrált iszapfogóval, kapacitás ... liter,
polietilénbôl (PE-HD anyag), 
osztatlan kerek forma, szegmenskonstrukció, 
szabadon álló telepítésre fagymentes helyi-
ségekben, 

ACO Passavant rendszer 
csatlakozások DN ... 
a DIN 19 522 szerint - SML csô, 
2 szagálló karbantartónyílással DN 350, 
integrált mintavételi eszközzel a kiömlô-
nyílásban (csak NG 7 + 10) 
jobbkezes / balkezes mûködtetés 

Súly kb. ... kg 
Cikkszám ... (lásd a táblázatot) 

Megrendelési adatok

Opcionális kiegészítõk: 

betekintôablakkal
ACO-Passavant töltôkészülék (szifon, víz-
szálmegszakítás, 3/4” golyóscsap)
mintavételi csô 
szennyvízátemelôberendezés komplett, 
az ECO-JET®-RD mögött történô telepítésre
(lásd „Szennyvízátemelôk” fejezet)

A termék elõnyei

az NG 2-20 berendezések a szegmens-
konstrukció következtében jól szállíthatók
és szerelhetôk (a legnagyobb szegmens
880 mm magas)
kerek forma következtében optimális tisz-
títási kényelem
integrált szívóberendezés

eltakarításkor kellemetlen szagok csak
kis mértékben

ECO-JET®-R/RD
Névleges méret l/sec

Cikkszám RD

2

4

7

10

3502.62.30

3504.62.30

3507.62.30

3510.62.30

Cikkszám R

3502.32.30

3504.32.30

3507.32.30

3510.32.30

DNNG
Iszap-
fogó

Összesen H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4Zsírtároló
kapacitás

Kapacitás (liter)

Üresen legnehe-
zebb db.Töltve

Súly (kb. kg)Méretek mm-ben Max. Z 
szegmens-
magasság

Szeg-
mensek
száma

Műszaki adatok

Megjegyzés: NG 15 és NG 20 kívánságra  

Betekintôablak ablaktörlôvel, 
jobb vagy bal (opció)

Töltôkészülék G 3/4” 
gömbszeleppel (opció)

Karbantartónyílások DN...

Kiömlônyílás DN

Szellôzés DN 100

Elvezetés csatlakoztatója (RD)
DN 65 PN 10

Beömlô-
nyílás DN

Kiömlônyílás DNBeömlônyílás DN

2 100 290 680 120 975 905 1320 1620 1020 1255 685 1150 670 2 86 766 50
4 100 500 890 160 1240 1170 1580 1880 1020 1255 685 1150 820 2 106 996 52
7 150 830 2120 400 1430 1330 1880 2180 1560 1820 955 1660 785 3 195 2315 78
10 150 1150 2450 400 1600 1500 2050 2350 1560 1820 955 1660 785 3 230 2670 78
15 200 1950 3610 800 1765 1665 2200 2500 1815 2130 1135 1915 785 3 275 3885 90
20 200 2440 4070 800 1955 1855 2400 2700 1815 2130 1135 1915 820 3 305 4375 95

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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ACO épületgépészet

LIPUREX®-R/RD

Névleges méretek 2/4/7/10, közvetlen szívócsõvel, anyagminõség 1.4571 

Felszereltségi fok 2

Z
sí
rl
ev
á
la
sz
tó
k

O
la
jl
ev
á
la
sz
tó
k

Termékleírás

LIPUREX®-RD NG ... (2/4/7/10)

Zsírleválasztó berendezés DIN 4040 / 
MSz EN 1825 
közvetlen szívócsôvel DN 65 és szilárd csa-
tolással Storz B 75 
integrált iszapfogóval, kapacitás ... liter,
rozsdamentes acélból, anyagminôség
1.4571, 
osztatlan kerek forma, szegmenskonstrukció, 
szabadon álló telepítésre fagymentes helyisé-
gekben, 

ACO Passavant rendszer 
csatlakozások DN ... 
a DIN 19 522 szerint - SML csô, 
2 karbantartó- és átvizsgálónyílással 
DN 300 (NG 2-4), DN 500 (NG 7-10)
szagállóan tömítve, integrált mintavételi
eszközzel a kiömlônyílásban
(csak NG 7 + 10) 
jobbkezes / balkezes mûködtetés 

Súly kb. ... kg 
Cikkszám ... (lásd a táblázatot)

Megrendelési adatok

LIPUREX®-RD
Névleges méret l/sec

Cikkszám RD

2

4

7

10

7502.62.00

7504.62.00

7507.62.00

7510.62.00

Cikkszám R

7502.32.00

7504.32.00

7507.32.00

7510.32.00

Műszaki adatok

Megjegyzés: NG 15 és NG 20 kívánságra  

Opcionális kiegészítõk: 

betekintôablakkal
ACO-Passavant töltôkészülék (szifon, víz-
szálmegszakítás, 3/4” golyóscsap)
mintavételi csô 
Szennyvízátemelô komplett, az ECO-JET®-
RD mögött történõ telepítésre
(lásd „Szennyvízátemelôk” fejezet) 

A termék elõnyei

Az NG 2-10 berendezések a szegmens-
konstrukció következtében jól szállíthatók
és szerelhetôk (a legnagyobb szegmens
780 mm magas)
kerek forma következtében optimális
tisztítási kényelem
integrált szívóberendezés
eltakarításkor kellemetlen szagok csak
kis mértékben

Betekintôablak ablaktörlôvel, 
jobb vagy bal (opció)

Csôkötô elem

Szellôzés DN 100

Töltôkészülék G 3/4” 
gömbszeleppel (opció)

Karbantartónyílások DN...

Kiömlônyílás DN

Elvezetés csatlakoztatója (RD)
DN 65 PN 10

DNNG
Iszap-
fogó

Összesen H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3Zsírtároló
kapacitás

Kapacitás (liter)

Üresen legnehe-
zebb db.Töltve

Súly (kb. kg)Méretek mm-ben Max. z 
szegmens-
magasság

Szeg-
mensek
száma

2 100 210 714 121 975 905 1204 1581 1000 1180 610 783 2 130 844 90
4 100 420 915 166 1240 1170 1474 1851 1000 1180 610 783 2 190 1105 90
7 150 706 1952 400 1430 1330 1790 2170 1500 1800 898 787 3 250 2202 160
10 150 1001 2247 400 1600 1500 1960 2340 1500 1800 898 787 3 290 2537 160
15 200 1630 3350 800 1755 1685 2180 2520 1750 2050 1053 820 3 375 3725 213
20 200 2110 3820 800 1935 1885 2380 2720 1750 2050 1053 820 3 435 4255 213

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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ACO épületgépészet

ECO-JET®-G/GD

2 kof igéstlerezsleF  levõscóvízs neltevzök ,4 sé 2 keterém segelvéN

Z
sí
rl
ev
á
la
sz
tó
k

O
la
jl
ev
á
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sz
tó
k

Termékleírás

ECO-JET®-GD NG ... (2/4)

Zsírleválasztó berendezés DIN 4040 / 
MSz EN 1825 
közvetlen szívócsôvel DN 50 és Storz B 75
gyors csatolású tûzoltótömlôvel 
integrált iszapfogóval, kapacitás ... liter,
polietilénbôl (PE), 
szabadon álló telepítésre fagyálló helyiségek-
ben, 
a berendezés két külön tartályból áll 
összekötô-/kiömlôcsôvel és fenéklemezzel 
(iszapfogó és leválasztási rekesz) 

ACO Passavant rendszer 
csatlakozások DN 100 a DIN 19 560 szerint, 
alkalmasak mûanyag és SML csôhöz, 
2 karbantartó- és átvizsgálónyílással 
szagállóan tömítve 

Súly kb. ... kg 
Cikkszám ... (lásd a táblázatot) 

Megrendelési adatok

Műszaki adatok

Opcionális kiegészítõk:  

mintavételi csô 
szennyvízátemelô az ECO-JET®-G mögött
történô telepítésre
(lásd „Szennyvízátemelôk” fejezet)  
töltôkészülék kívánságra 

A termék elõnyei

„bonyolult” ajtókhoz különösen alkalmas
(3-részes kivitel) 
könnyen szállítható és szerelhetô
integrált szívóberendezés
eltakarításkor kellemetlen szagok csak
kis mértékben

ECO-JET®-G/GD
Névleges méret l/sec

Cikkszám GD

2

4

3802.50.00

3804.50.00

Cikkszám G

3802.00.00

3804.00.00

NG
Iszapfogó Összesen Üresen Töltve L1 L2 B1 a bZsírtároló

kapacitás

07608400705310021555570840122 80

4 420 880 115 995 2000 2160 700 850 1140161

Kapacitás (liter) neb-mm keteréM)gk .bk( ylúS

Iszapfogó

Közvetlen szívócsô DN 50 (GD)

Leválasztó

Kiömlô-
nyílás DN
100

Beömlô-
nyílás 
DN 100

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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ACO épületgépészet

ECO JET O / OD és LIPUREX O / OD

Beépítési útmutató:
Kézi tisztítású és közvetlen leszívású zsírleválasztó berendezések

Z
sí
rl
ev
á
la
sz
tó
k

O
la
jl
ev
á
la
sz
tó
k

Általános információk

A termék legfõbb elõnyei
– Átfogó, az igényekhez alkalmazkodó ter-
mékprogram utólagos beépítés lehetôségével is
– Kompakt kivitel
– Kis térfogat – alacsonyabb hulladék eltávo-
lítási költségek
– Szanitercsatlakozásra kész kivitel
– „OD” típusnál közvetlen leszívás

Alkalmazási területek
Az állati és növényi zsírokkal és olajokkal ter-
helt szennyvizekbôl a csatornába bocsátás
elôtt a zsírokat le kell választani. Amennyiben
ez nem történne meg, a kihûlô zsír a
csôvezetékek falára lerakódva csökkentené
az átfolyási keresztmetszetet, és idôvel
duguláshoz vezetne. Hosszabb távon az
agresszív zsírsavak megtámadják a beton
csatornacsöveket, illetve a csatornahálózat
beton mûtárgyait. A zsírsavak gyors bomlása
jelentôs szagterhelést okozhat. Nyíltfelszínû
csatornába, vízfolyásba kerülve a felúszó zsír-
ill. olajréteg gátolja a természetes oxigénbe-
oldódást.

Fenti okok miatt a vonatkozó magyar elô-
írások értelmében a magas zsír- illetve olaj-
tartalmú szennyvizeket a közcsatornába bo-
csátás elôtt zsírleválasztón kell átvezetni.

E termékcsoport fô alkalmazási területét a
konyhaüzemek (kórházak, öregotthonok stb.),
nagykonyhák és étkezdék, vágóhidak stb.
jelentik.

A zsírleválasztó konyhai darabos szeny-

nyezôdéstôl mentes szennyvizek levá-

lasztására alkalmas!

Működési leírása
A zsírleválasztó berendezés kompakt kivitelû,
azaz ülepítô térbôl és leválasztó térbôl áll.
Tisztán fizikai alapon a nehézségi erô (sûrû-
ségkülönbség) elvén mûködik. A berendezés
beömlô csonkján beömlô, zsírokkal, olajokkal
terhelt szennyvíz egy energiatörô és áram-
lásterelô elemnek ütközik, áramlása lefelé for-
dul. A víznél nehezebb összetevôi a tartály
fenekére ülepednek le. A csatornához képest
jelentôsen kiszélesedett térben kialakult lassú
áramlás mellett a víznél könnyebb zsírok és
olajok a felszínre úsznak, míg a víz elvezeté-
se a mûtárgy aljáról az iszaptér felett történik
egy merülô-csövön keresztül. 

Fontos információk

– A zsírleválasztókat visszatorlódás nélkül,
azaz nyomásmentesen kell üzemeltetni. 
A visszatorlódási szint alatti beépítés esetén
ezért átemelô berendezést kell hozzákap-
csolni.
– A zsírleválasztó berendezésbe csak olyan
szennyvíz vezethetô be, amelybôl szerves
eredetû zsírokat és olajokat kell leválasztani.
– A zsírleválasztót a szennyvízcsatornára kell
csatlakoztatni.
– A lerakódások csökkentése érdekében a
ráfolyó vezetékeket 1:50 lejtéssel (2%) és
könnyen tisztítható módon kell kialakítani.
– A zsírleválasztó tartós kifogástalan mûkö-
dése csak megfelelô idôben történô ürítés és
gondos karbantartás mellett biztosított.
– A berendezéseknek a problémamentes hul-
ladékkezelés érdekében jól hozzáférhetônek
kell lenniük. A berendezés elôtt, mögött és
felett elegendô kezelôteret kell hagyni.
– A felállítás terében megfelelô levegôzésrôl
és szellôzésrôl gondoskodni kell.
– Általában minden leválasztó mögött minta-
vételi lehetôséget kell kialakítani. Lásd ezzel
kapcsolatban DIN 1986, 1. rész, 88. 06.
kiadás, 8.2 szakasz.

Elhelyezés, beépítés

Felállítás
A zsírleválasztó berendezéseket fagymentes,
zárt helyiségben kell felállítani, a tisztítandó
szennyvíz keletkezési helyéhez a lehetô leg-
közelebb esô helyen. Ezzel minimálisra csök-
kenthetô a zsírleválasztó elôtti csôszakaszon
a zsírlerakódások kialakulása.

A zsírleválasztó berendezés beépítési helyé-
nek jó megközelíthetôségét biztosítani kell a
karbantartási és ürítési munkák elvégzése
céljából.

A zsírleválasztó berendezés helyiségét szag-
záróan kell a szomszéd helyiségektôl elhatá-
rolni, és gondoskodni kell a megfelelô szel-
lôzésrôl.
A beépítés szintjének megválasztásánál
ügyelni kell az elvezetô csatornahálózat visz-
szaduzzasztási viszonyaira. Amennyiben a
berendezés a visszaduzzasztási szint alá
kerülne, a tisztított víz átemelésével kell a
mindenkori elfolyást biztosítani.

Ráfolyó- és elfolyó 
vezeték csatlakoztatása
A ráfolyó- és elfolyó csonkok minden csator-
naépítésben járatos csôtípushoz szabványos
és a kereskedelemben kapható csatlakozó-
elemmel csatlakoztathatók.

Ha ráfolyó vezeték ejtôvezeték, akkor a be-
ömlôcsonk elôtt a csôátmérô tízszeresének
megfelelô hosszúságú csillapítószakaszt kell
beiktatni. 

A leválasztó berendezéseket, valamint azok
ráfolyó és elfolyó vezetékeit megfelelô szellô-
zéssel kell ellátni. E célból a berendezése-
inket a szellôzôvezeték számára csôcsonkkal
láttuk el, melyet a tetô fölé kell kivezetni (lásd
DIN 4040, 2. rész, 7.3 bekezdés).

A zsírleválasztó mûködése és a tisztított víz
minôségének ellenôrzése céljából javasolt az
elvezetô szakaszon egy ellenôrzô (minta-
vételi) elem beépítése (lásd „Opcionálisan ren-
delhetô tartozékok”).

A zsírleválasztóba kizárólag az adott zsíros
és olajos szennyvizeket kibocsátó üzem (pl.
konyha) technológiai vizei vezethetôk. Feká-
liás szennyvízvezeték csatlakozása tilos!

Leszívó vezeték csatlakoztatása
Csak „OD” típusok esetén!

A DN 65 PN10 (R 2 1/2”) ürítôvezeték csat-
lakozása (DIN2501 szerint)
– Hangátvitel és rezgéscsillapítás céljából
esetleg építsen be gumi kompenzátort
– A leválasztó felé lehetôleg legyen esés
– Fagyásveszély esetén legyen fûtés

Az épület külsô falán a szívócsonk csatlakozá-
sa legyen a jármû számára jól megközelít-
hetô. A Storz 75 (B) rendszer szerinti záró-
fedéllel ellátott, R2 1/2” belsô menetes csat-
lakozóját a berendezéssel együtt szállítjuk.

A Storz csatlakozó idegenek által nem hozzá-
férhetô legyen (ajánlott a zárható szekrény).
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ACO épületgépészet

ECO JET O / OD és LIPUREX O / OD

Beépítési útmutató:
Kézi tisztítású és közvetlen leszívású zsírleválasztó berendezések
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Töltõcsap csatlakozás

Opcionálisan javasolt tartozék (lásd „Opcioná-
lisan rendelhetô tartozékok”)
A szabadon beépítésre kerülô leválasztókhoz 

javasoljuk a 3/4”-os töltôegységgel ren-
delkezô kivitelt a hulladékkezelés utáni újrafel-
töltéshez. A töltô egység befolyó tölcsért és
bûzzárt tartalmaz.

A bûzelzáró optimális vízutánpótlása céljából
javasoljuk a töltôcsapot legalább hetente egy
pár másodpercre megnyitni, hogy a bûzzár ne
tudjon kiszáradni.

Beépítési példa

20 Ejtôvezetés szellôzôvezetéke
21 Zsírleválasztó szellôzôvezetéke
22 Átemelô szellôzôvezetéke
23 Zsomp szivattyú 

(ACO épületgépészet)
24 Csurgalék víz gyûjtô akna
25 Közmû vezeték
26 Kézi szivattyú csatl. lehetôség
27 Faliszekrény szippantó csatl.-hoz
28 3"-os falicsap
29 Elasztikus falátvezetô elem 

(ACO épületgépészet)

1 Zsírleválasztó
2 Mintavételi edény
3 Átemelô szivattyú 

(ACO épületgépészet)
4 Becsatlakozás
5 Szippantáshoz kialakított csôvez.
6 Karbantartó nyílás (fedél)
7 Storz csatlakozó szippantáshoz

14 3" -os feltöltô egység
16 Kicsatlakozás
17 Átemelô szivattyú nyomóoldala
18 Visszatorlódási hurok
19 Hálózati csatlakozás átemelônek

Üzembe helyezés

Üzembe helyezés elôtt meg kell gyôzôdni a
mûtárgy belsejének tisztaságáról, szükség
esetén a mûtárgyat ki kell takarítani.

Meg kell gyôzôdni a be- és kiömlô vezetékek
átjárhatóságáról.

A kezelônyílás fedelét be kell zárni. „OD” tí-
pusnál ellenôrizni kell az épület külsô falán
lévô Storz kapocs le van-e zárva. A zsírfogó
ezzel üzemkész.

Üzemeltetés

A berendezést csak olyan személy kezelheti
és végezheti annak karbantartását, aki a
kezelési utasítást, az abban foglalt elôírá-
sokat, és a munkavédelmi, ill. balesetvédelmi
érvényes elôírásokat is ismeri!

A berendezés üzemeltetésével és karbantar-
tásával egy felelôs személyt kell megbízni. Az
összes elvégzett üzembe helyezési, karban-
tartási és ürítési munkákat egy külön erre a
célra vezetett üzemeltetési naplóba fel kell je-
gyezni.
Jelen kezelési és karbantartási útmutatót a
berendezés közelében jól látható helyen ki
kell függeszteni.

A visszatartott hulladékanyagok kezelése

Megfelelô idôközönkénti ürítés = kifogástalan
mûködés

A berendezés kifogástalan mûködésének, az
elfolyó víz megfelelô mértékû tisztaságának
alapvetô feltétele a zsírleválasztó rendszeres
ellenôrzése, a leülepedett iszap és a visz-
szatartott zsiradék idôszakos eltávolítása. A
berendezést szükség szerint lehetôleg 14
naponta, de legalább havonta egyszer üríteni
kell. Az ürítési idôszakokat úgy kell megvá-
lasztani, hogy a visszatartott anyagok mennyi-
sége az iszap- és zsírleválasztó terek kapaci-
tását ne haladja meg, de legalább havonta, a
mûtárgyat teljesen le kell üríteni és kitisztí-
tani. Ennek be nem tartása esetén az elfolyó
víz minôsége nem garantálható.

Hosszabb üzemszünet elôtt is javasolt a
mûtárgy leürítése.

A könnyebb ellenôrzés céljából javasoljuk az
opcionális tartozékként rendelhetô kémlelô
ablakkal ellátott kivitelt, melyen át megfigyel-
hetô a berendezésben visszatartott zsír
mennyisége. Így a legoptimálisabban lehet
tervezni a leürítést.

A zsírleválasztókban összegyûlt koncent-

rált szennyezô anyagok veszélyes hulla-

dékok, szakszerûtlen elhelyezésük kör-

nyezeti károkat okozhat!

Leürítés

Az iszaptérben összegyûlt anyagok, valamint
a zsírtérben felúszott zsír eltávolításához a
berendezés teljes leürítése szükséges. Ez át-
meneti üzemszünetet eredményez, célszerû
tehát az ürítés idôpontját úgy megválasztani,
hogy ezalatt befolyó szennyvízzel ne kelljen
számolni. 

ECO JET O és LIPUREX O típusoknál 

A fedlapok eltávolítása után a leürítés történ-
het szippantó kocsival, vagy zagyszivattyúval.
Kisebb berendezések esetében manuális
merítéssel.

ECO JET OD és LIPUREX OD típusoknál

A szippantó autó csatlakozzon az épület külsô
falán elhelyezett Storz 75 (B) gyorscsatlako-
zóhoz.
Majd miután gondoskodtunk a berendezésben
a levegô utánpótlásáról (tisztítófedelek
nyitása) megkezdôdhet a leszivattyúzás. 

Az ürítés után a mûtárgy belsejét vízsugárral
át kell öblíteni az esetlegesen visszamaradó
szennyezôdések eltávolítása céljából. Az öblí-
tô vizet a mûtárgyból szintén el kell távolítani.
A zsírleválasztó ismételt üzembe helyezését
lásd az „Üzembe helyezés” fejezetnél.
Az eltávolított iszapot és zsiradékot zárt tar-
tályokban kell gyûjteni és tárolni, majd az erre
megfelelô jogosítvánnyal rendelkezô szak-
cégnek ártalmatlanításra átadni. 

A kitakarított berendezést tiszta vízzel kell
feltölteni az elfolyási szintig.
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ACO épületgépészet

ECO JET O / OD és LIPUREX O / OD

Beépítési útmutató:
Kézi tisztítású és közvetlen leszívású zsírleválasztó berendezések
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Célszerû az ürítést is közvetlenül egy szak-
céggel elvégeztetni.

Karbantartás és hibaelhárítás

A berendezés üzemvitelétôl függetlenül
évente legalább kétszer nagy karbantartási
munkát kell végezni. Ennek során a beren-
dezés teljes leürítését és kitakarítását követô-
en ellenôrizni kell a mûtárgy vízzáróságát, a
falak, a fedlapok, a tömítések és a csat-
lakozócsövek állapotát, sértetlenségét, a fed-
lapok bûzzáróságát.

A nagy karbantartási munkát csak erre a fela-
datra kiképzett szakember végezheti.
Az ACO épületgépészet divízió karbantartási
szerzôdéseket ajánl.

Kérje szervizszolgálatunk karbantartási,

hulladékelszállítási, szerviz, valamint ja-

vítási munkák elvégzésére vonatkozó

ajánlatát!

Leválasztó berendezés 

Ellenôrizze a karimás csatlakozások tömített-
ségét. 

Szükség esetén a csavarokat húzza utána és
a tömítéseket cserélje ki. A fedéltömítést
tisztítsa meg és ellenôrizze a bûzzátását.

Tartály

Az anyagleválásokat és lerakódásokat kímé-
letesen, de alaposan távolítsa el. A belsô fala-
kat rendszeresen ellenôrizze és tisztítsa meg.

Kémlelõablak

(Ha van)
A kémlelôablak tömítettségét ellenôrizze. 
Tömítetlenség esetén a menetes persely
kívülrôl utánhúzható. Amennyiben ez nem ele-
gendô, a tömítéseket ki kell cserélni.

Garancia

ACO a gyártó utasítása szerinti szakszerû
beépítés esetén a beépített ACO termékek
funkció és formatartására 2 év általános
garanciát vállal.

Semmilyen garanciát nem vállalunk a követ-
kezô esetekben:
– nem megfelelô, vagy szakszerûtlen haszná-

lat
– hibás szerelés ill. üzembe helyezés a meg-

rendelô vagy harmadik fél által
– hibás vagy hanyag kezelés, nem elôírás sze-

rinti, a jelen útmutatónak nem megfelelô
karbantartás

– hiányos építési kivitelezés

Csak a felsorolt feltételek gondos figyelembe
vétele esetén vállaljuk a kifogástalan mûkö-
désre vonatkozó garanciát.

Javasoljuk, hogy ügyfélszolgálatunkkal

kössenek karbantartási szerzôdést!

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Minden zsír-
leválasztó berendezést beüzemeléskor, és
minden leürítés és tisztítás után fel kell tölteni
tiszta vízzel! Csak ezután engedhetô bele
szennyezett víz.



Termékleírás

HYDROJET OS

Zsírleválasztó berendezés, az MSz EN 1825 /
DIN 4040–nek megfelelôen
Hidro-mechanikus nagynyomású belsô
lemosófejjel
Kompakt kivitel, közvetlen leszívócsôvel
Szabadon álló telepítésre, fagymentes helyi-
ségekben
PE-HD polietilén anyagból (több mint 25 éves
szerkezeti stabilitás)
…..l kapacitású integrált iszaptérrel (lásd
Táblázat)
DN…. Csôcsatlakozás BE – KI (DIN 19535 PE
csôhöz)
Karbantaró nyílások DN 450 (NG 1 – 2 –nél 1
db, többinél 2 db)
Közvetlen leszívócsô csatlakozás R 2 1/2 és
STORZ B 75 gyors csatlakozású tûzoltótöm-
lôhöz
Betekintô ablak, ablaktörlôvel
Kézi vezérlésû nagynyomású beépített
lemosófej (fellazításra, keverésre, öblítésre)
175 bár nyomással, 13 l/perc vízigénnyel
Feltöltôkészülék (szifon, vízszálmegszakítás,
R 3/4” golyóscsap)  

Jobbos/Balos kezelôoldal a helyszíni
lehetôségekhez igazodva
Elektromos csatlakozás: 400V / 50 H / 16 A
/ 3,9 kW
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ACO épületgépészet

HYDROJET®-OS

Névleges méretek 1/2/3/4/5,5/7/8,5/10                                                     Felszereltségi fok 3
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Opciós tartozékok

mintavételi csô
elôszûrô
tolózár a beömlô/kiömlô csonkhoz
fûtôbetét

komplett, kompakt szennyvízátemelô beren-
dezés a tisztított víz átemeléséhez a zsír-
leválasztó után telepítve (ld. Szennyvízátemelôk
fejezet)

A termék elõnyei

könnyû szállíthatóság 
hidromechanikus nagynyomású tisztító-
egység (175 bar)
fûtési lehetôség
könnyen tisztítható, karbantartható

Töltôkészülék gömbszeleppel
(opció)

Betekintô
ablak ablak-
törlôvel
(opció)

Karbantartó
nyílásokSzellôzés

DN 100

Fûtôberen-
dezés csat-
lakozója
(opció)

Közvetlen leszívócsô
storz gyorscsat-

lakozóval

Magas
nyomású
mosófej

KI
DN...

BE
DN...

Nagynyomású
szivattyú

1

2
3
4

5,5
7

8,5
10

DNNG
Iszapfogó Zsírtároló

kapacitás
H3H2H1 H4 H5 L1 L2 L4 B1Összesen

1001 106 100 320 760 1480 1300 1500 1100 1300 300 700830
1002 210 100 440 985 1680 1500 1700 1100 1300 300 7001055
1003 300 150 630 985 1680 1500 1700 1450 1650 300 7001055
1004 400 200 830 985 1680 1500 1700 1760 2000 300 7001055

1505,5 725 360 1430 1180 1880 1700 1900 1760 2000 300 9501250

150
150
150

7
8,5
10

800
940

1000

400
475
520

1600
1900
2000

1180
1180
1180

1880
1880
1880

1700
1700
1700

1900
1900
1900

1960
2250
2450

2200
2485
2690

L3

1400

1400

1750

2060

2060

2260
2550
2750

300
300
300

950
950
950

B2

770

770

770

770

1020

1020
1020
1020

1250
1250
1250

Kapacitás (liter) Méretek mm-ben

D

110

110

110

110

160

160
160
160

3571.74.31

3572.74.31

3573.74.31

3574.74.31

3575.74.31

3577.74.31

3578.74.31

3580.74.31

3571.74.41

3572.74.41

3573.74.41

3574.74.41

3575.74.41

3577.74.41

3578.74.41

3580.74.41

Cikkszám (bal kezes)Cikkszám (jobb kezes)Súly (kg)
Üresen                Töltve
95

100
120
135
185
200
225
240

415

540
750
965

1615
1800
2125
2240

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

HYDROJET®-OS/NS
(l/s)

Cikkszám
jobb oldali betekintôablakkal

Cikkszám
bal oldali betekintôablakkal



Termékleírás

LIPURAT OS

Zsírleválasztó berendezés, az MSz EN 1825 /

DIN 4040–nek megfelelôen
Hidro-mechanikus nagynyomású belsô
lemosófejjel
Kompakt kivitel, közvetlen leszívócsôvel
Szabadon álló telepítésre, fagymentes helyi-
ségekben
Rozsdamentes acélból, acélminôség: 1.4571

…..l kapacitású integrált iszaptérrel (lásd
Táblázat)
DN…. Csôcsatlakozás BE – KI (DIN 19535 PE
csôhöz)
Karbantaró nyílások DN 300 (NG 1 – 4)  DN
500 (NG 5,5 – 10)
Közvetlen leszívócsô csatlakozás R 2 1/2 és
STORZ B 75 gyors csatlakozású tûzoltótöm-
lôhöz
Betekintô ablak, ablaktörlôvel
Kézi vezérlésû nagynyomású beépített
lemosófej (fellazításra, keverésre, öblítésre)
175 bár nyomással, 13 l/perc vízigénnyel
Feltöltôkészülék (szifon, vízszálmegszakítás,
R 3/4” golyóscsap)  

Jobbos/Balos kezelôoldal a helyszíni
lehetôségekhez igazodva

Elektromos csatlakozás: 400V / 50 H / 16 A
/ 3,9 kW
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ACO épületgépészet

LIPURAT®-OS

Névleges méretek 1/2/3/4/5,5/7/8,5/10 
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1

2
3
4

5,5
7

8,5
10

DNNG
Iszapfogó Zsírtároló

kapacitás
H3H2H1 H4 H5 L1 L2 L4 B1Összesen

1001 100 100 320 760 1200 1380 1550 905 1100 115 635830
1002 200 100 440 985 1320 1500 1700 905 1100 115 6351055
1003 300 150 630 985 1320 1500 1700 1255 1450 115 6351055
1004 400 200 830 985 1320 1500 1700 1605 1800 115 6351055

1505,5 550 360 1430 1185 1570 1750 1950 1655 1920 115 8851255

150
150
150

7
8,5
10

700
850

1000

400
475
520

1600
1900
2000

1185
1185
1185

1570
1570
1570

1750
1750
1750

1950
1950
1950

1855
2155
2345

2120
2420
2610

L3

1320

1320

1670

2020

2070

2270
2570
2760

115
115
115

885
885
885

B2

760

760

760

760

1010

1010
1010
1010

1255
1255
1255

Kapacitás (liter) Méretek mm-ben

D

110

110

110

110

160

160
160
160

7571.74.31

7572.74.31

7573.74.31

7574.74.31

7575.74.31

7577.74.31

7578.74.31

7580.74.31

7571.74.41

7572.74.41

7573.74.41

7574.74.41

7575.74.41

7577.74.41

7578.74.41

7580.74.41

Cikkszám (bal kezes)Cikkszám (jobb kezes)Súly (kg)
Üresen                Töltve
165

170
190
210
280
290
330
350

485

610
820
1040
1710
1890
2230
2350

Opciós tartozékok

mintavételi csô
elôszûrô
tolózár a beömlô/kiömlô csonkhoz
fûtôbetét
komplett, kompakt szennyvízátemelô beren-

dezés a tisztított víz átemeléséhez a zsír-
leválasztó után telepítve (ld. Szennyvízátemelôk
fejezet)

A termék elõnyei

könnyû szállíthatóság 

hidromechanikus nagynyomású tisztító-
egység (175 bar)
fûtési lehetôség
könnyen tisztítható, karbantartható
teljesen automata mûködésûre építhetô ki

Töltôkészülék gömbszeleppel
(opció)

Betekintô
ablak
ablaktör-
lôvel

BE
DN...

Fûtôberendezés
csatlakozója
(opció)

Közvetlen lefúvócsô storz
gyorscsatlakozóval
R 2 1/2, DIN 14308 

KI
DN...

Szellôzés
DN 100

Karbantartó
nyílások

Magas
nyomású
nyomófej

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

LIPURAT®-OS/NS
(l/s)

Cikkszám
jobb oldali betekintôablakkal

Cikkszám
bal oldali betekintôablakkal
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ACO épületgépészet

HYDROJET®-RS

Névleges méretek 2/4/7/10, manuális hidromechanikus belsõ tisztítással Felszereltségi fok 3

Z
sí
rl
ev
á
la
sz
tó
k

O
la
jl
ev
á
la
sz
tó
k

Termékleírás

HYDROJET®-RS NG ... (2/4/7/10)

Zsírleválasztó ber. a DIN 4040 / MSz EN
1825 szerint, helyiségekben, szabadon állva
történô telepítésre, polietilénbôl, PE-HD
anyag, 
- nagynyomású belsô tisztítással (kézi mûköd-
tetés) (aprítás + keverés + öblítés) 

- motorhajtású nagynyomású tisztítófej 
- szivattyú névl. nyomása 175 bar, 
telj. 13 l/min 

- víztároló medence az ivóvíz-csatlakozáshoz
a DIN 1988 szerint (melegvíz-csatlakozás
nincs) 

- közvetlen szívócsatlakozással DN 65 
- tûzoltótömlô-gyorscsatoló Storz 75 B 
- töltôkészülékkel 
- golyóscsap a manuális újratöltéshez 
- betekintôablakkal és ablaktörlôvel 
ACO Passavant rendszer 
integrált iszapfogóval, kapacitás ... liter, 
osztatlan kerek forma (optimális tisztítási
kényelem), szegmenskonstrukció (optimális
bevitel), beömlô- és kiömlônyílás DN ...
(100/150/200) a DIN 19 522 szerint, SML
csô, két karbantartó- és átvizsgálónyílással
DN 350, szagállóan csavarozva 
elektromos csatlakozás: 
400V/50 Hz/16A/3,9 kW 
jobbkezes / balkezes mûködtetés 
Súly kb. ... kg 
Cikkszám ... (lásd a táblázatot)

DNNG
Iszapfogó Összesen Legnehezebb

komponens
Töltve ØL1 H1 H2 H3 L2Zsírtároló

kapacitás

Kapacitás (liter) Súly (kb. kg) Méretek mm-ben Max. Z 
szegmens-
magasság

Szeg-
mensek
száma

1002 210 714 88 130 1000 975 875 1490 1200121 880 2

1004 420 915 88 190 1000 1240 1140 1760 1200166 880 2

1507 706 1952 150 250 1500 1430 1330 2000 1700400 820 3
15010 1001 2247 150 290 1500 1600 1500 2170 1700400 820 3

HYDROJET®-RS

Névleges méret l/sec
Cikkszám

jobb oldali betekintôablakkal
Cikkszám

bal oldali betekintôablakkal
2

4

7

10

3502.73.41

3504.73.41

3507.73.41

3510.73.41

3502.73.31

3504.73.31

3507.73.31

3510.73.31

Betekintôablak ablaktörlôvel, 
jobb vagy bal (opció)

Csôcsatlakozó

Szellôzés DN 100

Forgó tisztítófejTöltôkészülék gömb-
szeleppel G 3/4”

Karbantartónyílások DN...

Elvezetés csatlakozása 
DN 65 PN 10

Kiömlônyílás 
DN

Beömlônyílás
DN

NG 15 és NG 20 egyedi gyártással külön kérésre

Megrendelési adatok

Műszaki adatok

Opcionális kiegészítõk: 

mintavételi csô
elôszûrô
tolózár a beömlô-/kiömlônyíláshoz
szennyvízátemelôberendezés komplett, a
HYDROJET®-RS mögött történô telepítésre
(lásd „Szennyvízátemelôk” fejezet)

A termék elõnyei

az NG 2-10 berendezések a
szegmenskonstrukció követ-
keztében jól szállíthatók és
szerelhetôk (a legnagyobb
szegmens 880 mm magas)

a kerek forma következtében optimális
tisztítási kényelem 
hidromechanikus nagynyomású belsô
tisztítás (175 bar) 
eltakarítás, tisztítás és újratöltés kellemet-
len szagok nélkül

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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ACO épületgépészet

LIPURAT®-RS

Névleges méretek 2/4/7/10 manuális hidromechanikus belsõ tisztítással        Felszereltségi fok 3

Z
sí
rl
ev
á
la
sz
tó
k

O
la
jl
ev
á
la
sz
tó
k

Termékleírás

LIPURAT®-RS NG ... (2/4/7/10)

Zsírleválasztó ber. a DIN 4040 / MSz EN
1825 szerint, helyiségekben, szabadon állva
történô telepítésre, rozsdamentes acélból,

anyagminôség 1.4571, 
- nagynyomású belsô tisztítással (kézi mûköd-
tetés) (aprítás + keverés + öblítés) 

- motorhajtású nagynyomású tisztítófej 
- szivattyú névl. nyomása 175 bar, telj. 
13 l/min 

- víztároló tartály az ivóvíz-csatlakozáshoz 
a DIN 1988 szerint (melegvíz-csatlakozás
nincs) 

- közvetlen szívócsatlakozással DN 65 
- tûzoltótömlô-gyorscsatoló Storz 75 B 
- töltôkészülékkel 
- golyóscsap a manuális újratöltéshez 
- betekintôablakkal és ablaktörlôvel 
ACO Passavant rendszer 
integrált iszapfogóval, kapacitás ... liter, 
osztatlan kerek forma (optimális tisztítási ké-
nyelem), szegmenskonstrukció (optimális be-
vitel), beömlô- és kiömlônyílás DN ...
(100/150/200) a DIN 19 522 szerint, SML
csô, két karbantartó- és átvizsgálónyílással
DN 300 (NG 2-4) vagy DN 500 (NG 7-10),  
szagállóan tömítve
elektromos csatlakozás:
400V/50 Hz/16A/3,9 kW 
jobbkezes / balkezes mûködtetés 
Súly kb. ... kg 
Cikkszám ... (lásd a táblázatot)

Opcionális kiegészítõk: 

mintavételi csô
tolózár a beömlô-/kiömlônyíláshoz
elôszûrô
szennyvízátemelô berendezés komplett, 
a LIPURAT®-RS mögött történô telepítésre
(lásd „Szennyvízátemelôk” fejezet)

A termék elõnyei

az NG 2-10 berendezések a
szegmenskonstrukció követ-
keztében jól szállíthatók és
szerelhetôk (a legnagyobb
szegmens 780 mm magas)

a kerek forma következtében optimális
tisztítási kényelem 
hidromechanikus nagynyomású belsô
tisztítás (175 bar) 
eltakarítás, tisztítás és újratöltés kellemet-
len szagok nélkül

LIPURAT®-RS
Névleges méret l/sec

Cikkszám
jobb oldali betekintôablakkal

Cikkszám
bal oldali betekintôablakkal

2

4

7

10

7502.73.41

7504.73.41

7507.73.41

7510.73.41

7502.73.31

7504.73.31

7507.73.31

7510.73.31

DNNG
Iszapfogó Összesen Legnehezebb

komponens
Töltve ØL1 H1 H2 H3 L2Zsírtároló

kapacitás

Kapacitás (liter) Súly (kb. kg) Méretek mm-ben Max. Z 
szegmens-
magasság

Szeg-
mensek
száma

1002 210 714 88 130 1000 975 875 1490 1200121 780 2

1004 420 915 88 190 1000 1240 1140 1760 1200166 780 2

1507 706 1952 150 250 1500 1430 1330 2000 1700400 760 3
15010 1001 2247 150 290 1500 1600 1500 2170 1700400 760 3

Betekintôablak ablaktörlôvel, 
jobb vagy bal (opció)

Csôcsatlakozó

Szellôzés DN 100

Forgatható kerek középtengely

Forgó tisztítófej

Töltôkészülék golyós-
csappal G 3/4”

Karbantartónyílások DN...

Bizton-
sági túl-
folyó
DN 50

Elvezetés csatlakozása 
DN 65 PN 10

Kiömlônyílás 
DN

Beömlônyílás
DN

Műszaki adatok

Megjegyzés: NG 15 és NG 20 kívánságra

Megrendelési adatok

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 



Termékleírás

HYDROJET OSE

Zsírleválasztó berendezés, az MSz EN 1825 /

DIN 4040–nek megfelelôen
Hidro-mechanikus nagynyomású belsô
lemosófejjel
Kompakt kivitel, közvetlen leszívócsôvel
Szabadon álló telepítésre, fagymentes helyi-
ségekben
PE-HD polietilén anyagból (több mint 25 éves
szerkezeti stabilitás)

…..l kapacitású integrált iszaptérrel (lásd
Táblázat)
DN…. Csôcsatlakozás BE – KI (DIN 19535 PE
csôhöz)
Karbantaró nyílások DN 450 (NG 1 – 2 –nél 1
db, többinél 2 db)
Közvetlen leszívócsô csatlakozás R 2 1/2 és
STORZ B 75 gyors csatlakozású tûzoltótöm-
lôhöz
Betekintô ablak, ablaktörlôvel
Kézi vezérlésû nagynyomású beépített
lemosófej (fellazításra, keverésre, öblítésre)
175 bár nyomással, 13 l/perc vízigénnyel
Feltöltôkészülék (szifon, vízszálmegszakítás,

R 3/4” golyóscsap) 
Jobbos/Balos kezelôoldal a helyszíni
lehetôségekhez igazodva

Elektromos csatlakozás: 400V / 50 H / 16 A
/ 6,9 kW
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ACO épületgépészet

HYDROJET®-OSE

Névleges méretek 1/2/3/4/5,5/7/8,5/10        Felszereltségi fok 3

Z
sí
rl
ev
á
la
sz
tó
k

O
la
jl
ev
á
la
sz
tó
k

Opciós tartozékok

mintavételi csô
elôszûrô
tolózár a beömlô/kiömlô csonkhoz
fûtôbetét
komplett, kompakt szennyvízátemelô beren-

dezés a tisztított víz átemeléséhez a zsír-
leválasztó után telepítve (ld. Szennyvízátemelôk
fejezet)

A termék elõnyei

iszapkinyomó pumpa

hidromechanikus nagynyo-
mású tisztítófej (175 bar)
fûtési lehetôség
könnyen tisztítható, karbantartható
teljesen automata mûködésûre építhetô ki

Töltôkészülék gömbszeleppel
(opció)

Betekintô
ablak ablak-
törlôvel
(opció)

Karbantartó
nyílásokSzellôzés

DN 100

Fûtôberen-
dezés csat-
lakozója
(opció)

Közvetlen leszívócsô
storz gyorscsatlakozóval

Magas
nyomású
mosófej

KI
DN...

BE
DN...

Nagynyo-
mású
pumpa  a
mosófej-
hez

Kapcsoló
szekrény

Iszapkinyomó
szivattyú

1

2
3
4

5,5
7

8,5
10

DNNG
Iszapfogó Zsírtároló

kapacitás
H3H2H1 H4 H5 L1 L2 L4 B1Összesen

1001 106 100 320 760 1480 1300 1500 1100 1300 700 700830

1002 210 100 440 985 1680 1500 1700 1100 1300 700 7001055
1003 300 150 630 985 1680 1500 1700 1450 1650 700 7001055

1004 400 200 830 985 1680 1500 1700 1760 2000 700 7001055

1505,5 725 360 1430 1180 1880 1700 1900 1760 2000 700 9501250

150
150
150

7
8,5
10

800
940
1000

400
475
520

1600
1900
2000

1180
1180
1180

1880
1880
1880

1700
1700
1700

1900
1900
1900

1960
2250
2450

2200
2485
2690

L3

1800

1800

2150

2460

2460

2660
2950
3150

700
700
700

950
950
950

B2

770

770

770

770

1020

1020
1020
1020

1250
1250
1250

Kapacitás (liter) Méretek mm-ben

B3

500

B4

930

930

930

930

1180

1180

1180

1180

D

500

500

500

625

625
625
625

3571.84.31

3572.84.31

3573.84.31

3574.84.31

3575.84.31

3577.84.31

3578.84.31

3580.84.31

3571.84.41

3572.84.41

3573.84.41

3574.84.41

3575.84.41

3577.84.41

3578.84.41

3580.84.41

Cikkszám (bal kezes)Cikkszám (jobb kezes)Súly (kg)
Üresen                Töltve
150

155
175
190
240
255
280
295

470

595
805
1020
1670
1855
2180
2295

110

110

110

110

160

160

160

160

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

HIDROJET®-OSE
(l/s)

Cikkszám
jobb oldali betekintôablakkal

Cikkszám
bal oldali betekintôablakkal



Termékleírás

LIPURAT OSE

Zsírleválasztó berendezés, az MSz EN 1825 /

DIN 4040–nek megfelelôen
Hidro-mechanikus nagynyomású belsô
lemosófejjel
Kompakt kivitel, közvetlen leszívócsôvel
Szabadon álló telepítésre, fagymentes helyi-
ségekben
Rozsdamentes acélból, acélminôség: 1.4571

…..l kapacitású integrált iszaptérrel (lásd
Táblázat)
DN…. Csôcsatlakozás BE – KI (DIN 19535 PE
csôhöz)
Karbantaró nyílások DN 300 (NG 1 – 4)  DN
500 (NG 5,5 – 10)
Közvetlen leszívócsô csatlakozás R 2 1/2 és
STORZ B 75 gyors csatlakozású tûzoltótöm-
lôhöz
Betekintô ablak, ablaktörlôvel
Kézi vezérlésû nagynyomású beépített
lemosófej (fellazításra, keverésre, öblítésre)
175 bár nyomással, 13 l/perc vízigénnyel
Iszapkinyomó szivattyú 3,0 kW/ 2850 ford,
20 m3/ h szállítási teljesítménnyel, 1 bar 
nyomáson, átlagos emelési magasság esetén

Feltöltôkészülék (szifon, vízszálmegszakítás,
R 3/4” golyóscsap)  
Jobbos/Balos kezelôoldal a helyszíni 

lehetôségekhez igazodva
Elektromos csatlakozás: 400V / 50 H / 16 A
/ 6,9 kW
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ACO épületgépészet

LIPURAT®-OSE

Névleges méretek 1/2/3/4/5,5/7/8,5/10                                             Felszereltségi fok 3

Z
sí
rl
ev
á
la
sz
tó
k

O
la
jl
ev
á
la
sz
tó
k

Opciós tartozékok

mintavételi csô
elôszûrô
tolózár a beömlô/kiömlô csonkhoz
fûtôbetét
komplett, kompakt szennyvízátemelô beren-

dezés a tisztított víz átemeléséhez a
zsírleválasztó után telepítve (ld. Szenny-
vízátemelôk fejezet)

A termék elõnyei

hidromechanikus nagynyomású tisztítófej

(175 bar)
fûtési lehetôség
könnyen tisztítható, karbantartható
teljesen automata mûködésûre építhetô ki

Töltôkészülék gömbszeleppel
(opció)

Betekintô
ablak
ablaktör-
lôvel
(opció)

Karbantartó
nyílások

Szellôzés
DN 100

Fûtôberen-
dezés csat-
lakozója (opció)

Közvetlen leszívócsô storz
gyorscsatlakozóval
R 2 1/2, DIN 14308 

Magas
nyomású
nyomófej

KI
DN...

BE
DN...

Kapcsoló
szekrény

Iszapkinyomó
pumpa

1

2
3
4

5,5
7

8,5
10

DNNG
Iszapfogó Zsírtároló

kapacitás
H3H2H1 H4 H5 L1 L2 L4 B1Összesen

1001 100 100 320 760 1200 1380 1550 905 1100 650 635830

1002 200 100 440 985 1320 1500 1700 905 1100 650 6351055
1003 300 150 630 985 1320 1500 1700 1255 1450 650 6351055

1004 400 200 830 985 1320 1500 1700 1605 1800 650 6351055

1505,5 550 360 1430 1185 1570 1750 1950 1655 1920 650 8851255

150
150
150

7
8,5
10

700
850
1000

400
475
520

1600
1900
2000

1185
1185
1185

1570
1570
1570

1750
1750
1750

1950
1950
1950

1855
2155
2345

2120
2420
2610

L3

1850

1850

2200

2550

2600

2800
3100
3300

650
650
650

885
885
885

B2

760

760

760

760

1010

1010
1010
1010

1255
1255
1255

Kapacitás (liter) Méretek mm-ben

B3

370

B4

800

800

800

800

1000

1000

1000

1000

D

370

370

370

450

450
450
450

7571.84.31

7572.84.31

7573.84.31

7574.84.31

7575.84.31

7577.84.31

7578.84.31

7580.84.31

7571.84.41

7572.84.41

7573.84.41

7574.84.41

7575.84.41

7577.84.41

7578.84.41

7580.84.41

Cikkszám (bal kezes)Cikkszám (jobb kezes)Súly (kg)
Üresen                Töltve
215

220
240
260
335
345
385
400

535

660
870
1090
1765
1915
2285
2400

110

110

110

110

160

160

160

160

Elzáró
szerelvény

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

LIPURAT®-OSE
(l/s)

Cikkszám
jobb oldali betekintôablakkal

Cikkszám
bal oldali betekintôablakkal



Termékleírás

HYDROJET OA

Zsírleválasztó berendezés, az MSz EN 1825 /

DIN 4040–nek megfelelôen
Automatikus vezérlésû, Hidro-mechanikus
nagynyomású belsô lemosófejjel
Kompakt kivitel, közvetlen leszívócsôvel
Szabadon álló telepítésre, fagymentes helyi-
ségekben
PE-HD polietilén anyagból (több mint 25 éves
szerkezeti stabilitás)

…..l kapacitású integrált iszaptérrel (lásd
Táblázat)
DN…. Csôcsatlakozás BE – KI (DIN 19535 PE
csôhöz)
Karbantaró nyílások DN 450 (NG 1 – 2 –nél 1
db, többinél 2 db)
Közvetlen leszívócsô csatlakozás R 2 1/2 és
STORZ B 75 gyors csatlakozású tûzoltótöm-
lôhöz
Betekintô ablak, ablaktörlôvel
Automatikus vezérlésû nagynyomású
beépített lemosófej (fellazításra, keverésre,
öblítésre) 175 bár nyomással, 13 l/perc
vízigénnyel
Standard ellenôrzôegység, hibajelzéssel

Feltöltôkészülék (szifon, vízszálmegszakítás,
R 3/4” golyóscsap)  
Jobbos/Balos kezelôoldal a helyszíni 

lehetôségekhez igazodva
Elektromos csatlakozás: 400V / 50 H / 16 A
/ 6,9 kW
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HYDROJET®-OA

Névleges méretek 1/2/3/4/5,5/7/8,5/10                                                     Felszereltségi fok 4

Opciós tartozékok

mintavételi csô
elôszûrô
tolózár a beömlô/kiömlô csonkhoz
fûtôbetét

komplett, kompakt szennyvízátemelô beren-
dezés a tisztított víz átemeléséhez a zsír-
leválasztó után telepítve (ld. Szennyvízátemelôk
fejezet)

A termék elõnyei

könnyû szállíthatóság 
hidromechanikus nagynyomású tisztító-
egység (175 bar)
fûtési lehetôség
könnyen tisztítható, karbantartható

Töltôkészülék gömbszeleppel
(opció)

Betekintô
ablak ablak-
törlôvel
(opció)

Karbantartó
nyílásokSzellôzés

DN 100

Fûtôberen-
dezés csat-
lakozója
(opció)

Közvetlen leszívócsô
storz gyorscsat-
lakozóval

Magas
nyomású
nyomófej

KI
DN...

BE
DN...

Nagynyomású
szivattyú

1

2
3
4

5,5
7

8,5
10

DNNS
Iszapfogó Zsírtároló

kapacitás
H3H2H1 H4 H5 L1 L2 L4 B1Összesen

1001 106 100 320 760 1510 1300 1500 1100 1300 300 700830
1002 210 100 440 985 1710 1500 1700 1100 1300 300 7001055
1003 300 150 630 985 1710 1500 1700 1450 1650 300 7001055
1004 400 200 830 985 1710 1500 1700 1760 2000 300 7001055

1505,5 725 360 1430 1180 1880 1700 1900 1760 2000 300 9501250

150
150
150

7
8,5
10

800
940
1000

400
475
520

1600
1900
2000

1180
1180
1180

1880
1880
1880

1700
1700
1700

1900
1900
1900

1960
2250
2450

2200
2485
2690

L3

1400

1400

1750

2060

2060

2260
2550
2750

300
300
300

950
950
950

B2

770

770

770

770

1020

1020
1020
1020

1250
1250
1250

Kapacitás (liter) Méretek mm-ben

B3

800

800

800

800

1050

1050
1050
1050

D

110

110

110

110

160

160
160
160

3551.74.32

3552.74.32

3553.74.32

3554.74.32

3555.74.32

3557.74.32

3558.74.32

3560.74.32

3551.74.42

3552.74.42

3553.74.42

3554.74.42

3555.74.42

3557.74.42

3558.74.42

3560.74.42

Cikkszám (bal kezes)Cikkszám (jobb kezes)Súly (kg)
Üresen                Töltve
100

105
125
140
190
205
230
245

420

545
755
970
1620
1805
2130
2245

Automata
vezérlés

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

HYDROJET®-OA
(l/s)

Cikkszám
jobb oldali betekintôablakkal

Cikkszám
bal oldali betekintôablakkal



Termékleírás

LIPURAT OA

Zsírleválasztó berendezés, az MSz EN 1825 /

DIN 4040 –nek megfelelôen
Automatikus vezérlésû, Hidro-mechanikus
nagynyomású belsô lemosófejjel
Kompakt kivitel, közvetlen leszívócsôvel 
Szabadon álló telepítésre, fagymentes helyi-
ségekben
Rozsdamentes acélból, acélminôség: 1.4571

…..l kapacitású integrált iszaptérrel (lásd
Táblázat)
DN…. Csôcsatlakozás BE – KI (DIN 19535 PE
csôhöz)
Karbantaró nyílások DN 300 (NG 1 – 4)  és
DN 500 NG 5,5 – 10)
Közvetlen leszívócsô csatlakozás R 2 1/2 és
STORZ B 75 gyors csatlakozású tûzoltótöm-
lôhöz
Betekintô ablak, ablaktörlôvel
Automatikus vezérlésû nagynyomású
beépített lemosófej (fellazításra, keverésre,
öblítésre) 175 bár nyomással, 13 l/perc
vízigénnyel
Standard ellenôrzôegység, hibajelzéssel
Feltöltôkészülék (szifon, vízszálmegszakítás,

R 3/4” golyóscsap)  
Jobbos/Balos kezelôoldal a helyszíni
lehetôségekhez igazodva

Elektromos csatlakozás: 400V / 50 H / 16 A
/ 3,9 kW
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LIPURAT®-OA

Névleges méretek 1/2/3/4/5,5/7/8,5/10 

1

2
3
4

5,5
7

8,5
10

DNNS
Iszapfogó Zsírtároló

kapacitás
H3H2H1 H4 H5 L1 L2 L4 B1Összesen

1001 100 100 320 760 1200 1380 1550 905 1100 115 635830
1002 200 100 440 985 1320 1500 1700 905 1100 115 6351055
1003 300 150 630 985 1320 1500 1700 1255 1450 115 6351055
1004 400 200 830 985 1320 1500 1700 1605 1800 115 6351055

1505,5 550 360 1430 1185 1570 1750 1950 1655 1920 115 8851255

150
150
150

7
8,5
10

700
850
1000

400
475
520

1600
1900
2000

1185
1185
1185

1570
1570
1570

1750
1750
1750

1950
1950
1950

1855
2155
2345

2120
2420
2610

L3

1320

1320

1670

2020

2070

2270
2570
2760

115
115
115

885
885
885

B2

760

760

760

760

1010

1010
1010
1010

1255
1255
1255

Kapacitás (liter) Méretek mm-ben

B3

370

370

370

370

550

550

550

550

110

110

110

160

160
160
160

B4

800

800

800

800

1000

1000

1000

1000

D

110

7571.74.32

7572.74.32

7573.74.32

7574.74.32

7575.74.32

7577.74.32

7578.74.32

7580.74.32

7571.74.42

7572.74.42

7573.74.42

7574.74.42

7575.74.42

7577.74.42

7578.74.42

7580.74.42

Cikkszám (bal kezes)Cikkszám (jobb kezes)Súly
Üresen                Töltve
165

170
190
215
285
295
335
350

485

610
825
1045
1715
1895
2235
2350

Opciós tartozékok

mintavételi csô
elôszûrô
tolózár a beömlô/kiömlô csonkhoz
fûtôbetét
komplett, kompakt szennyvízátemelô beren-

dezés a tisztított víz átemeléséhez a zsír-
leválasztó után telepítve (ld. Szennyvízátemelôk
fejezet)

A termék elõnyei

könnyû szállíthatóság 

hidromechanikus nagynyomású tisztító-
egység (175 bar)
fûtési lehetôség
könnyen tisztítható, karbantartható
teljesen automata mûködésûre építhetô ki

Töltôkészülék gömbszeleppel
(opció)

Betekintô
ablak
ablaktör-
lôvel

BE
DN...

Fûtôberendezés
csatlakozója
(opció)

Közvetlen leszívócsô storz
gyorscsatlakozóval
R 2 1/2, DIN 14308 

KI
DN...

Szellôzés
DN 100

Karbantartó
nyílások

Magas
nyomású
nyomófej

Automata
vezérlés

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

LIPURAT®-OA
(l/s)

Cikkszám
jobb oldali betekintôablakkal

Cikkszám
bal oldali betekintôablakkal



32

ACO épületgépészet

HYDROJET®-RA

Névleges méretek 2/4/7/10, automatikus hidromechanikus belsõ tisztítással

Felszereltségi fok 4
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Termékleírás

HYDROJET®-RA NG ... (2/4/7/10)

Zsírleválasztó ber. a DIN 4040 / MSz EN
1825 szerint helyiségekben, szabadon állva
történô telepítésre, polietilénbõl, PE-HD
anyag, 
- nagynyomású belsô tisztítással
(aprítás + keverés + öblítés) 

- motorhajtású nagynyomású tisztítófej 
- szivattyú névl. nyomás 175 bar, átfolyás 13
l/min 

- víztároló tartály az ivóvíz-csatlakozáshoz a
DIN 1988 szerint (melegvíz-csatlakozás
nincs) 

- automatikus vezérlés 
- együttes hibajelzés 
- közvetlen szívócsatlakozással DN 65 
- tûzoltótömlô-gyorscsatoló Storz 75 B 
- töltôkészülékkel 
- mágnes szeleppel automat. újratöltéshez
(3/4") 

- betekintôablakkal és ablaktörlôvel 
ACO Passavant rendszer 
integrált iszapfogóval, kapacitás ... liter, osz-
tatlan kerek forma (optimális tisztítási
kényelem), szegmenskonstrukció (optimális
bevitel) beömlô- és kiömlônyílás DN ...
(100/150/200) a DIN 19 522 szerint, SML
csô, két karbantartó- és átvizsgálónyílással 

DN 350, szagállóan csavarozva, 
elektromos csatlakozás: 
400V/50 Hz/16A/3,9 kW 

Opcionálisan távvezérléssel vagy anélkül 
Jobbkezes / balkezes mûködtetés 
Súly kb. ... kg 
Cikkszám ... (lásd a táblázatot)

Megjegyzés: NG 15 és NG 20 kívánságra  

Csôcsatlakozó

Vezérlés

Szellôzés DN 100

Karbantartónyílások
DN...

Kiömlô
nyílás
DN

Beömlô-
nyílás 
DN

Töltôkészülék
mágnes szeleppel

Forgó tisztítófej

Elvezetés csatlakozása
DN 65 DN 100

Biztonsági túlfolyó DN 50

HYDROJET®-RA
Névleges méret l/sec

Cikkszám
jobb oldali betekintõablakkal

Cikkszám
bal oldali betekintõablakkal

2
4
7

10

3502.73.42

3504.73.42

3507.73.42

3510.73.42

3502.73.32

3504.73.32

3507.73.32

3510.73.32

Megrendelési adatok

Opcionális kiegészítõk: 

mintavételi csô 
Szennyvízátemelôberendezés komplett, a
HYDROJET®-RA mögött történô telepítésre 
távvezérlés
UP/AP ház a távvezérlésnek és az összekö-
tô csatolónak

 elôszûrô
tolózár a beömlô-/kiömlônyíláshoz

A termék elõnyei

az NG 2-10 berendezések jól
szállíthatók és szerelhetôk a
szegmenskonstrukció követ-
keztében (a legnagyobb szeg-
mens 880 mm magas) 
a kerek forma következtében
optimális tisztítási kényelem 

hidromechanikus nagynyomású belsô
tisztítás (175 bar)
automatikus eltakarítás, tisztítás és
újratöltés kellemetlen szagok nélkül
a teljesen automatikus mûködtetés táv-
vezérléssel (opció) is lehetséges

Műszaki adatok

DNNG
Iszap-
fogó

5L4L3L2L1L4H3H2H1HnesezssÖ
Zsírtároló
kapacitás

Kapacitás (liter)

Üresen legnehe-
zebb db.Töltve

Súly (kb. kg) Méretek mm-ben Max. Z 
szegmens-
magasság

Szeg-
mensek
száma

2 100 290 680 120 124 804 50 975 905 1320 1620 1020 1255 685 1150 925 670 2

4 100 500 890 160 144 1034 52 1240 1170 1580 1880 1020 1255 685 1150 925 820 2

7 150 830 2120 400 233 2353 78 1430 1330 1880 2180 1560 1820 955 1660 1180 785 3

10 150 1150 2450 400 258 2708 78 1600 1500 2050 2350 1560 1820 955 1660 1180 785 3

15 200 1950 3610 800 313 3923 90 1765 1665 2200 2500 1815 2130 1135 1915 1310 785 3

20 200 2440 4070 800 343 4413 95 1955 1855 2400 2700 1815 2130 1135 1915 1310 820 3

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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LIPURAT®-RA

Névleges méretek 2/4/7/10 automatikus hidromechanikus belsõ tisztítással, anyagminõség 1.4571

Felszereltségi fok 4
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Termékleírás

LIPURAT®-RA NG ... (2/4/7/10)

Zsírleválasztó ber. DIN 4040 / MSz EN 1825
szerint helyiségekben, szabadon állva történô
telepítésre, rozsdamentes acélból, anyag-
minôség 1.4571, 
- nagynyomású belsô tisztítással 
(aprítás + keverés + öblítés) 

- motorhajtású nagynyomású tisztítófej 
- szivattyú névl. nyomás 175 bar, átfolyás 13
l/min 

- víztároló tartály az ivóvíz-csatlakozáshoz a
DIN 1988 szerint (melegvíz-csatlakozás
nincs) 

- automatikus vezérlés 
- együttes hibajelzés 
- közvetlen szívócsatlakozással DN 65 
- tûzoltótömlô-gyorscsatoló Storz 75 B 
- töltôkészülékkel 
- szolenoid szeleppel automat. újratöltéshez
(3/4") 

- betekintôablakkal és ablaktörlôvel 
ACO Passavant rendszer 
integrált iszapfogóval, kapacitás ... liter, osz-
tatlan kerek forma (optimális tisztítási
kényelem), szegmenskonstrukció (optimális
bevitel), beömlô- és kiömlônyílás DN ...
(100/150/200) a DIN 19 522 szerint, SML
csô, két karbantartó- és átvizsgálónyílással 

DN 300 (NG 2-4) vagy DN 500 (NG 7-10),  
szagállóan tömítve
elektromos csatlakozás: 
400V/50 Hz/16A/3,9 kW 

Opcionálisan távvezérléssel vagy anélkül 
Jobbkezes / balkezes mûködtetés 
Súly kb. ... kg 
Cikkszám ... (lásd a táblázatot)

Betekintôablak 
ablaktörlôvel, 
jobb vagy bal (opció)

Csôcsatlakozó
Kiömlônyílás DN

Beömlô-
nyílás 
DN

Forgó tisztítófej

Biztonsági 
túlfolyó 
DN 50

Karbantartónyílások DN...

Közvetlen leszívó csonk

Töltôkészülék mágnes szeleppel
Közvetlen leszívó csonk

LIPURAT®-RA
Névleges méret l/sec

Cikkszám
jobb oldali betekintôablakkal

Cikkszám
bal oldali betekintôablakkal

2
4
7
10

7502.73.42

7504.73.42

7507.73.42

7510.73.42

7502.73.32

7504.73.32

7507.73.32

7510.73.32

Opcionális kiegészítõk: 

mintavételi csô 
Szennyvízátemelô berendezés komplett, a
LIPURAT®-RA mögött történô telepítésre 
távvezérlés
UP/AP ház a távvezérlésnek és az összekö-
tô csatolónak

 elôszûrô
tolózár a beömlô-/kiömlônyíláshoz

A termék elõnyei

az NG 2-10 berendezések jól
szállíthatók és szerelhetôk
a szegmenskonstrukció kö-
vetkeztében (a legnagyobb
szegmens 780 mm magas) 
a kerek forma következté-
ben optimális tisztítási ké-
nyelem 

hidromechanikus nagynyomású belsô
tisztítás (175 bar)
automatikus eltakarítás, tisztítás és újra-
töltés kellemetlen szagok nélkül
a teljesen automatikus mûködtetés táv-
vezérléssel (opció) is lehetséges

Megjegyzés: NG 15 és NG 20 kívánságra  

Megrendelési adatok

Műszaki adatok

DNNG
Iszap-
fogó

4L3L2L1L4H3H2H1HnesezssÖ
Zsírtároló
kapacitás

Kapacitás (liter)

Üresen legnehe-
zebb db.Töltve

Súly (kb. kg) Méretek mm-ben Max. Z 
szegmens-
magasság

Szeg-
mensek
száma

2 100 210 714 121 130 844 90 975 905 1204 1581 1000 1180 610 840 783 2

4 100 420 915 166 190 1105 90 1240 1170 1474 1851 1000 1180 610 840 783 2

7 150 706 1952 400 250 2202 160 1430 1330 1790 2170 1500 1800 898 1096 787 3

10 150 1001 2247 400 290 2537 160 1600 1500 1960 2340 1500 1800 898 1096 787 3

15 200 1630 3350 800 375 3725 213 1755 1685 2180 2520 1750 2050 1055 1235 820 3

20 200 2110 3820 800 435 4255 213 1935 1885 2380 2720 1750 2050 1055 1235 820 3

Forgatható kerek 
középtengely

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 



Termékleírás

HYDROJET OAE

Zsírleválasztó berendezés, az MSz EN 1825 /

DIN 4040–nek megfelelôen
Hidro-mechanikus nagynyomású belsô
lemosófejjel
Kompakt kivitel, közvetlen leszívócsôvel
Szabadon álló telepítésre, fagymentes helyi-
ségekben
PE-HD polietilén anyagból (több, mint 25 éves
szerkezeti stabilitás)

…..l kapacitású integrált iszaptérrel (lásd
Táblázat)
DN…. Csôcsatlakozás BE – KI (DIN 19535 PE
csôhöz)
Karbantaró nyílások DN 450 (NG 1 – 2 –nél 1
db, többinél 2 db)
Közvetlen leszívócsô csatlakozás R 2 1/2 és
STORZ B 75 gyors csatlakozású tûzoltótöm-
lôhöz
Betekintô ablak, ablaktörlôvel
Automatikus vezérlésú nagynyomású
beépített lemosófej (fellazításra, keverésre,
öblítésre) 175 bár nyomással, 13 l/perc
vízigénnyel

Standard ellenôrzôegység, hibajelzéssel
Iszapkinyomó szivattyú 3,0 kW/ 2850 ford.,
20 m3/h szállítási teljesítménnyel, 1 bar
nyomáson, átlagos emelési magasság esetén
Feltöltôkészülék (szifon, vízszálmegszakítás, 

R 3/4” golyóscsap) 
Jobbos/Balos kezelôoldal a helyszíni
lehetôségekhez igazodva
Elektromos csatlakozás: 400V / 50 H / 16 A
/ 6,9 kW
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HYDROJET®-OAE

Névleges méretek 1/2/3/4/5,5/7/8,5/10        Felszereltségi fok 4

Opciós tartozékok

mintavételi csô
elôszûrô
tolózár a beömlô/kiömlô csonkhoz
fûtôbetét
komplett, kompakt szennyvízátemelô beren-

dezés a tisztított víz átemeléséhez a zsír-
leválasztó után telepítve (ld. Szennyvízátemelôk
fejezet)

A termék elõnyei

iszapkinyomó pumpa

hidromechanikus nagynyo-
mású tisztítófej (175 bar)
fûtési lehetôség
könnyen tisztítható, karbantartható
teljesen automata mûködésûre építhetô ki

Töltôkészülék gömbszeleppel
(opció)

Betekintô
ablak ablak-
törlôvel
(opció)

Karbantartó
nyílásokSzellôzés

DN 100

Fûtôberen-
dezés csat-
lakozója
(opció)

Közvetlen leszívócsô storz
gyorscsatlakozóval
R 2 1/2 DIN 14308

Magas
nyomású
mosófej

KI
DN...

BE
DN...

Nagynyo-
mású
pumpa  a
mosófej-
hez

Kapcsoló
szekrény

Iszapkinyomó
szivattyú

1

2
3
4

5,5
7

8,5
10

DNNS
Iszapfogó Zsírtároló

kapacitás
H3H2H1 H4 H5 L1 L2 L4 B1Összesen

1001 106 100 320 760 1510 1300 1500 1100 1300 700 700830

1002 210 100 440 985 1710 1500 1700 1100 1300 700 7001055
1003 300 150 630 985 1710 1500 1700 1450 1650 700 7001055

1004 400 200 830 985 1710 1500 1700 1760 2000 700 7001055

1505,5 725 360 1430 1180 1910 1700 1900 1760 2000 700 9501250

150
150
150

7
8,5
10

800
940
1000

400
475
520

1600
1900
2000

1180
1180
1180

1910
1910
1910

1700
1700
1700

1900
1900
1900

1960
2250
2450

2200
2485
2690

L3

1800

1800

2150

2460

2460

2660
2950
3150

700
700
700

950
950
950

B2

770

770

770

770

1020

1020
1020
1020

1250
1250
1250

Kapacitás (liter) Méretek mm-ben

B3

500

B4

930

930

930

930

1180

1180

1180

1180

D

500

500

500

625

625
625
625

3551.84.32

3552.84.32

3553.84.32

3554.84.32

3555.84.32

3557.84.32

3558.84.32

3560.84.32

3551.84.42

3552.84.42

3553.84.42

3554.84.42

3555.84.42

3557.84.42

3558.84.42

3560.84.42

Cikkszám (bal kezes)Cikkszám (jobb kezes)Súly (kg)
Üresen                Töltve
150

155
175
190
240
255
280
295

470

595
805
1020
1670
1855
2180
2295

110

110

110

110

160

160

160

160

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

HIDROJET®-OAE
(l/s)

Cikkszám
jobb oldali betekintôablakkal

Cikkszám
bal oldali betekintôablakkal



Termékleírás

LIPURAT OAE

Zsírleválasztó berendezés, az MSz EN 1825 /
DIN 4040–nek megfelelôen
Automatikus vezérlésû, Hidro-mechanikus
nagynyomású belsô lemosófejjel
Kompakt kivitel, közvetlen leszívócsôvel
Szabadon álló telepítésre, fagymentes helyi-
ségekben
Rozsdamentes acélból, acélminôség: 1.4571

…..l kapacitású integrált iszaptérrel (lásd
Táblázat)
DN…. Csôcsatlakozás BE – KI (DIN 19535 PE
csôhöz)
Karbantaró nyílások DN 300 (NG 1 – 4)  és
DN 500 NG 5,5 – 10)
Közvetlen leszívócsô csatlakozás R 2 1/2 és
STORZ B 75 gyors csatlakozású tûzoltótöm-
lôhöz
Betekintô ablak, ablaktörlôvel
Automatikus vezérlésú nagynyomású
beépített lemosófej (fellazításra, keverésre,
öblítésre) 175 bár nyomással, 13 l/perc
vízigénnyel
Standard ellenôrzôegység, hibajelzéssel

Iszapkinyomó szivattyú 3,0 kW/ 2850 ford,
20 m3/ h szállítási teljesítménnyel, 1 bar
nyomáson, átlagos emelési magasság esetén
Feltöltôkészülék (szifon, vízszálmegszakítás,
R 3/4” golyóscsap) 

Jobbos/Balos kezelôoldal a helyszíni
lehetôségekhez igazodva
Elektromos csatlakozás: 400V / 50 H / 16 A
/ 6,9 kW
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LIPURAT®-OAE

Névleges méretek 1/2/3/4/5,5/7/8,5/10                                           Felszereltségi fok 4

Opciós tartozékok

mintavételi csô
elôszûrô
tolózár a beömlô/kiömlô csonkhoz
fûtôbetét
komplett, kompakt szennyvízátemelô beren-

dezés a tisztított víz átemeléséhez a zsír-
leválasztó után telepítve (ld. Szennyvízátemelôk
fejezet)

A termék elõnyei

hidromechanikus nagynyomású tisztítófej

(175 bar)
fûtési lehetôség
könnyen tisztítható, karbantartható
teljesen automata mûködésûre építhetô ki
NG 1-4 könnyû utólagos beépíthetôség
(max. szélesség 800 mm)

Töltôkészülék 
gömbszeleppel (opció)

Betekintô
ablak
ablaktör-
lôvel
(opció)

Karbantartó
nyílások

Szellôzés
DN 100

Fûtôberendezés
csatlakozója
(opció)

Közvetlen leszívócsô storz
gyorscsatlakozóval
R 2 1/2, DIN 14308 

Magas
nyomású
mosófej

KI
DN...

BE
DN...

Kapcsolószekrény

Iszapkinyomó
pumpa

1

2
3
4

5,5
7

8,5
10

DNNS
Iszapfogó Zsírtároló

kapacitás
H3H2H1 H4 H5 L1 L2 L4 B1Összesen

1001 100 100 320 760 1200 1380 1550 905 1100 650 635830

1002 200 100 440 985 1320 1500 1700 905 1100 650 6351055
1003 300 150 630 985 1320 1500 1700 1255 1450 650 6351055

1004 400 200 830 985 1320 1500 1700 1605 1800 650 6351055

1505,5 550 360 1430 1185 1570 1750 1950 1655 1920 650 8851255

150
150
150

7
8,5
10

700
850
1000

400
475
520

1600
1900
2000

1185
1185
1185

1570
1570
1570

1750
1750
1750

1950
1950
1950

1855
2155
2345

2120
2420
2610

L3

1850

1850

2200

2550

2600

2800
3100
3300

650
650
650

885
885
885

B2

760

760

760

760

1010

1010
1010
1010

1255
1255
1255

Kapacitás (liter) Méretek mm-ben

B3

370

B4

800

800

800

800

1000

1000

1000

1000

D

370

370

370

450

450
450
450

7571.84.32

7572.84.32

7573.84.32

7574.84.32

7575.84.32

7577.84.32

7578.84.32

7580.84.32

7571.84.42

7572.84.42

7573.84.42

7574.84.42

7575.84.42

7577.84.42

7578.84.42

7580.84.42

Cikkszám (bal kezes)Cikkszám (jobb kezes)Súly (kg)
Üresen                Töltve
215

220
240
260
335
345
385
400

535

660
870

1090
1765
1915
2285
2400

110

110

110

110

160

160

160

160

Elzáró
szerelvény

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

LIPURAT®-OAE
(l/s)

Cikkszám
jobb oldali betekintôablakkal

Cikkszám
bal oldali betekintôablakkal
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HYDROJET®-RAE

Névleges méretek 2/4/7/10, automatikus hidromechanikus belsõ tisztítással, kinyomó szivattyúval

Felszereltségi fok 4
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Termékleírás

HYDROJET®-RAE NG ... (2/4/7/10)

Zsírleválasztó ber. a DIN 4040 / MSz EN 1825
szerint helyiségekben, szabadon állva történô
telepítésre, polietilénbôl, PE-HD anyag, 
- nagynyomású belsô tisztítással 
(aprítás + keverés + öblítés)

- motorhajtású nagynyomású tisztítófej 
- szivattyú névl. nyomás 175 bar, átfolyás 13
l/min 

- víztároló tartály az ivóvíz-csatlakozáshoz a
DIN 1988 szerint (melegvíz-csatlakozás
nincs) 

- automatikus vezérlés 
- együttes hibajelzés 
- kinyomó szivattyúval - búvárszivattyú vágó-
szerkezettel mint kinyomó szivattyú az
iszapfogóhoz és a leválasztórekeszhez,  

- motorkapacitás 1,7 kW / 2900 ford./perc 
- 16 m3/h emelési képesség 1,0 bar átlagos
emelômagasság mellett - dugós lefolyó 1",
dugóval - elvezetési csatlakozóval DN 65 

- tûzoltótömlô-gyorscsatoló Storz 75 B 
- töltôkészülékkel 
- szolenoid szeleppel automat. újratöltéshez
(3/4") 

- betekintôablakkal és ablaktörlôvel 

ACO Passavant rendszer 
integrált iszapfogóval, kapacitás ... liter, osz-
tatlan kerek forma (optimális tisztítási
kényelem), szegmenskonstrukció (optimális
bevitel), beömlô- és kiömlônyílás DN ...
(100/150/200) a DIN 19 522 szerint, SML
csô, két karbantartó- és átvizsgálónyílással
DN 350, szagállóan csavarozva, 
elektromos csatlakozás: 
400V/50 Hz/16A/5,6 kW 

Opcionálisan távvezérléssel vagy anélkül 
Jobbkezes / balkezes mûködtetés 
Súly kb. ... kg 
Cikkszám ... (lásd a táblázatot) 

HYDROJET®-RAE
Névleges méret l/sec

Cikkszám
jobb oldali betekintôablakkal

Cikkszám
bal oldali betekintôablakkal

2
4
7
10

3502.73.82
3504.73.82
3507.73.82
3510.73.82

3502.73.72
3504.73.72
3507.73.72
3510.73.72

Megjegyzés: NG 15 és NG 20 kívánságra 

Megrendelési adatok

Opcionális kiegészítõk: 

mintavételi csô
elôszûrô
UP/AP ház a távvezérlésnek és az összekö-
tô csatolónak
távvezérlés
tolózár a beömlô-/kiömlônyíláshoz
Szennyvízátemelô berendezés komplett, a
HYDROJET®-RAE mögött történô telepítésre 
(lásd „Szennyvízátemelôk” fejezet)

 tolózár a kinyomó szivattyúhoz
(kívánságra)
A termék elõnyei

az NG 2-10 berendezések jól
szállíthatók és szerelhetôk a
szegmenskonstrukció követ-
keztében (a legnagyobb
szegmens 780 mm magas) 
a kerek forma következtében
optimális tisztítási kényelem 

hidromechanikus nagynyomású belsô
tisztítás (175 bar) 
automatikus eltakarítás, tisztítás és újra-
töltés kellemetlen szagok nélkül
a teljesen automatikus mûködtetés táv-
vezérléssel (opció) is lehetséges
a külön szivattyúval történô elvezetés
(16 m3/10 m) lehetôvé teszi a beszere-
lést több mint 6 méterrel az utcaszint
alatt

Teljesítménydiagram
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Tûrések

Szivattyúgörbe:
szivattyú vágószerkezettel SITA 200-N

Műszaki adatok

DNNG
Iszap-
fogó

5L4L3L2L1L4H3H2H1HnesezssÖ
Zsírtároló
kapacitás

Kapacitás (liter)

Üresen legnehe-
zebb db.Töltve

Súly (kb. kg) Méretek mm-ben Max. Z 
szegmens-
magasság

Szeg-
mensek
száma

2 100 290 680 120 158 838 50 975 905 1320 1620 1020 1255 1140 1150 925 670 2
4 100 500 890 160 178 1068 52 1240 1170 1580 1880 1020 1255 1140 1150 925 820 2
7 150 830 2120 400 267 2387 78 1430 1330 1880 2180 1560 1820 1400 1660 1180 785 3
10 150 1150 2450 400 292 2742 78 1600 1500 2050 2350 1560 1820 1400 1660 1180 785 3
15 200 1950 3610 800 347 3957 90 1765 1665 2200 2500 1815 2130 1590 1915 1310 785 3
20 200 2440 4070 800 377 4447 95 1955 1855 2400 2700 1815 2130 1590 1915 1310 820 3

Csôcsatlakozó

Beömlô-
nyílás 
DN

Kinyomócsô csatlakozás 
(STORZ 75B R2,5” DIN 14308 szerint)

Vezérlés

Betekintô ablak

Túlfolyó DN 50

Kinyomó
szivattyú
Sita 200
1,7 kW

Kiömlônyílás DN

Karbantartónyílások DN...

Töltôkészülék mágnes szeleppel

Szellôzô csonk DN 70

Töltôkészülék 
mágnesszeleppel

Nagynyomású forgó tisztítófej

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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LIPURAT®-RAE

Névleges méretek 2/4/7/10, automatikus hidromechanikus belsõ tisztítással, 
4 kof igéstlerezsleF   1754.1  gésõnimgayna ,lavúyttavizs isétezevle
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Termékleírás

LIPURAT®-RAE NG ... (2/4/7/10)

Zsírleválasztó ber. a DIN 4040 / MSz EN
1825 szerint helyiségekben, szabadon állva
történô telepítésre, rozsdamentes acélból,
anyagminôség 1.4571, 
- nagynyomású belsô tisztítással 
(aprítás + keverés + öblítés) 

- motorhajtású nagynyomású tisztítófej 
- szivattyú névleges nyomás 175 bar, átfolyás
13 l/min 

- víztároló tartály az ivóvíz-csatlakozáshoz a
DIN 1988 szerint (melegvíz-csatlakozás
nincs) 

- automatikus vezérlés - együttes hibajelzés 
- kinyomó szivattyúval 
- búvárszivattyú vágószerkezettel mint kinyo-
mó szivattyú az iszapfogóhoz és a levá-
lasztórekeszhez 

- motorkapacitás 1,7 kW / 2900 ford./perc 
- 16 m3/h emelési képesség 1,0 bar átlagos
emelômagasság mellett - dugós lefolyó 1",
dugóval - elvezetési csatlakozóval DN 65 

- tûzoltótömlô-gyorscsatoló Storz 75 B 
- töltôkészülékkel 
- mágnes szeleppel automat. újratöltéshez (3/4")
- betekintôablakkal és ablaktörlôvel 

ACO Passavant rendszer 
integrált iszapfogóval, kapacitás ... liter, 
osztatlan kerek forma (optimális tisztítási ké-
nyelem), szegmenskonstrukció (optimális
bevitel), beömlô- és kiömlônyílás DN ...
(100/150/200) a DIN 19 522 szerint, SML
csô, két karbantartó-és átvizsgálónyílással
DN 300 (NG 2-4) vagy DN 500 (NG 7-10), sza-
gállóan tömítve, elektromos csatlakozás:
400V/50 Hz/16A/5,6 kW 
Opcionálisan távvezérléssel vagy anélkül 
Jobbkezes / balkezes mûködtetés 
Súly kb. ... kg, Cikkszám ... (lásd a táblázatot)  

Opcionális kiegészítõk: 

mintavételi csô
elôszûrô
UP/AP ház a távvezérlésnek és az összekö-
tô csatolónak
távvezérlés
tolózár a beömlô-/kiömlônyíláshoz
Szennyvízátemelô berendezés komplett,  a
LIPURAT®-RAE mögött történô telepítésre 

 tolózár a kinyomó szivattyúhoz (kívánságra)

A termék elõnyei

az NG 2-10 berendezések jól
szállíthatók és szerelhetôk a
szegmenskonstrukció követ-
keztében (a legnagyobb
szegmens 780 mm magas) 
a kerek forma következtében
optimális tisztítási kényelem 
hidromechanikus nagynyomá-
sú belsô tisztítás (175 bar)

az automatikus eltakarítás, tisztítás és
újratöltés nem jár kellemetlen szagokkal
a teljesen automatikus mûködtetés
távvezérléssel (opció) is lehetséges
a külön szivattyúval történô elvezetés
(16 m3/10 m) lehetôvé teszi a beszere-
lést több mint 6 méterrel az utcaszint
alatt

Szivattyúgörbe:
szivattyú vágószerkezettel SITA 200-N

LIPURAT®-RAE
Névleges méret l/sec

Cikkszám
jobb oldali betekintôablakkal

Cikkszám
bal oldali betekintôablakkal

2
4
7

10

7502.73.62
7504.73.62
7507.73.62
7510.73.62

7502.73.52
7504.73.52
7507.73.52
7510.73.52

Teljesítménydiagram
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Csôcsatlakozó

Karbantartónyílások
DN...

Töltôkészülék mágnes szeleppel
Nagynyomású forgó tisztítófej

Megjegyzés: NG 15 és NG 20 kívánságra 

Megrendelési adatok

Műszaki adatok

DNNG
Iszap-
fogó

4L3L2L1L4H3H2H1HnesezssÖ
Zsírtároló
kapacitás

Kapacitás (liter)

Üresen legnehe-
zebb db.Töltve

Súly (kb. kg) Méretek mm-ben Max. Z 
szegmens-
magasság

2 100 210 714 121 170 884 90 975 905 1204 1581 1000 1180 1062 840 783 2
4 100 420 915 166 230 1145 90 1240 1170 1474 1851 1000 1180 1062 840 783 2
7 150 706 1952 400 290 2242 160 1430 1330 1790 2170 1500 1800 1346 1096 787 3
10 150 1001 2247 400 330 2577 160 1600 1500 1960 2340 1500 1800 1346 1096 787 3
15 200 1630 3350 800 415 3765 213 1755 1685 2180 2520 1750 2050 1493 1235 820 3
20 200 2110 3820 800 475 4295 213 1935 1885 2380 2720 1750 2050 1493 1235 820 3

Betekintôablak 
ablaktörlôvel, 
jobb vagy bal

Nyomásfokozó szivattyú

Szeg-
mensek
száma

Kinyomócsô csatlakozás 
(STORZ 75B R2,5” DIN 14308 szerint)

Szellôzô csonk 
DN 70

Vezérlés

Kinyomó
szivattyú
Sita 200
1,7 kW

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

F   
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Opcionálisan rendelhetõ tartozékok

Műanyag (PE) leválasztókhoz
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ACO mintavételi edény

DN 100/150/200 vízszintes

Anyaga: PE

Beépítése vízszintes 

csôvezetékbe 

szabadon álló 

leválasztó után

Szintesés: 150mm

Cikkszám: DN L1 (mm)

3300.09.10 100 560

3300.09.20 150 490

3300.09.30 200 560

befolyás
DN...

kifolyás
DN...

befolyás
DN...

kifolyás
DN...

Cikkszám: DN L1 (mm) H (mm)

3300.10.10 100 560 100

3300.10.20 150 560 140

3300.10.30 200 560 160

Betekintô ablak (i 175)

ablaktörlô

befolyás

kifolyás

ACO mintavételi edény

DN 100/150/200 függõleges

Anyaga: PE

Beépítése függôleges 

csôvezetékbe 

szabadon álló 

leválasztó után

Irányadó szabvány:

DIN 19560

Szagzáró fedél

ACO figyelõablak

DN200 ablaktörlõvel

PE zsírleválasztókhoz

Cikkszám: 3300.11.10

ACO távvezérlõ

szükséges vezeték

7 x 1,0 mm2

HYDROJET®-OA/RA-hoz

Cikkszám: 0150.02.86

HYDROJET®-OAE-hez

Cikkszám: 0150.03.40

ACO feltöltõ egység

3/4"-os golyóscsappal 

a DIN 1988 4. rész szerint

beömlô tölcsérrel, bûzzárral

Cikkszám: 3300.11.21

feltöltôcsonk

tölcsér

ACO feltöltõ egység

3/4"-os golyóscsappal 

a DIN 1988 4. rész szerint

Cikkszám: 3300.11.20

3/4”-os golyóscsap

ACO szűrõedény 

mûanyagból

beépítés vízszintes csôvezetékbe

DIN 19560

Cikkszám: DN L1 (mm)

3667.00.01 100 560

3667.00.02 150 490

3667.00.03 200 560

befolyás
DN...

kifolyás
DN...

befolyás
DN...

kifolyás
DN...

Irányadó szabvány: DIN 19560

Szagzáró fedél
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befolyás
DN...

kifolyás
DN...

befolyás
DN...

kifolyás
DN...

befolyás
DN... kifolyás

DN...

ACO szűrõ edény
beépítés vízszintes csôvezetékbe

Anyaga: 

1.4571 rozsdamentes acél

Tolózár kézikerékkel
DN 100/150/200

Anyaga: öntöttvas ház (GG25)

Tolattyú és orsó rozsdamentes acél

ACO figyelõablak
DN200 ablaktörlõvel
rozsdamentes zsírleválasztókhoz

Cikkszám: 7602.00.26

ACO távvezérlõ
szükséges vezeték

7 x 1,0 mm2

LIPURAT®-OA/RA-hoz

Cikkszám: 0150.02.86

LIPURAT®-OAE-hez

Cikkszám: 0150.03.40

ACO feltöltõ egység
3/4”-os golyóscsappal 

a DIN 1988 4. rész szerint

Cikkszám: 7602.00.25

ACO mintavételi edény
DN 100/150/200 vízszintes
Anyaga: 1.4571 

rozsdamentes acél

Beépítése vízszintes csôvezetékbe 

szabadon álló leválasztó után

Szintesés: 70 mm

Irányadó szabvány:

DIN 19522

Szagzáró fedél 

gyorscsatlakozó karommal

Cikkszám: DN L1 (mm)

7300.09.10 100 230

7300.09.20 150 330

7300.09.30 200 390

Cikkszám: DN L1 (mm) H (mm)

7300.10.20 100 560 100

7300.15.20 150 560 140

7300.16.20 200 560 160

ACO mintavételi edény
DN 100/150/200 függõleges
Anyaga: 1.4571 rozsdamentes acél

Beépítése függôleges csôvezetékbe

szabadon álló leválasztó után

Irányadó szabvány:

DIN 19560

Szagzáró fedél

Betekintô ablak 

(i 175)

ablaktörlô

Cikkszám: DN a (mm) b (mm) c (mm)

7300.09.70 100 145 75 220

7300.09.80 150 170 100 320

7300.09.90 200 200 130 380

Cikkszám: DN L Építési magasság H Ød
(mm) be (mm) ki (mm) (mm)

7602.00.12 100 50 364 465 200

7604.00.12 150 60 478 639 250

7610.00.12 200 60 542 743 250
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LIPURAT -OS/ -OA/ -OSE/ -OAE és HYDROJET -OS/ -OA/ -OSE/ -OAE

Beépítési útmutató:
Közvetlen leszívású és kézi/automata hidromechanikus belsõ tisztítású zsírleválasztó berendezések
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Általános információk

Az ACO zsírleválasztó berendezések az  MSz
EN 1825 szerinti kialakításúak
- LIPURAT típusok rozsdamentes anyagból
(DIN 1,4301) készülnek

- HYDROJET típusok polietilénbol készülnek.
- OS – Ovális forma, nagynyomású belsô
hidromechanikus tisztító egységgel, kézi
mûködtetéssel.

- OA – Ovális forma, nagynyomású belsô hid-
romechanikus tisztító egységgel, automa-
tikus mûködtetéssel.

- OSE – Ovális forma, nagynyomású belsô
hidromechanikus tisztító egységgel, kinyo-
mó szivattyúval, kézi mûködtetéssel.

- OAE – Ovális forma, nagynyomású belsô
hidromechanikus tisztító egységgel, kinyo-
mó szivattyúval, automatikus mûködte-
téssel.

A termék legfõbb elõnyei
- Átfogó, a beruházói igényekhez alkalmazko-
dó termékprogram az utólagos beépítés
lehetôségével is

- Zárt rendszerû, ennek megfelelôen problé-
mamentes, gyors, higiénikus és bûzterhelés
nélküli üzemet kínál

- Kompakt kivitel 
- Kis térfogat – alacsony hulladék-eltávolítási
költségek

- Szaniter és elektromos csatlakozásra kész
kivitel

- Közvetlen leszívás
- Csekély tisztítási igény az alapos hidro-
mechanikus nagynyomású belsô tisztítás
következtében

- Nagynyomású szivattyú (névleges nyomása
175 bar, szállított vízmennyiség 12,5 l/perc,
3,9 kW, 400 V, 50 Hz, 16 A)

- Motormeghajtású orbitális tisztítófej (230 V,
50 Hz, 11 f/perc, IP 55, 40 W)

- Kézi vagy teljesen automata programve-
zérlés – opcionálisan távirányítással is

Alkalmazási területek
Az állati és növényi zsírokkal és olajokkal ter-
helt szennyvizekbôl a csatornába bocsátás
elott a zsírokat le kell választani. Amennyiben
ez nem történne meg, a kihûlô zsír a csôveze-
tékek falára lerakódva csökkentené az átfo-
lyási keresztmetszetet, és idôvel duguláshoz
vezetne. Hosszabb távon az agresszív zsírsa-
vak megtámadják a beton csatornacsöveket,
illetve a csatornahálózat beton mûtárgyait. A
zsírsavak gyors bomlása jelentos szagter-
helést okozhat. Nyíltfelszínû csatornába, víz-
folyásba kerülve a felúszó zsír- ill. olajréteg

gátolja a természetes oxigénbe-oldódást.
Fenti okok miatt a vonatkozó magyar elôírá-
sok értelmében a magas zsír- illetve olaj-
tartalmú szennyvizeket a közcsatornába bo-
csátás elôtt zsírleválasztón kell átvezetni.

E termékcsoport fô alkalmazási területét a
konyhaüzemek (kórházak, öregotthonok stb.),
nagykonyhák és étkezdék, vágóhidak stb.
jelentik.

A zsírleválasztó konyhai darabos

szennyezôdéstôl mentes szennyvízek le-

választására alkalmas!

Működési leírása
A zsírleválasztó berendezés kompakt kivitelû,
ülepítô térbôl és leválasztó térbôl áll. Tisztán
fizikai alapon a nehézségi erô (sûrû-
ségkülönbség) elvén mûködik. A berendezés
beömlô csonkján beömlô, zsírokkal, olajokkal
terhelt szennyvíz egy energiatörô és áram-
lásterelô elemnek ütközik, áramlása lefelé for-
dul. A víznél nehezebb összetevôi a tartály
fenekére lesüllyednek. A csatornához képest
jelentôsen kiszélesedett térben kialakult lassú
áramlás mellett a víznél könnyebb zsírok és
olajok a felszínre úsznak, míg a víz elvezetése
a mûtárgy aljáról az iszaptér felett történik
egy merülô-csövön keresztül.

A hulladékkezelés során a leválasztóban lévô
zsírréteget a HD-Orbital tisztítófej célzatosan
összetöri (175 bar nyomással) és szivattyúz-
ható állapotba homogenizálja. A probléma-
mentes hulladékkezelés érdekében a leválasz-
tó tartalma folyamatosan keveredik és a
szívókocsi segítségével a közvetlen csatlako-
záson keresztül leszívásra kerülhet.

Fontos információk

- A zsírleválasztókat visszatorlódás nélkül,
azaz nyomásmentesen kell üzemeltetni. A
visszatorlódási szint alatti beépítés esetén
ezért átemelô berendezést kell hozzákap-
csolni.

- Ha a bekötô vezeték szintje mélyebben van,
mint a zsírleválasztó szintje, akkor a
nyomásmentesség biztosítása miatt szenny-
vízátemelôvel TILOS a zsíros szennyvizet a
leválasztóba juttatni. Ebben az esetben az
ACO által forgalmazott csigaszivattyút kell
alkalmazni.

- A zsírleválasztó berendezésbe csak olyan
szennyvíz vezethetô be, amelybôl szerves
eredetû zsírokat és olajokat kell leválasztani.

- A zsírleválasztót a szennyvízcsatornára kell
csatlakoztatni. 

- A lerakódások csökkentése érdekében a
ráfolyó vezetékeket 1:50 lejtéssel (2%) és
könnyen tisztítható módon kell kialakítani.

- A zsírleválasztó tartós kifogástalan mûködé-
se csak megfelelô idôben történô ürítés és
gondos karbantartás mellett biztosított.

- A berendezéseknek a problémamentes hul-
ladékkezelés érdekében jól hozzáférhetônek
kell lenniük. A berendezés elôtt, mögött és
felett elegendô kezelôteret kell hagyni.

- A zsírleválasztó berendezés helyiségét szag-
záróan kell a szomszéd helyiségektôl elha-
tárolni, és a megfelelô levegôzésrôl és szel-
lôzésrôl gondoskodni kell.

- Általában minden leválasztó mögött minta-
vételi lehetôséget kell kialakítani. Lásd ezzel
kapcsolatban DIN 1986, 1. rész, 88. 06.
kiadás, 8.2 szakasz.

Elhelyezés, beépítés

Felállítás
A zsírleválasztó berendezéseket fagymentes,
zárt helyiségben kell felállítani, a tisztítandó
szennyvíz keletkezési helyéhez a lehetô leg-
közelebb esô helyen. Ezzel minimálisra csök-
kenthetô a zsírleválasztó elôtti csôszakaszon
a zsírlerakódások kialakulása.

Ha a zsírleválasztó elôtti vezeték szakasz
fagyveszélyes helyen halad keresztül, akkor
gondoskodni kell kísérô fûtés kialakításáról.

A berendezést vízszintes felületre kell állítani.
A zaj csökkentése érdekében zajcsillapító
(gumi) alátétekre érdemes állítani.

Ráfolyó- és elfolyóvezeték 
csatlakoztatása
A ráfolyó- és elfolyó csonkok minden csator-
naépítésben járatos csôtípushoz szabványos
és a kereskedelemben kapható csat-
lakozóelemmel csatlakoztathatók.
Ha ráfolyó vezeték ejtôvezeték, akkor: 
1) Vízszintesbe fordulásánál két 45o-ot kell

alkalmazni!
2) A két 45o közötti vezeték szakasz minimum

250 mm hosszú legyen!
3) A leválasztóba csatlakozó vezeték szakasz

hossza legalább 10 D legyen!
A leválasztó berendezéseket, valamint azok
ráfolyó és elfolyó vezetékeit megfelelô szellô-
zéssel kell ellátni. E célból a berendezése-
inket a szellôzôvezeték számára csôcsonkkal
láttuk el, melyet a tetô fölé kell kivezetni (lásd
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DIN 4040, 2. rész, 7.3 bekezdés)
A zsírleválasztó mûködése és a tisztított víz
minôségének ellenôrzése céljából javasolt az
elvezetô szakaszon egy ellenôrzô (minta-
vételi) elem beépítése (lásd „Opcionálisan ren-
delhetô tartozékok”).

Ürítõvezeték csatlakozása

A szippantó kocsi csatlakozási helye legyen
jól elérhetô helyen. Csatlakozás Storz 75 (B)
rendszer, R 21" DIN 14308 szerint.
Az ürítô vezeték szerelésénél az alábbiakra
kell ügyelni (DN 65 karimás csatlakozás PN
10, DIN 2501 szerint a mûtárgy tetején):
1) Hangátvitel és rezgéscsillapítás céljából

gumi-kompenzátorok beépítése javasolt.
2) A leválasztó felé lehetôleg legyen esés.
3) Fagyveszélyes helységen történô átveze-

tés esetén kísérô fûtés kialakítása.

Nagynyomású berendezés csatlakozása

- A hideg hálózati víz (szükséges minimális
átfolyás 30 l/min) közvetlenül a víztartály
golyóscsapjára csatlakozzon (R 1/2").

- A nagynyomású rész összekötô csöve az
Orbital-tisztítófej csatlakozó csonkjához gyá-
rilag csatlakoztatva van.

- A víztartály oldalán található DN 50 túlfolyó
csatlakozót a lefolyó rendszerhez, vagy
egyéb felfogó tartályhoz csatlakoztatni kell.

Töltõcsap csatlakozás

A hideg hálózati vízet közvetlenül csatlakoz-
tassa a feltöltô egység golyóscsapjához R 3"
(automata tipusoknál mágnes szelep) A töltô-
egység befolyó tölcsért és bûzzárat is tartal-
maz. A bûzzár optimális vízutánpótlása
céljából javasoljuk a töltôcsapot legalább he-
tente pár percre megnyitni (automata típu-
soknál ezt a vezérlés elvégzi).

Üzembe helyezés

- Üzembe helyezés elôtt meg kell gyôzôdni a
mûtárgy belsejének tisztaságáról, szükség
esetén a mûtárgyat ki kell takarítani. 

- Meg kell gyôzôdni a be- és kiömlô vezetékek
átjárhatóságáról, elektromos csatla-
kozásokat ellenôrizni kell. 

- A kitakarított berendezést tiszta vízzel túl-
csordulásig fel kell tölteni.

- A kezelônyílás fedelét be kell zárni. Ellen-
ôrizni kell az épület külsô falán lévô Storz
kapocs le van-e zárva. 

- A zsírfogó ezzel üzemkész

Üzemeltetés

A berendezést csak olyan személy kezelheti
és végezheti annak karbantartását, aki a
kezelési utasítást, az abban foglalt elôírá-
sokat, és a munkavédelmi, ill. balesetvédelmi
érvényes elôírásokat is ismeri! A berendezés
üzemeltetésével és karbantartásával egy
felelôs személyt kell megbízni. Az összes
elvégzett üzembe helyezési, karbantartási és
ürítési munkákat egy külön erre a célra
vezetett üzemeltetési naplóba fel kell jegyez-
ni. Jelen kezelési és karbantartási útmutatót a
berendezés közelében jól látható helyen ki
kell függeszteni.

A visszatartott hulladékanyagok kezelése

Megfelelô idôközönkénti ürítés = kifogástalan
mûködés

1) Zsírleválasztó 
2) Mintavételi eszköz 
3) Szennyvízátemelô berendezés 

(pl. ACO MULI-PE duo)
4) Leszívócsô 
5) Tûzoltótömlô gyorscsatolója

Storz 75 B  
6) Szennyvízátemelô nyomócsöve 
7) Szennyvízátemelô vezérlése 
8) Pincevíztelenítô szivattyú 
9) Zsírleválasztó szellôzése 

10) Szennyvízátemelô szellôzése 
11) Falátvezetés (pl. ACO Aplex mono)
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A berendezés kifogástalan mûködésének, az
elfolyó víz megfelelô mértékû tisztaságának
alapvetô feltétele a zsírleválasztó rendszeres
ellenôrzése, a leülepedett iszap és a vissza-
tartott zsiradék idôszakos eltávolítása. 
A berendezést szükség szerint lehetôleg 14
naponta, de legalább havonta egyszer üríteni
kell. Az ürítési idôszakokat úgy kell meg-
választani, hogy a visszatartott anyagok meny-
nyisége az iszap- és zsírleválasztó terek
kapacitását ne haladja meg, de legalább
havonta, a mûtárgyat teljesen le kell üríteni és
kitisztítani. Ennek be nem tartása esetén az
elfolyó víz minôsége nem garantálható.
Hosszabb üzemszünet elôtt is javasolt a
mûtárgy leürítése. 

Leürítés kézi hidromechanikus belsõ tisz-

títással 

(… OS, …OSE berendezések)

A leválasztó tartalmának leszívása a szívóko-
csi segítségével a kezelôcsatlakozáson ke-
resztül.
- A golyóscsapot a víztartály ráfolyásánál nyis-
sa ki.

- A vezérlô melletti kapcsolóval indítsa el a
nagynyomású berendezést.

- Az Orbitális tisztítófej vízsugara szétvágja a
zsírréteget és egyidejüleg tisztítja a levá-
lasztó berendezés belsô terét.

- Ügyeljen az ülepedô anyagok gondos leszí-
vására. A belsô tisztítás ellenôrzése a kém-
lelô üvegen keresztül történhet.

Az ürítés után:

- kapcsolja le a nagynyomású berendezést
- a víztartály ráfolyásánál lévô golyóscsapot
zárja el

- a kezelést jegyezze fel az üzemeltetési nap-
lóba

Kezelés után túlfolyásig töltse fel a berende-
zést vizzel.

A munkát csak szakember végezheti.

Leürítés automatikus hidromechanikus

belsõ tisztítással 

(… OA, …OAE berendezések)

Elôzetes beállítások a kapcsoló készüléken:
- Nyissa fel a fedelet
- A vészkapcsolónak felengedve kell lennie
- Minden választókapcsolót „AUTO” helyzetbe
kapcsoljon

Munkamenet:

1. Elôtisztítás: A „programindítás” kulcsos
kapcsolóját „0” helyzetbôl kapcsolja „I”
helyzetbe. Az „elôtisztítás” zöld LED világít.
A nagynyomású tisztítófej szétvágja a zsír-
réteget és a potenciálméteren beállított
idônek megfelelôen elvégzi az elôtisztítást.

2. Leszívás: Az elôtisztítási idô letelte után az
„elôtisztítás” zöld LED kialszik, és egy-
idejüleg világít az „utántisztítási” zöld LED
és a „szívókocsi be” sárga LED. A nagy-
nyomású szivattyú be van kapcsolva és a
leválasztót a potenciálméteren beállított
idônek megfelelôen a leszívással együtt
utántisztítja a leválasztót. Ezután a „szívó-
kocsi ki” sárga LED és a „program vége”
piros LED gyullad fel. A szívókocsi lekap-
csolható a hulladék kezelés befejezôdött.

3. Feltöltés friss vízzel: A mágnesszelep ki-
nyit, a töltési folyamat megkezdôdik a
„töltés/üzemelés” zöld LED világít. A feltöl-
tési idôt a leválasztó névleges méretétôl
függôen a szükséges feltöltési idôre kell a
potenciálméteren beállítani. A feltöltési idô
letelte után a zöld LED kialszik.

4. Ismételt üzembe helyezés: A „program-
indítás” kulcsos kapcsolót „I” helyzetbôl
kapcsolja „” helyzetbe és vegye ki a kul-
csot! Zárja vissza a fedelet.

A hulladékkezelést vezesse be az üzemelte-
tési naplóba.

Távirányító: Opcionálisan minden automatikus
kivitelhez kapható (programindítás a szivóko-
csi csatlakozásánál).

A hulladékkezelési folyamat során a leválasz-
tó fedelét zárva kell tartani, a baleset el-
kerülése érdekében.

Javasoljuk hogy kössenek szakcéggel üze-
meltetési/hulladékszállítási szerzôdést.

Karbantartás és hibaelhárítás

A berendezés üzemvitelétôl függetlenül éven-
te legalább egyszer/kétszer nagy karban-
tartási munkát kell végezni. Ennek során a be-
rendezés teljes leürítését és kitakarítását
követôen ellenôrizni kell a mûtárgy vízzárósá-
gát, a falak, a fedlapok, a tömítések és a
csatlakozócsövek állapotát, sértetlenségét, a
fedlapok bûzzáróságát. A nagy karbantatási
munkát csak erre a feladatra kiképzett szak-
ember végezheti.

Az ACO karbantartási szerzôdéseket ajánl.
Kérje szerviz szolgálatunk karbantartási, hul-
ladékelszállítási, szerviz, valamint javítási
munkák elvégzésére vonatkozó ajánlatát!

Garancia

ACO a gyártó utasítása szerinti szakszerû
beépítés esetén a beépített ACO termékek
funkció és formatartására 2 év általános
garanciát vállal.

Semmilyen garanciát nem vállalunk a követ-
kezô esetekben:
– nem megfelelô, vagy szakszerûtlen haszná-

lat
– hibás szerelés ill. üzembe helyezés a meg-

rendelô vagy harmadik fél által
– hibás vagy hanyag kezelés, nem elôírás sze-

rinti, a jelen útmutatónak nem megfelelô
karbantartás

– hiányos építési kivitelezés

Csak a felsorolt feltételek gondos figyelembe
vétele esetén vállaljuk a kifogástalan mûkö-
désre vonatkozó garanciát.

Javasoljuk, hogy ügyfélszolgálatunkkal

kössenek karbantartási szerzôdést!

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Minden zsír-
leválasztó berendezést beüzemeléskor, és
minden leürítés és tisztítás után fel kell tölteni
tiszta vízzel! Csak ezután engedhetô bele
szennyezett víz.
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LIPATOR®

Névleges méretek 2/4/7/10/15/20
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Termékleírás

LIPATOR® NG ... (2/4/7/10/15/20)

Nyers-zsír leválasztó berendezés a DIN 4040
/ MSz EN 1825 szerint integrált iszapfogóval
felosztás nélkül, rozsdamentes acélból,
anyagminôség 1.4301 szabadon álló
telepítésre fagyálló helyiségekben. 

ACO Passavant rendszer DBP 
(német szabadalom) 
LGA* vizsgálati bizonylattal 
Hivatalos vizsgálati jel
NG 2, 7, 15: Z-54.6-163 
NG 4+10: Z-54.6-152 
A berendezés üzemkész: 
Ház és alsó rész rozsdamentes acélból, 
anyagminôség 1.4301, 
elektromos fûtés a felsô kúpon 230V / 50 Hz
/ 800W, kúpszellôzés,csatlakozások DN ..., a
DIN 19 522 szerint - SML csô, gömbcsappal,
zsír- és iszaplecsapolás gömbcsappal  DN
50, vizuális ellenôrzés és hajlékony tömlô
2 gyûjtôhordó 60 l a zsírnak és hordalékiszap-
nak, fedél tömlôcsatlakozóval, szellôzôhíd és
hordószellôzés. 2 tartalékhordó 60 l ûrtar-
talom, fedéllel 
keverôkészülék 1-fázisú AC-motorral a ház
alsó részében, csatlakozási értékek 230V /
50 Hz /16W 

Súly kb. ... kg 
Cikkszám ...... (lásd a táblázatot) 

* Állami gyárfelügyelet 

Vizuális ellenôrzés

Hajlékony tömlô

Hordószellôzés

Leválasztó kamra Iszapfogó (elforgatva) 60 literes gyûjtôhordó

A berendezés középpontja körül 
forgatható gyûjtôdobok elrendezése

Tisztítófedél vagy 
szellôzési csatlakozó

Csatlakozóaljzat
golyóscsapja DN 50

Szellôzési csatlakozó Kapcsolódoboz
Hajtómû

Szellôzôhíd

Hordalékgyûjtô hordó

Zsírgyûjtô hordó

Fûtôborítás

Zsírlecsapoló (elforgatva)

Kiömlô-
nyílás
DN

Beömlônyílás 
DN

LIPATOR®

Névleges méret
l/sec

Ø 680 x 1050 85

Üresen Töltve Átmérô x 
magasság (mm)

Kapacitás 
(liter)

Cikkszám
Súly (kb. kg) Legnagyobb komponens

Súly (kb. kg)

2 7672.30.00 220 130 350
Ø 1380 x 800 704 7674.30.00 880 376 1256
Ø 1380 x 800 707 7677.30.00 880 379 1259
Ø 1830 x 600 9510 7680.30.00 2080 591 2671
Ø 1830 x 600 9515 7685.30.00 2080 591 2671

aGN

2 100 680 950 1010 1780 1305 1235
4 100 1380 2136 1300 2012 1600 1450

7 150 1380 2136 1300 2012 1600 1530
10 150 1830 2780 1550 2288 1900 1750
15 200 1830 2780 1550 2288 1900 1830

b c d e f
Beömlô/

kiömlônyílás
DN

Műszaki adatok

Opcionális kiegészítõk:  

mintavételi csô 
elôszûrô
Szennyvízátemelô berendezés komplett, 
az LIPATOR® mögött történô telepítésre
(lásd „Szennyvízátemelôk” fejezet) 
tartalék hordó 60 l (cikkszám 7600.00.15)
tolózár a beömlô-/kiömlônyíláshoz

A termék elõnyei

jól szállítható és szerelhetô
az üzemeltetési költségek csökkenése a
részleges ürítés következtében valóban
csak az iszapot és a zsírt kell elszállítani
és ártalmatlanítani

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

20 200 1830 3000 1550 2350 1900 1830

Ø 1830 x 600 11520 7690.30.00 2080 640 2725

, a garanciához kötelezŒ
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LIPATOMAT®

Névleges méretek 2/4/7/10/15
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Termékleírás

LIPATOR® NG ... (2/4/7/10/15)
Automatikus nyers-zsír leválasztó berendezés
a DIN 4040 / EN 1825 szerint automatikus,
programvezérléssel, integrált iszapfogóval
felosztás nélkül, rozsdamentes acélból,
anyagminôség 1.4301 szabadon álló
telepítésre fagyálló helyiségekben, 
ACO Passavant rendszer DBP 
(német szabadalom) 
LGA* vizsgálati bizonylattal
A berendezés üzemkész: 
Ház és alsó rész rozsdamentes acélból,
anyagminôség 1.4301, 
elektromos fûtés a felsô kúpon 230V / 50 Hz
/ 800W, kúpszellôzés, 
csatlakozások DN ... , a DIN 19 522 szerint -
SML csô, golyóscsappal, zsír- és iszaple-
csapolás elektromos golyóscsapokkal DN 50,
vizuális ellenôrzés és hajlékony tömlô, 
gyûjtôhordók 60 l a zsírnak és hordalék-
iszapnak, fedél tömlôcsatlakozóval, szellôzô-
híd és dobszellôzés, 2 tartalék hordó 60 l
ûrtartalom, fedéllel, 
keverôkészülék 1-fázisú AC-motorral a ház
alsó részében, csatlakozási értékek 230V /
50 Hz /16W, zsírréteg vastagságának mérése,
keverôkészülék ellenôrzése, hordók töltési
szintjének mérése, 
programvezérlés, együttes hibajelzéssel a
ZLT** részére, átvizsgálási fedéllel. 

Súly kb. ... kg 
Cikkszám ...... (lásd a táblázatot) 
* Állami gyárfelügyelet 
** Központi mûszaki felügyelet

Vizuális ellenôrzés

Hajlékony tömlô

Hordószellôzés
Töltési
szint
mérése

Leválasztó kamra Iszapfogó
(elforgatva)

60 literes gyûjtôhordó

A berendezés középpontja körül 
forgatható gyûjtôdobok elrendezése

Tisztítófedél vagy 
szellôzési csatlakozó

Csatlakozóaljzat
golyóscsapja DN 50

Szellôzési 
csatlakozó

Kapcsolódoboz
Hajtómû

Szellôzôhíd

Hordalékgyûjtô hordó

Zsírgyûjtô hordó

Fûtôborítás

Vezérlés

Zsírlecsapoló (elforgatva)

Kiömlô-
nyílás
DN

Beömlônyílás 
DN

Opcionális kiegészítõk:  

mintavételi csô 
elôszûrô
Szennyvízátemelô berendezés komplett, a
LIPATOMAT® mögött történô telepítésre
(lásd „Szennyvízátemelôk” fejezet) 
tartalék hordó 60 l (cikkszám 7600.00.15)
tolózár a beömlô-/kiömlônyíláshoz

A termék elõnyei

jól szállítható és szerelhetô
az eltakarítási költségek csökkenése 
a részleges eltakarítás következtében
valóban csak az iszapot és a zsírt kell
elszállítani és ártalmatlanítani
elektromos vezérlésû zsír- és iszaplecsa-
polás

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

LIPATOR®

Névleges méret
l/sec

Ø 680 x 1050 85

Üresen Töltve Átmérô x 
magasság (mm)

Kapacitás 
(liter)

Cikkszám
Súly (kb. kg) Legnagyobb komponens

Súly (kb. kg)

2 7672.60.00 220 130 350
Ø 1380 x 800 704 7674.60.00 880 361 1241
Ø 1380 x 800 707 7677.60.00 880 363 1243
Ø 1830 x 600 9510 7680.60.00 2080 605 2685
Ø 1830 x 600 9515 7685.60.00 2080 605 2685

aGN

2 100 680 950 1050 1950 1305 1235
4 100 1380 2136 1750 2182 1600 1450

7 150 1380 2136 1750 2182 1600 1530
10 150 1830 2780 1750 2458 1900 1750
15 200 1830 2780 2000 2458 1900 1830

b c d e f
Beömlô/

kiömlônyílás
DN

Műszaki adatok

20 200 1830 3000 2000 2500 1900 1830

Ø 1830 x 600 11520 7690.60.00 2080 640 2725

, a garanciához kötelezŒ

2/4/7/10/15méretek 2/4/7/10/15

LIPATOMAT® NG ... (2/4/7/10/15/20) 

LIPATOMAT®
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LIPATOR®

Névleges méret
l/sec

Átmérô x 
magasság (mm)

Kapacitás 
(liter)

Cikkszám Súly (kb. kg) Legnagyobb komponens

Súly (kb. kg)

NG 2 / 4 3574.30.10

NG 7 / 10 3580.30.10

NG 15 / 20 3590.30.10

3574.30.20

3580.30.20

aGN b c d e f
Beömlô/

kiömlônyílás
DN

Műszaki adatok

Üresen TöltveJobbkezes
csatlakozás

Balkezes
csatlakozás

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

3590.30.20 2300 275 2575 1915 x 720 90
 1620 230 1850 1660 x 720 80
 515 150 665 1130 x 650 55
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 NG 2 / 4 100 1130 1400 1330 1750 1100 1580
 NG 7 / 10 150 1660 1800 1730 2300 1650 2170
 NG 15 / 20 200 1915 1900 1830 2420 1900 2450

elő(durva)szűrő
garanciához kötelező tartozék(!)
mintavevő cső
cserehordó 60 l
manuális membránszivattyú
Szennyvízátemelő berendezés (komplett), 
a LIPATOR mögött történő telepítésre 
(lásd. ACO Szennyvízátemelők)

Opcionális kiegészítõk:  A termék elõnyei

jól szállíthaató, és könnyen szerelhető
a nagy teljesítmény ellenére alacsony üzemeltetési költségek, 
mert a részleges ürítés következtében valóban csak az iszapot 
és a zsírt kell elszállítani ártalmatlanításra 
(kb. 90% -kal kevesebb anyagot kell elszállítani)
könnyen tervezhető és ütemezhető hulladékszállítás üzemszünet nélkül

szellőző csatlakozó 
tisztító nyílás

szellőzőhíd

hőszigetelő borítás

tolózár

kiömlő cső

tolózár

beömlő cső

fűtőpatron

kapcsolódoboz

iszapgyűjtő tér

zsírgyűjtő tér

ellenőrző nyílás

zsír elvezetés

iszap elvezetés

zárt csőcsonk

zsír gyűjtőhordó

iszap gyűjtőhordó
Ez a rajz, a bal 
kezes csatlakozás 
illusztrációja. 
Jobb kezes 
csatlakozás esetén 
a szellőzőhíd, 
a gyűjtőtartály 
tengelyétől jobbra 
helyezkedik el 
(a balkezes fordított 
tükörképe)

Automatikus zsír 
eltávolítás

Automatikus iszap 
eltávolítás

Kb. 500 mm

Megjegyzés: 

A gyűjtőhordókat 
a berendezés köré 
telepítjük.

     

LIPATOR  - PE®

Névleges méretek 
2/4 , 7/10, 15/20
Termékleírás

LIPATOR® – PE NG … (2/4, 7/10, 15/20)

Nyers-zsír leválasztó berendezés a DIN 4040
/ MSz EN 1825 szerint, integrált iszapfogóval, 
felosztás nélkül, PE – HD polietilén alapanyagból.
Szabadon álló telepítésre, fagymentes 
helyiségben.
integrált, kúp alakú iszapgyűjtő tér
integrált, kúp alakú zsírgyűjtő tér
ki-, és beömlő csövön, elzáró szerelvény 
(tolózár)
manuális zsír-, és iszaplecsapolás DN 50 –es 
gömbcsapokkal, a flexibilis csapoló csöveken 
vizuális 
ellenőrző üvegidomokkal
1 – 1 60 literes gyűjtőhordó a zsírnak és 
az iszapnak 
keverőkészülék egy fázisú AC motorral, a zsír-, 
és iszap a letapadása ellen
fűtőpatron a zsír homogenizálására 
(fűtésvezérlés időzítő-órával), kiegészítő 
hőszigetelés
kapcsolószekrény, 1,5 m hosszú hálózati 
csatlakozóval 
(IP 54) 230 V/ 50 Hz / 1,5 kW
500 mm –s szagzáró ellenőrző fedél
ki-, és bevezetőcső között szellőzőhíd 
a berendezés és a hordók szellőztetésére
opciós szerelvény: manuális membránszivattyú, 
az iszapürítés megtámogatásához
 
ACO Passavant rendszer 
(német szabadalom)
LGA ellenőrző vizsgálati engedélyek:
7381384-03 tól 05 –ig.
Csőcsatlakozások a DIN EN 877 szerint 
Beömlő-, és kifolyócső 
átmérők DN…(lásd a mérettáblázatot)
Legnagyobb komponens 
mérete…….............(lásd a mérettáblázatot)
Súly kb….................(lásd a mérettáblázatot)
Cikkszám…………(lásd a műszaki adatokat)

fűtőpatron a zsír homogenizálására 
(fűtésvezérlés időzítő-órával), kiegészítő 
hőszigetelés
kapcsolószekrény, 1,5 m hosszú hálózati 
csatlakozóval 
(IP 54) 230 V/ 50 Hz / 1,5 kW
500 mm –s szagzáró ellenőrző fedél
ki-, és bevezetőcső között szellőzőhíd 
a berendezés és a hordók szellőztetésére
opciós szerelvény: manuális membránszivattyú, 
az iszapürítés megtámogatásához
 



LIPATOMAT-PE
®

Névleges méret
l/sec

Átmérô x 
magasság (mm)

Kapacitás 
(liter)

Cikkszám Súly (kb. kg) Legnagyobb komponens

Súly (kb. kg)

NG 2 / 4 3574.60.10

NG 7 / 10 3580.60.10

NG 15 / 20 3590.60.10

3574.60.20

3580.60.20

aGN b c d e f
Beömlô/

kiömlônyílás
DN

Műszaki adatok

Üresen TöltveJobbkezes
csatlakozás

Balkezes
csatlakozás

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

3590.60.20 2300 285 2675 1915 x 720 90

 1620 240 1860 1660 x 720 80

 515 160 675 1130 x 650 55
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 NG 2 / 4 100 1130 1400 1330 1750 1100 1580

 NG 7 / 10 150 1660 1800 1730 2300 1650 2170

 NG 15 / 20 200 1915 1900 1830 2420 1900 2450

elő(durva)szűrő
garanciához kötelező tartozék(!)

mintavevő cső

cserehordó 60 l

manuális membránszivattyú

Szennyvízátemelő berendezés (komplett), 

a LIPATOR mögött történő telepítésre 

(lásd. ACO Szennyvízátemelők)

Opcionális kiegészítõk:  A termék elõnyei

jól szállíthaató, és könnyen szerelhető

teljesen automatikus programvezérlés

a nagy teljesítmény ellenére alacsony üzemeltetési költségek, 

mert a részleges ürítés következtében valóban csak az iszapot 

és a zsírt kell elszállítani ártalmatlanításra 

(kb. 90% -kal kevesebb anyagot kell elszállítani)

könnyen tervezhető és ütemezhető hulladékszállítás üzemszünet nélkül

szellőző csatlakozó 
tisztító nyílás

szellőzőhíd

hőszigetelő borítás

tolózár

kiömlő cső

tolózár

beömlő cső

fűtőpatron

kapcsolódoboz

iszapgyűjtő tér

zsírgyűjtő tér

ellenőrző nyílás

zsír elvezetés

iszap elvezetés

zárt csőcsonk

zsír gyűjtőhordó

iszap gyűjtőhordó
Ez a rajz, a bal 
kezes csatlakozás 
illusztrációja. 
Jobb kezes 
csatlakozás esetén 
a szellőzőhíd, 
a gyűjtőtartály 
tengelyétől jobbra 
helyezkedik el 
(a balkezes fordított 
tükörképe)

Automatikus zsír 
eltávolítás

Automatikus iszap 
eltávolítás

Kb. 500 mm

Megjegyzés: 

A gyűjtőhordókat 
a berendezés köré 
telepítjük.

     

LIPATOMAT  - PE®

Névleges méretek 
2/4 , 7/10, 15/20

Termékleírás

LIPATOMAT -PE NG … (2/4, 7/10, 15/20)®

Automatikus működésű nyers-zsír leválasztó 
berendezés a DIN 4040/ MSz EN 1825 szerint, 
integrált iszapfogóval, felosztás nélkül, PE – HD 
polietilén alapanyagból.
Szabadon álló telepítésre, fagymentes helyiségben. 

integrált, kúp alakú iszapgyűjtő tér
integrált, kúp alakú zsírgyűjtő tér
ki-, és beömlő csövön, elzáró szerelvény (tolózár)
automatikus programvezérlésű zsír-, 
és iszaplecsapolás DN 50 –es elektromos 
működtetésű gömbcsapokkal, a flexibilis csapoló 
csöveken vizuális ellenőrző üvegidomokkal
1 – 1 60 literes gyűjtőhordó a zsírnak 
és az iszapnak
keverőkészülék egy fázisú AC motorral, a zsír-, 
és iszap a letapadása ellen
fűtőpatron a zsír homogenizálására (fűtésvezérlés 
időzítő-órával), kiegészítő hőszigetelés
kapcsolószekrény, 1,5 m hosszú hálózati 
csatlakozóval (IP 65) 230 V/ 50 Hz / 1,6 kW
500 mm –s szagzáró ellenőrző fedél
ki-, és bevezetőcső között szellőzőhíd 
a berendezés és a hordók szellőztetésére
opciós szerelvény: manuális membránszivattyú, 
az iszapürítés megtámogatásához
 
ACO Passavant rendszer (német szabadalom)

LGA ellenőrző vizsgálati engedélyek:
7381384-03 tól 05 –ig.
Csőcsatlakozások a DIN EN 877 szerint 
Beömlő-, és kifolyócső 
átmérők DN…..........(lásd a mérettáblázatot)
Legnagyobb komponens 
mérete…….............(lásd a mérettáblázatot)
Súly kb….................(lásd a mérettáblázatot)
Cikkszám…………(lásd a műszaki adatokat)

Ø D ca. 250

A

C

B

1

2 3

4

5

6

7

8

10

11
12

15

16
17

20
19

21

E

F

XX

9

18

57

11

21

22
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és iszap a letapadása ellen
fűtőpatron a zsír homogenizálására (fűtésvezérlés 
időzítő-órával), kiegészítő hőszigetelés
kapcsolószekrény, 1,5 m hosszú hálózati 
csatlakozóval (IP 65) 230 V/ 50 Hz / 1,6 kW
500 mm –s szagzáró ellenőrző fedél
ki-, és bevezetőcső között szellőzőhíd 
a berendezés és a hordók szellőztetésére
opciós szerelvény: manuális membránszivattyú, 
az iszapürítés megtámogatásához
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Általános információk

Az ACO zsírleválasztó berendezések DIN
4040 és az MSz EN 1825 szerinti kialakításúak
A LIPATOR/LIPATOMAT típusú berendezések
rozsdamentes anyagból (DIN 1.4301) készül-
nek.

A termék legfõbb elõnyei

– Átfogó, a beruházói igényekhez alkalmaz-
kodó termékprogram az utólagos beépítés
lehetôségével is

– Zárt rendszerû, ennek megfelelôen problé-
mamentes, gyors, higiénikus és bûzterhelés
nélküli üzemet kínál

– Kompakt kivitel 
– Kis térfogat 
– Szaniter és elektromos csatlakozásra kész

kivitel
– Hordóban gyûlik össze a zsír és az iszap (a

leválasztóban lévô vizet nem kell ártalmat-
lanítani).

– A hengerforma miatt nincsenek a mûtárgy-
ban holt terek.

– A keverô egység javítja a leválasztás haté-
konyságát

– Épület felügyeleti rendszerhez csatlakozás
opcionális lehetôsége adott.

Alkalmazási területek

Az állati és növényi zsírokkal és olajokkal ter-
helt szennyvizekbôl a csatornába bocsátás
elott a zsírokat le kell választani. Amennyiben
ez nem történne meg, a kihûlô zsír a
csôvezetékek falára lerakódva csökkentené
az átfolyási keresztmetszetet, és idôvel dugu-
láshoz vezetne. Hosszabb távon az agresszív
zsírsavak megtámadják a beton csa-
tornacsöveket, illetve a csatornahálózat be-
ton mûtárgyait. A zsírsavak gyors bomlása je-
lentôs szagterhelést okozhat. Nyíltfelszínû
csatornába, vízfolyásba kerülve a felúszó zsír-
ill. olajréteg gátolja a természetes oxigénbe-
oldódást.

Fenti okok miatt a vonatkozó magyar elôírá-
sok értelmében a magas zsír- illetve olaj-
tartalmú szennyvizeket a közcsatornába bo-
csátás elôtt zsírleválasztón kell átvezetni.

E termékcsoport fô alkalmazási területét a
konyhaüzemek (kórházak, öregotthonok stb.),
nagykonyhák és étkezdék, vágóhidak stb.
jelentik.

A zsírleválasztó konyhai darabos

szennyezôdéstôl mentes szennyvizek le-

választására alkalmas!

Működési leírása

A zsírleválasztó berendezés ülepítô és zsír-
leválasztó térbôl áll, illetve két 60 literes
hordó az iszap és zsír tárolására. Tisztán
fizikai alapon a nehézségi erô (sûrûség
különbség) elvén mûködik. A nehéz szennyvíz
alkotóelemek lesüllyednek, a könnyû
anyagok, mint az állati és növényi eredetû
zsírok és olajok a leválasztó térben felemel-
kedek. A be- és kivezetés a leválasztó tér
fölött helyezkedik el, így a leválasztóban ál-
landó vízoszlopnyomás van. Ennek hatására
jut ki a zsír és iszap a mûtárgyból, valamint
nem alakul ki „levegô-víz zóna” a berendezés-
ben. A problémamentes hulladékkezelés
érdekében a leválasztó tartalma a keverô
egység által folyamatosan, lassan keveredik.
Így a könnyebb fajsúlyú zsírok-olajok felfelé
koncentrálódnak, a hordalék pedig lefelé. A
felsô kúprészen elhelyezett leeresztô csövön
keresztül a zsír távozik az egyik hordóba, míg
az alsó kúprészen elhelyezett leeresztô
csövön keresztül az iszap távozik a másik
hordóba. Ebbôl adódik a mûtárgy legnagyobb
elônye, hogy ürítéskor nem kell a mûtárgy tel-
jes tartalmát elszállítani és megsemmisíteni,
hanem csak az iszapot és zsírt, valamint nem
kell leürítô csôvezetéket kiépíteni a szippantó
kocsihoz. A mûtárgy folyamatos üzemû, így
belsô lemosó egységre sincs szüksége. 

iszap

zsír

befolyás

kifolyás

A LIPATOR/LIPATOMAT típusú berendezések 
rozsdamentes anyagból (DIN 1.4301),  
A LIPATOR PE / LIPATOMAT PE berendezések  
PE-HD anyagból készülnek.
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A LIPATOMAT típus a LIPATOR típus teljesen
automatikus változata. Rendelkezik vezérlô
egységgel, zsírmérô szondával, idôzítô beren-
dezéssel, elektromos üzemû golyós-
csapokkal. A zsír- és iszap automatikus elve-
zetése mellett a golyós csapokat kézzel is
lehet mûködtetni. Ebben az esetben a ve-
zérlôegység kapcsolója C vagy D lehet.
Automata állásban az ürítést a zsírmérô szon-
da, valamint az idôzítô kapcsoló szabályozza.
Ha az üzemválasztó kapcsolót átkapcsoljuk
kézi állásra, akkor az üzemeltetô manuálisan
tudja a zsír- és iszapanyagot leüríteni.

Fontos információk

– A zsírleválasztókat visszatorlódás nélkül,
azaz nyomásmentesen kell üzemeltetni. A
visszatorlódási szint alatti beépítés esetén
ezért átemelô berendezést kell hozzá-
kapcsolni.

– Ha a bekötô vezeték szintje mélyebben van,
mint a zsírleválasztó szintje, akkor a
nyomásmentesség biztosítása miatt szenny-
vízátemelôvel TILOS a zsíros szennyvizet a
leválasztóba juttatni. Ebben az esetben az
ACO által forgalmazott csigaszivattyút kell
alkalmazni.

– A zsírleválasztó berendezésbe csak olyan
szennyvíz vezethetô be, amelybôl szerves
eredetû zsírokat és olajokat kell leválasz-
tani.

– A zsírleválasztót a szennyvízcsatornára kell
csatlakoztatni. 

– A lerakódások csökkentése érdekében a
ráfolyó vezetékeket 1:50 lejtéssel (2%) és
könnyen tisztítható módon kell kialakítani.

– A zsírleválasztó tartós kifogástalan mûkö-
dése csak megfelelô idôben történô ürítés
és gondos karbantartás mellett biztosított.

– A berendezéseknek a problémamentes hul-
ladékkezelés érdekében jól hozzáférhetô-
nek kell lenniük. A berendezés elôtt, mögött
és felett elegendô kezelôteret kell hagyni.

– A zsírleválasztó berendezés helyiségét
szagzáróan kell a szomszéd helyiségektôl
elhatárolni, és a megfelelô levegôzésrôl és
szellôzésrôl gondoskodni kell.

– Általában minden leválasztó mögött minta-
vételi lehetôséget kell kialakítani. Lásd ezzel
kapcsolatban DIN 1986, 1. rész, 88. 06.
kiadás, 8.2 szakasz.

Elhelyezés, beépítés

Felállítás

A zsírleválasztó berendezéseket fagymentes, 
zárt helyiségben kell felállítani, a tisztítandó
szennyvíz keletkezési helyéhez a lehetô
legközelebb esô helyen. Ezzel minimálisra
csökkenthetô a zsírleválasztó elôtti csôsza-
kaszon a zsírlerakódások kialakulása.

Ha a zsírleválasztó elôtti vezeték szakasz
fagyveszélyes helyen halad keresztül, akkor
gondoskodni kell kísérô fûtés kialakításáról.

A berendezést vízszintes felületre kell állítani.
A zaj csökkentése érdekében zajcsillapító
(gumi) alátétekre érdemes állítani.

Ráfolyó- és elfolyóvezeték csatlakoztatása
A ráfolyó- és elfolyó csonkok minden csator-
naépítésben járatos csôtípushoz szabványos
és a kereskedelemben kapható csat-
lakozóelemmel csatlakoztathatók.

Ha ráfolyó vezeték ejtõvezeték, akkor: 

1) Vízszintesbe fordulásánál két 45o-ot kell
alkalmazni!

2) A két 45o közötti vezeték szakasz minimum
250 mm hosszú legyen!

3) A leválasztóba csatlakozó vezeték szakasz
hossza legalább 10 D legyen!

A leválasztó berendezéseket, valamint azok
ráfolyó és elfolyó vezetékeit megfelelô szel-
lôzéssel kell ellátni. E célból a berendezésein-
ket a szellôzôvezeték számára csôcsonkkal
láttuk el, melyet a tetô fölé kell kivezetni (lásd
DIN 4040, 2. rész, 7.3 bekezdés)

A zsírleválasztó mûködése és a tisztított víz
minôségének ellenôrzése céljából javasolt az
elvezetô szakaszon egy ellenôrzô (minta-
vételi) elem beépítése (lásd „Opcionálisan ren-
delhetô tartozékok”).

A zsírleválasztóba kizárólag az adott zsíros
és olajos szennyvizeket kibocsátó üzem (pl.
konyha) technológiai vizei vezethetôk.

Fekáliás szennyvízvezeték csatlakozása tilos!

Szellõzõhíd szerelése:

A szellôzô hidat (40) a lefolyó csonkra
szereljük. A 41-es alkatrészt a befolyó
csôhöz szereljük.
A csôcsonkon lévô szellôzô vezetékeket
(43) a tisztító fedéllel csatlakoztassuk (44).

A felsô kúp szellôztetô csöveit (55) össze-
dugjuk, és a szellôzôhídhoz kapcsoljuk.
Hordók szellôztetéséhez a szellôzô töm-
lôket (45) a tartályon lévô tömlôvéghez
(45), valamint a felsô kúpszellôzôhöz csat-
lakoztassuk.

A kézi membrán pumpa összeállítása:

Nyomásnöveléshez: Tömlôcsatlakozás (48)
a tömlôkapcsolóhoz (51), tömlôcsatlakozás
(49) a tömlôkapcsolóhoz (50)
Tartalom leeresztéshez: Tömlôcsatlakozás
(48) a tömlôkapcsolóhoz (53), tömlôcsat-
lakozó (49) a tömlôkapcsolóhoz (52).

Hordalékkeverõ motor csatlakoztatása:

A motor csatlakoztatása 6 A-es védôérintke-
zôs dugaljzattal történik.

Fűtõpaplan csatlakoztatása:

Kiegészítô fûtés feladata a zsír megdermedé-
sének meggátlása. Ennek a fûtô paplannak
van egy beépített biztonsági termosztátja,
amely a fûtési hômérsékletet 30-40°C között
szabályozza. A B üzemválasztó gomb segít-
ségével lehet választani a tartós, ki, valamint
automata üzemmódok közül. Az automata
üzemmód esetén a fûtés az I-es idôkapcsolón
keresztül történik, mellyel a bekapcsolás
ideje meghatározható. A bekapcsolás ideje
mindenkor szabadon választható. A be-
kapcsolásnál a 4-es jelzôfény világít.
Elektromos igény: 230 V, 16 A. 

Üzembe helyezés

– Üzembe helyezés elôtt meg kell gyôzôdni a
mûtárgy belsejének tisztaságáról, szükség
esetén a mûtárgyat ki kell takarítani.

– Meg kell gyôzôdni a be- és kiömlô vezeté-
kek átjárhatóságáról, elektromos csatla-
kozásokat ellenôrizni kell. 

– A kitakarított berendezést tiszta vízzel túl-
csordulásig fel kell tölteni.

– A zsírfogó ezzel üzemkész

Üzemeltetés

A berendezést csak olyan személy kezelheti
és végezheti annak karbantartását, aki a
kezelési utasítást, az abban foglalt elôírá-
sokat, és a munkavédelmi, ill. balesetvédelmi
érvényes elôírásokat is ismeri! A berendezés
üzemeltetésével és karbantartásával egy
felelôs személyt kell megbízni. Az összes
elvégzett üzembe helyezési, karbantartási és
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1) Zsírleválasztó 
2) Mintavételi eszköz 
3) Szennyvízátemelô 

(pl. ACO MULI PE duo típus) 
4) Zsírgyûjtô hordó 
5) Üledékgyûjtô hordó 
6) Szennyvízátemelô nyomócsöve 
7) Szennyvízátemelô vezérlése 
8) Pincevíztelenítô szivattyú 
9) Zsírleválasztó szellôzése 

10) Szennyvízátemelô szellôzése 
11) Falátvezetés (pl. ACO Aplex mono)

ürítési munkákat egy külön erre a célra
vezetett üzemeltetési naplóba fel kell
jegyezni. Jelen kezelési és karbantartási
útmutatót a berendezés közelében jól látható
helyen ki kell függeszteni.

A visszatartott hulladékanyagok kezelése

Megfelelô idôközönkénti ürítés = kifogástalan
mûködés

A berendezés kifogástalan mûködésének, az
elfolyó víz megfelelô mértékû tisztaságának
alapvetô feltétele a zsírleválasztó rendszeres
ellenôrzése, a leülepedett iszap és a visz-
szatartott zsiradék idôszakos leürítése a
külsô hordókba (LIPATOMAT berendezéseknél
ez automatikus). Az ürítési idôszakokat úgy
kell megválasztani, hogy a visszatartott
anyagok mennyisége az iszap- és zsírleválasz-
tó terek kapacitását ne haladja meg. Ennek
be nem tartása esetén az elfolyó víz
minôsége nem garantálható. Hosszabb üzem-
szünet elôtt is javasolt a mûtárgy leürítése. 
Az összegyûlt koncentrált szennyezô anyagok
veszélyes hulladékok, szakszerûtlen elhe-
lyezésük környezeti károkat okozhat!

Leürítés

A hordókban összegyûlt anyagok eltávolításá-
val és megsemmisítésével biztosítjuk a le-
választó üzemelését. A berendezés teljes

leürítése nem szükséges. Az eltávolított isza-
pot és zsiradékot, erre megfelelô jogosít-
vánnyal rendelkezô szakcégnek ártalmatlaní-
tásra átadni.

Célszerû az ürítést is közvetlenül egy szak-
céggel elvégeztetni.

Karbantartás és hibaelhárítás

A berendezés üzemvitelétõl függetlenül éven-
te legalább kétszer nagy karbantartási
munkát kell végezni. Ennek során a beren-
dezés teljes leürítését és kitakarítását követô-
en ellenôrizni kell a mûtárgy vízzáróságát, a
falak, a fedlapok, a tömítések és a csat-
lakozócsövek állapotát, sértetlenségét, a fed-
lapok bûzzáróságát. 

A nagy karbantartási munkát csak erre a fela-
datra kiképzett szakember végezheti.

Az ACO Épületgépészet karbantartási szerzô-
déseket ajánl.
Kérje szerviz szolgálatunk karbantartási, hul-
ladékelszállítási, szerviz, valamint javítási
munkák elvégzésére vonatkozó ajánlatát!

Garancia

ACO a gyártó utasítása szerinti szakszerû
beépítés esetén a beépített ACO termékek
funkció és formatartására 2 év általános
garanciát vállal.

Semmilyen garanciát nem vállalunk a követ-
kezô esetekben:
– nem megfelelô, vagy szakszerûtlen haszná-

lat
– hibás szerelés ill. üzembe helyezés a meg-

rendelô vagy harmadik fél által
– hibás vagy hanyag kezelés, nem elôírás

szerinti, a jelen útmutatónak nem megfelelô
karbantartás

– hiányos építési kivitelezés
Csak a felsorolt feltételek gondos figyelembe
vétele esetén vállaljuk a kifogástalan mûkö-
désre vonatkozó garanciát.

Javasoljuk, hogy ügyfélszolgálatunkkal kös-
senek karbantartási szerzôdést.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Minden zsír-
leválasztó berendezést beüzemeléskor, és
minden leürítés és tisztítás után fel kell tölteni
tiszta vízzel! Csak ezután engedhetô bele
szennyezett víz.

Beépítési példa 
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Információk

ACO szénhidrogén-leválasztó berendezések
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Az ACO leválasztó berendezések

kialakítása:

Berendezéseink teste elôregyártott vasbeton-
ból, mûanyagból, vagy öntöttvasból készülnek
és mûanyag, vagy rozsdamentes acél szerke-
zeti belsô elemekbôl állnak, bennük az iszap-
és olajleválasztás vegyszerhozzáadás nélkül,
gravitációs fázisszétválasztással történik.
Ha a kibocsátható tisztított víz SZOE tartalma
< 5 mg/I, koaleszcensz szûrôbetétet alkalma-
zunk. Az ásványolaj-túltöltôdés, illetve az eset-
leges visszaduzzasztás esetén fenyegetô túl-
csordulás elleni védelmet légtartályos úszó-
zár biztosítja.

Záportúlfolyós (bypass) berendezéseink alkal-
mazását elsôsorban nagy parkoló-felületek-
nél, lökésszerû hidraulikai terhelések elôfor-
dulása esetén javasoljuk, ha a leválasztón
csak idôszakosan kell nagyobb vízmennyisé-
get átvezetni. Ezt a megoldást az a jelenség
teszi lehetôvé, hogy a parkoló-felületen hosz-
szabb idô alatt összegyûlt olajszennyezôdés
túlnyomó részét az esôvíz elsô szakasza le-
mossa, a további csapadék már a tiszta felü-
letrôl gyûlik össze. Az olajszennyezés nem fo-
lyamatosan keletkezik, újra idô kell a kialaku-
lásához. Az összes vizet bevezetjük a beren-
dezésbe, ami a szennyezett vizet tisztítja és
csak a már tisztított felületrôl késôbb össze-
gyûlô csapadékot engedi a bypass ágba.

Leválasztóinkhoz automatikus szénhidrogén-
származék szintjelzô készülék is rendelhetô.
A berendezések az alábbi normák és szabvá-
nyok szerint készülnek:
DIN 1999 1-6. rész; EN 858 1-2 rész; Önorm
B 5101.

A mûtárgy telepítése:

A földbe telepítendô berendezéseket beépí-
tett szerkezeti elemekkel együtt, gyárilag sze-
relve szállítjuk. Elhelyezésük földbe süllyeszt-
ve, lehetôség szerint a tisztító jármûvek ré-
szére elérhetô helyen történjen.
A berendezés beépítése a helyszínen szerelô
jellegû, ennek megfelelôen az elôkészített
munkagödörben rövid idô alatt elkészíthetô.
A mûtárgy alapozását az építéshelyi talajvi-
szonyoktól, valamint a mûtárgyak tömegétôl
és alakjától függôen a tervezônek kell elôír-
nia, ügyelve arra, hogy homokos-kavics ki-
egyenlítô rétegnek is helye legyen.

A tartály helyére emelését darus függesztés-
sel kell végezni, a berendezéseken erre a cél-
ra kialakított emelôfülek segítségével. A sze-
relésnél ügyelni kell a csôtengely pontos be-
igazítására és a folyásirány helyességére. A

tartály behelyezését követôen az illesztési fe-
lületeket meg kell tisztítani a szennyezôdé-
sektôl és a tömítôgyûrûk behelyezése után, a
fedél (ill. magasító elem) elhelyezhetô. Az il-
lesztéskor ügyelni kell arra, hogy a fedélnyílá-
sok úgy helyezkedjenek el, hogy a karban-
tartási mûveletek elvégezhetôek legyenek, az
úszót, koaleszcensz szûrôt rajtuk keresztül ki
lehessen emelni. A munkagödör visszatöltése
elôtt a berendezések és csôcsatlakozások tö-
mítettségét vízzárósági próbával ellenôrizni kell!
A vízzárósági próba alatt a berendezést telje-
sen fel kell tölteni vízzel. Ilyenkor kell az úszó
mûködôképességét ellenôrizni. Ha az úszó le
van tapadva, azt fel kell szabadítani és
szabad mozgását biztosítani szükséges.

Üzembe helyezés, próbaüzem:

Az építést megelôzôen be kell szerezni a terü-
letileg illetékes vízügyi hatóság vízjogi
létesítési engedélyét, és a tervekben szereplô
részletes üzembe helyezési utasításnak
megfelelôen kell eljárni.

A hatóság általában legalább három hónapos
teljes üzemi körülmények között lefolytatott
próbaüzemet ír elô, melynek célja a beren-
dezés bejáratása, a tisztítás-technológia
paramétereinek beállítása, a berendezés telje-
sítôképességének gyakorlati igazolása. A
próbaüzem során háromszor kell az elôírá-
soknak megfelelôen mintát venni, ezeket erre
feljogosított laboratóriumban bevizsgálni. A
próbaüzemet, a tapasztalatokat, ered-
ményeket összegzô Próbaüzemi Szakvéle-
mény elkészítése zárja.
A sikeres próbaüzem és a szakvélemény alap-
ján, adja meg a hatóság, a vízjogi
üzemeltetési engedélyt.

Üzemeltetés, rendszeres karbantartás:

A mûtárgyak és a beépített szerkezetek terv-
szerû karbantartását havi rendszerességgel,
továbbá az esetlegesen elôforduló különleges
események alkalmával kell elvégezni. A beren-
dezéseket az üzemi körülményektôl függô
gyakorisággal (pl. autómosóknál 3-4 havon-
ta), de minimálisan évente egyszer, leürítés
után célszerû kitisztítani.

Az iszapfogóban összegyûlt fenékiszap vas-
tagságát figyelemmel kell kísérni, az eltávolí-
tásra kerülô iszapot veszélyes hulladékként
kell kezelni.
Az úszószabályzó mûködését és úszóképes-
ségét a karbantartás során ellenôrizni kell.
A berendezések mûködésérôl üzemnaplót kell
vezetni, amelyben a mûködéssel kapcsolatos
minden fontosabb tevékenység (ürítés, iszap-

szállítás, karbantartási mûveletek, esetleges
hatósági ellenôrzés) rögzítésre kerül.

A karbantartási feladatokkal kapcsolatos
megoldatlan problémái esetén, kérje cégünk
segítségét! 

Munkavédelmi és 

biztonságtechnikai elõírások:

A berendezések beépítésénél betartandók az
MSz-04-900: 1989 és az MSz-04-901: 1989,
valamint a 19/1995. (X11.7.) KHVM rendelet
elôírásai.

A különbözô, erôsen szennyezô munkák vég-
zésénél a kiadott védôruhát (gumicsizma, víz-
hatlan ruha, gumikesztyû stb.) használni kell!
Aknába csak felügyelettel és mentôkötél hasz-
nálatával szabad bemászni!
A karbantartási munkák végzése közben, a
berendezésbe szennyvíz nem folyhat!

A leválasztó tartályába való lemerülés elôtt a
leválasztott és összegyûlt könnyûfolyadékot
el kell távolítani és a tartályokat alaposan ki
kell tisztítani és ki kell szellôztetni! A tartály-
ban végzett munkához frisslevegôs készülék
használata szükséges!

A munkát haladéktalanul be kell fejezni, és a
berendezést el kell hagyni, ha gázszag érez-
hetô, ha a szerkezeti fal megrongálódott, ha
a vízszint az üzemi szint fölé kerül, ha az
egészségre káros, biztonságot veszélyeztetô
anyagot észlelnek.

Az olajleválasztó berendezések minden egy-
sége tûz- és robbanásveszélyes, ezért a köze-
lében nyílt láng használata és a dohányzás ti-
los! A berendezések közelében üzemképes
tûzoltó készüléket kell tartani.

A leválasztókból a veszélyes hulladékok üríté-
sét és ártalmatlanítását csak erre szakoso-
dott és engedéllyel rendelkezô szakcég vé-
gezheti. A kiszippantott hulladékot tilos a sza-
badba kiüríteni, vizekbe, csatornákba, vagy
szikkasztógödrökbe juttatni! A karbantartási,
szippantási feladatok során esetleg szeny-
nyezôdött felületeket haladéktalanul meg kell
tisztítani!
FONTOS ELÔÍRÁS:
Az olajleválasztó berendezést beüze-
meléskor, és minden leürítés és tisztítás után
fel kell tölteni tiszta vízzel! A biztonsági
úszószelep akadálytalan mozgását ilyenkor
mindig ellenôrizni és biztosítani kell! Csak
ezek után indulhat el a leválasztóba a szeny-
nyezett víz bevezetése.



Az ACO által gyártott és forgalmazott olaj-
leválasztó berendezések mindenben megfelel-
nek az MSZ EN 858 elôírásainak, és ter-
mészetesen rendelkeznek CE jelzéssel.

Az összes olajleválasztó berendezés, amelyet
az ACO Magyarország forgalmaz, a fizikai
fázisszétválasztás elve alapján mûködik, és
rendelkezik koaleszcensz szûrôvel. (Az 1.
ábra a berendezés elvi mûködési vázlatát
mutatja.)
A koaleszcensz betétek a karbantartás során
könnyen tisztíthatóak, karbantarthatóak, nem
kopnak, nem tudnak eltömôdni, ezért
üzemeltetési szempontból is gazdaságos
megoldást jelentenek.
(a 2. ábra a koaleszcensz betétek mûködési
elvét mutatja be.)

Az MSz EN 858-2 elôírja, hogy az olaj-
leválasztó berendezéseknek rendelkezniük
kell egy olyan automatikus mûködésû bizton-
sági lezáró szerkezettel, amely minden eset-

ben biztosítja azt, hogy a felúszott olaj, ne
kerülhessen a leválasztó kivezetô ágába.
Ezt az elôírást egy olyan szeleptányérral ellá-
tott úszóval biztosítjuk, amely mindig a víz és
a felúszott olaj határán mozog. Az úszó az

egyre vastagodó felúszott olajréteg miatt,
egyre lejjebb süllyed, és mielôtt az olajszint
eléri a maximumot, a szeleptányér a kivezetô
csövet lezárja (3. ábra).
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Mûködési elvek, fogalmak
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FONTOS ELÔÍRÁS:
Az olajleválasztó berendezést beüzemeléskor, és minden leürítés és tisztítás után fel kell tölteni tiszta vízzel! A biztonsági úszószelep akadályta-
lan mozgását ilyenkor mindig ellenôrizni és biztosítani kell! Csak ezek után indulhat el a leválasztóba a szennyezett víz bevezetése.

A nagyobb olajcseppekre megfelelô felhaj-
tóerô hat, ezek felúsznak, a kisebbek a koa-
leszcensz betét felé áramlanak.

A koaleszcensz betétek felületén kialakuló
olajfilm magához vonzza, és összetapasztja a
sok kis különálló cseppecskét.

Az olajfilm egyre vastagszik, egyre nagyobb
cseppek keletkeznek, egészen addig, míg
már nagyobb felhajtóerô hat rájuk, mint
amekkora erô összetartja a filmréteget. Ekkor
a már elég nagy cseppek leválnak és felúsz-
nak. 

1. ábra

felúszott olaj

leválasztó tér

iszaptér

2. ábra

3. ábra

topallá trázel ,tnizsjalo silámixaMtopallá imezÜtopallápalA

tnizszív imezütnizszív imezü üzemi vízszint

úszó

nyitott kivezetés
nyitott kivezetés

kivezeés lezárva

max. olajszint
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Szabadon álló mûanyag (PE) olajleválasztó berendezések (MSz EN 858)
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- Teljesítménye NG 3 l/s
- MSz EN 858-nak teljesen megfelel
- PE-HD mûanyag alapanyag
- Önálló iszaptérrel

- Koaleszcensz szûrôvel, tisztítónyílással ellá-
tott berendezés, automatikus mûködésû 
biztonsági úszóval

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

741
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Szabadon álló mûanyag (PE) olajleválasztó berendezés, integrált iszaptérrel
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- Teljesítménye NG 3-10 l/s
- MSz EN 858-nak teljesen megfelel
- PE-HD mûanyag alapanyag
- Önálló iszaptér nélkül

- Koaleszcensz szûrôvel, tisztítónyílással ellá-
tott berendezés, automatikus mûködésû 
biztonsági úszóval

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

- Teljesítménye NG 3;   
- MSZ EN 858 –nak teljesen megfelel- PE-HD mıanyag alapanyag
- B 125 terhelési osztálynak megfelel

- koaleszcensz szırŒvel, tisztítónyílással ellátott berendezés,  automatikus mıködésı biztonsági úszózárral
- minimmális beépítési mélység a padlószinttŒl 71 cm.

Földbe telepíthetŒ mıanyag (PE) olajleválasztó berendezés (MSZ EN 858)
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Öntöttvas olajleválasztók (MSz EN 858)
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Építési magasság fagyment. nélkül 500 800 1000 1200

Lefedôelem terh.oszt. B 125 B 125 B 125 B 125 B 125

Termékkód Sûrûség 0,95 6701.31.30 6711.31.30 6721.31.30 6731.31.30 6741.31.30

Súly (kg) 115 155 205 235 265

COALISATOR®-GG

COALISATOR® GG 1,5

Koaleszenszleválasztó a DIN 1999 4-6 
fejezete alapján

 öntöttvasból
 max 20 l könnyû folyadéktároló
 teljes szennyvízmennyiség 55 l
 csatlakozások DN 100
 önmûködô úszós biztonsági elzáró szelep
rozsdamentes acél úszó, anyagminôség 
1.4301 könnyû folyadékra méretezve 
(0,95 g/cm3)

 olajálló gumi zárótányér
méretezett szennyvízátfolyás

 leválasztó fedlap terhelési osztály B 125
leválasztó fedlap nyitása emelô kulccsal

 mûtárgy legnagyobb emelési tömege kb.
105 kg

521BpaldeF 6701.11.20 1 1 1 1 1

Feltét 250 mm magas 6711.10.31 - 1 1 1 1

Magasító 200 mm 6731.10.32 - - - 1 2

Magasító 300 mm  6721.10.33 - - 1 1 1

COALISATOR® GG NG 1,5

fedlap nélkül (ca. 105 kg)
sûrûség 0,95 6701.30.11 1 1 1 1 1

Kiemelôkulcs a fedlaphoz 4145 1 1 1 1 1

Kiemelôkulcs koaleszensz betéthez 6701.00.08 1 1 1 1 1

méretek a b c
Fagyment. nélkül 230 255 600

500 485 510 850
800 795 820 1160

1000 1005 1030 1370
1200 1215 1240 1580

Kiegészítõk:

Úszó 0,95 g / cm3 6701.30.15

Koaleszensz betét 6701.10.16

820 x 315

433 x 255

DN 100

a b

c

DN 100

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

Szabadon álló mıanyag (PE) olajleválasztó berendezés, integrált iszaptérrel és szenny-
vízátemelŒ aknával.

- Teljesítménye NG 3; NG 6  
- MSZ EN 858-nak teljesen megfelel- PE-HD mıanyag alapanyag

- integrált szennyvízátemelŒ akna- Koaleszcensz szırŒvel, tisztítónyílással ellátott berendezés,  automatikus mıködésı biztonsági úszózárral
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Szabadon álló mûanyag (PE) olajleválasztó berendezés, integrált iszaptérrel
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- Teljesítménye NG 3-10 l/s
- MSz EN 858-nak teljesen megfelel
- PE-HD mûanyag alapanyag
- Önálló iszaptér nélkül

- Koaleszcensz szûrôvel, tisztítónyílással ellá-
tott berendezés, automatikus mûködésû 
biztonsági úszóval

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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Öntöttvas olajleválasztók (MSz EN 858)
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Építési magasság fagyment. nélkül 500 800 1000 1200

Lefedôelem terh.oszt. B 125 B 125 B 125 B 125 B 125

Termékkód Sûrûség 0,95 6701.31.30 6711.31.30 6721.31.30 6731.31.30 6741.31.30

Súly (kg) 115 155 205 235 265

COALISATOR®-GG

COALISATOR® GG 1,5

Koaleszenszleválasztó a DIN 1999 4-6 
fejezete alapján

 öntöttvasból
 max 20 l könnyû folyadéktároló
 teljes szennyvízmennyiség 55 l
 csatlakozások DN 100
 önmûködô úszós biztonsági elzáró szelep
rozsdamentes acél úszó, anyagminôség 
1.4301 könnyû folyadékra méretezve 
(0,95 g/cm3)

 olajálló gumi zárótányér
méretezett szennyvízátfolyás

 leválasztó fedlap terhelési osztály B 125
leválasztó fedlap nyitása emelô kulccsal

 mûtárgy legnagyobb emelési tömege kb.
105 kg

521BpaldeF 6701.11.20 1 1 1 1 1

Feltét 250 mm magas 6711.10.31 - 1 1 1 1

Magasító 200 mm 6731.10.32 - - - 1 2

Magasító 300 mm  6721.10.33 - - 1 1 1

COALISATOR® GG NG 1,5

fedlap nélkül (ca. 105 kg)
sûrûség 0,95 6701.30.11 1 1 1 1 1

Kiemelôkulcs a fedlaphoz 4145 1 1 1 1 1

Kiemelôkulcs koaleszensz betéthez 6701.00.08 1 1 1 1 1

méretek a b c
Fagyment. nélkül 230 255 600

500 485 510 850
800 795 820 1160

1000 1005 1030 1370
1200 1215 1240 1580

Kiegészítõk:

Úszó 0,95 g / cm3 6701.30.15

Koaleszensz betét 6701.10.16

820 x 315

433 x 255

DN 100

a b

c

DN 100

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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COALISATOR® GG NG 3

Benzinleválasztó a DIN 1999 4-6 fejezete
alapján

 öntöttvasból
 max 45 l könnyû folyadéktároló
 teljes szennyvízmennyiség 150 l
 csatlakozások DN 100
 önmûködô úszós biztonsági elzáró szelep
rozsdamentes acél úszó, anyagminôség
1.4301 könnyû folyadékra méretezve (0,95
g/cm3)

 olajálló gumi zárótányér
 méretezett szennyvízátfolyás
 leválasztó fedlap terhelési osztály B 125
 leválasztó fedlap nyitása emelô kulccsal
 mûtárgy legnagyobb emelési tömege kb.
180 kg

Építési magasság fagyment. nélkül 400 600 800 1000 1200

Lefedôelem terh.oszt. B 125 B 125 B 125 B 125 B 125 B 125

Termékkód Sûrûség 0,95 6703.31.30 6753.31.30 6713.31.30 6723.31.30 6733.31.30 6743.31.30

Súly (kg) 225 265 310 355 395 440
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Öntöttvas olajleválasztók (MSz EN 858)

COALISATOR®-GG

521BpaldeF 6703.11.20 1 1 1 1 1 1

Feltét 170 mm magas 6713.10.31 - 1 1 1 1 1

Magasító 200 mm 6713.10.32 - - 1 2 - 1

Magasító 300 mm 6733.10.33 - - - 2 2 2

COALISATOR® GG NG 3
fedlap nélkül (ca. 180 kg) 

sûrûség 0,95 6703.30.10 1 1 1 1 1 1

Kiemelôkulcs a fedlaphoz 4145 1 1 1 1 1 1

Kiemelôkulcs koaleszensz betéthez 6701.00.08 1 1 1 1 1 1

méretek a b c
Fagyment. nélkül 230 255 740

400 405 430 910
600 615 640 1120
800 825 850 1330
1000 1025 1050 1530
1200 1235 1260 1740

Kiegészítõk:

Úszó 0,95 g / cm3 6703.30.15

Koaleszensz betét 6703.10.16

1050 x 420

615 x 315

DN 100

a b

c

DN 100

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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Öntöttvas olajleválasztók (MSz EN 858)

COALISATOR® GG NG 6

Benzinleválasztó a DIN 1999 4-6 fejezete
alapján

 öntöttvasból
 max 65 l könnyû folyadéktároló
 teljes szennyvízmennyiség 185 l
 csatlakozások DN 150
 önmûködô úszós biztonsági elzáró szelep
rozsdamentes acél úszó, anyagminôség
1.4301 könnyû folyadékra méretezve (0,95
g/cm3)

 olajálló gumi zárótányér
 méretezett szennyvízátfolyás
 leválasztó fedlap terhelési osztály B 125
 leválasztó fedlap nyitása emelô kulccsal
 mûtárgy legnagyobb emelési tömege kb.
240 kg

Építési magasság fagyment. nélkül 400 600 800 1000 1200

Lefedôelem terh.oszt. B 125 B 125 B 125 B 125 B 125 B 125

Termékkód Sûrûség 0,95 6706.31.30 6756.31.30 6716.31.30 6726.31.30 6736.31.30 6746.31.30

Súly (kg) 295 335 380 425 470 515

COALISATOR®-GG

méretek a b c
Fagyment. nélkül 255 290 800

400 435 470 980
600 645 680 1190
800 855 890 1400
1000 1055 1090 1600
1200 1265 1300 1810

Kiegészítõk:

Úszó 0,95 g / cm3 6703.30.15

Koaleszensz betét 6706.10.16

1260 x 420

615 x 315

DN 150

a b

c

DN 150

521BpaldeF 6703.11.20 1 1 1 1 1 1

Feltét 170 mm magas 6726.10.31 - 1 1 1 1 1

Magasító 200 mm 6713.10.32 - - 1 2 - 1

Magasító 300 mm  6733.10.33 - - - 2 2 2

COALISATOR® GG NG 6
fedlap nélkül (ca. 240 kg)

sûrûség 0,95 6706.30.11 1 1 1 1 1 1

Kiemelôkulcs a fedlaphoz 4145 1 1 1 1 1 1

Kiemelôkulcs koaleszensz betéthez 6701.00.08 1 1 1 1 1 1

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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Öntöttvas olajleválasztók (MSz EN 858)

Beépítési útmutató

Általános információk

A termék legfõbb elõnyei
– Átfogó, az igényekhez alkalmazkodó ter- 

mékprogram utólagos beépítés lehetôségé-
vel is

– Kis méret – könnyû beépítés

– Kis térfogat – alacsonyabb hulladék eltávo-

lítási költségek

– Kis tömeg

Alkalmazási területek
Az ásványolajokkal terhelt szennyvizekbôl a

csatornába bocsátás elôtt az ásványolaj szár-

mazékokat el kell távolítani. Amennyiben ez

nem történne meg, súlyos környezeti károk

keletkeznének. Nyíltfelszínû csatornába, víz-

folyásba kerülve a felúszó ásványolajréteg

gátolja a természetes oxigén-beoldódást.

Fenti okok miatt a vonatkozó magyar elôírá-

sok értelmében az ásványolaj tartalmú

szennyvizeket a közcsatornába bocsátás

elôtt benzin-, olajleválasztón kell átvezetni.

E termékcsoport fô alkalmazási területe fe-

dett parkolók (mélygarázsok), szerviz üze-

mek, üzem-anyagtöltô állomások stb.

Mûködés leírása
A berendezés az olaj és benzinszármazékok-

kal, olajos iszapokkal terhelt technológiai hul-

ladékvizek tisztítására alkalmas.

A fizikai fázisszétválasztás elve alapján a víz-

nél könnyebb fajsúlyú olajat a felúsztatás, a

víznél nehezebb fajsúlyú iszapokat az ülepítés

elve alapján tisztítja.

Ennek megfelelôen a berendezés két szektor-

ból áll: iszaptérbôl és olajtérbôl. A leválasztó

terekben keletkezett veszélyes hulladék ártal-

matlanító helyre történô szállításáról gondos-

kodni kell. (Ennek a berendezésnek az

iszaptere minimális, ezért szükség esetén

külön iszapleválasztót kell a berendezés elé

beépíteni.)

A berendezés helyes üzemét úszós biztonsá-

gi elzáró szelep biztosítja, amely megakadá-

lyozza, hogy esetleges helytelen üzemeltetés

esetén az elfolyó vízbe olajszármazék

kerüljön.

Elhelyezés, beépítés

Lerakodás, elhelyezés
A mûtárgy emelése csak az emelôfülekkel

történhet és megfelelô kötözô anyagokkal.

A mûtárgy beemelése során ügyelni kell a

mûtárgy oldalán jelölt be- és kicsatlakozás

helyes irányára.

A berendezést fagymentes (fagymentes elhe-

lyezésrôl beszélünk, ha a beömlô csonk

fenékmélysége a felszíntôl min. 80 cm)

helyen építsük be.

A benzin- olajleválasztó beépítési helyének jó

megközelíthetôségét biztosítani kell a karban-

tartási és az ürítési munkák elvégzése céljá-

ból. A berendezéseket lehetôleg ne helyezzük

közlekedési utak, rakodási felületek alá. A

karbantartáshoz, tisztításhoz biztosítsunk

vízvételi lehetôséget.

A beépítés szintjének megválasztásánál

ügyelni kell az elvezetô csatornahálózat

visszaduzzasztási viszonyaira. Amennyiben a

berendezés a visszaduzzasztási szint alá

kerülne, a tisztított víz átemelésével kell a

mindenkori elfolyást biztosítani.

Beépítés menete
A beépítés során ügyelni kell arra, hogy a víz-

záróan kialakított mûtárgy ne sérüljön meg. 

A berendezés beépítése a helyszínen szerelô

jellegû, ennek megfelelôen az elôkészített

munka-gödörben rövid idô alatt elkészíthetô.

Amennyiben a berendezés beépítésekor a

munkagödörben felgyülemlett talajvíz vagy

esôvíz található, azt a szerelés idôtartamára

el kell távolítani. Talajvízveszély esetén a ter-

vezôvel, ill. a szállítóval egyeztetni kell,

amennyiben a felúszás veszély fennáll, a mû-

tárgyat le kell horgonyozni.

A berendezés kifogástalan mûködésének

alapvetô feltétele a vízszintes beépítés bizto-

sítása. (A munkagödör aljára min. 20-30 cm-

es tömörített kavicsréteget kell kialakítani.)

A berendezés helyére emelését kis súlya mi-

att bármilyen munkagéppel el lehet végezni.

A ráfolyó- és elfolyó csonkok minden csator-

naépítésben járatos csôtípushoz szabványos

és a kereskedelemben kapható csatla-

kozóelemmel csatlakoztathatók. A beömlô

vezeték minimális lejtése 2 %. 

A szerelésnél ügyelni kell a csôtengely pontos

beigazítására és a folyásirány helyességére.

A berendezés behelyezését követôen az

illesztési felületeket meg kell tisztítani a

szennyezôdésektôl ezután a fedél elhelyez-

hetô. Ha a mûtárgy magasító elemmel kerül

beépítésre (fagymentes kivitel), a mûtárgy

elhelyezése után kerül sor a beton magasítók

illesztésére. A beton magasítókat egymás

fölött cementhabarcsba kell ágyazni és a fed-

lap szintje pontosan a tervezett burkolatszin-

ten legyen.

A munkagödör visszatöltése elôtt a beren-

dezések és csôcsatlakozások tömítettségét

vízzárósági próbával ellenôrizni kell!

A mûtárgy mellett a földvisszatöltést rétege-

sen és körkörösen kell visszatölteni réteges

tömörítés mellett.

A benzin- olajleválasztó berendezésekbe ki-

zárólag az adott ásványi olajos szennyvizeket

kibocsátó üzem (pl. autómosó) technológiai

vizei vezethetôk. 

Fekáliás szennyvízvezeték csatlakozása tilos!

 6041

üzemanyag töltŒ állomások

 Ha a berendezések saját iszap-
tere nem elegendŒ, szükség esetén külön 
iszap leválasztót kell a berendezés elé beépíte-
ni.

A berendezéseket temperált belsŒ térben, vagy 
fagyhatár alatt építsük be. (BeömlŒ csonk  
folyásfenék, a felszíntŒl min. 80 cm-re.)

Járószint alatti beépítés menete

Épületen belül telepíthetŒ olajleválasztó berendezések (MSZ EN 858)
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Öntöttvas olajleválasztók (MSz EN 858)

Beépítési útmutató

Üzembe helyezés

Üzembe helyezés elôtt meg kell gyôzôdni a
mûtárgy belsejének tisztaságáról, szükség
esetén a mûtárgyat ki kell takarítani.

Meg kell gyôzôdni a be- és kiömlô vezetékek
átjárhatóságáról.

A kitakarított berendezést tiszta vízzel kell
feltölteni az elfolyási szintig.

Helyezzük be a koaleszensz szûrôbetétet.

Helyezzük be az úszós biztonsági elzárót a
kosárba, majd ellenôrizzük helyzetét és moz-
gásának akadálytalanságát.

A fedlapot vissza kell helyezni a helyére.

Üzemeltetés

A berendezést csak olyan személy kezelheti
és végezheti annak karbantartását, aki a
kezelési utasítást, az abban foglalt elôíráso-
kat, és a munkavédelmi, ill. balesetvédelmi
érvényes elôírásokat is ismeri!

A berendezés üzemeltetésével és karbantar-
tásával egy felelôs személyt kell megbízni. Az
összes elvégzett üzembe helyezési, karban-
tartási és ürítési munkákat egy külön erre a
célra vezetett üzemeltetési naplóba fel kell
jegyezni.

A visszatartott hulladékanyagok kezelése

Megfelelô idôközönkénti ürítés = kifogástalan
mûködés

A mûtárgyak és a beépített szerkezetek terv-
szerû karbantartását havi rendszerességgel,
továbbá az esetlegesen elôforduló különleges
események alkalmával kell elvégezni.

Az ürítési idôszakokat úgy kell megválasztani,
hogy a visszatartott anyagok mennyisége az
iszap- és olajterek kapacitását ne haladja
meg.

Hosszabb üzemszünet elôtt is javasolt a
mûtárgy leürítése.
A mûtárgyban összegyûlt koncentrált
szennyezô anyagok veszélyes hulladékok, biz-
tosítani kell veszélymentes eltávolítását és
megsemmisítését az érvényben lévô környe-
zetvédelmi elôírásoknak megfelelôen.

Szakszerûtlen elhelyezésük környezeti káro-
kat okozhat!

Karbantartás, leürítés

A leválasztók tisztítása elôtt a mûtárgyat ki
kell szellôztetni.

Az benzin-, olajleválasztókban összegyûlt
anyagok eltávolításához a berendezés teljes
leürítése szükséges. Ez átmeneti üzemszüne-
tet eredményez, célszerû tehát az ürítés
idôpontját úgy megválasztani, hogy ezalatt
befolyó szennyvízzel ne kelljen számolni. 

A fedlap eltávolítása után a leürítés történhet
szippantó kocsival, zagyszivattyúval vagy
manuális merítéssel.
A szûrô betét tisztítása annak kiemelése után
vízsugárral történik.

Az ürítés után a mûtárgy belsejét vízsugárral
át kell öblíteni az esetlegesen visszamaradó
szennyezôdések eltávolítása céljából. Az
öblítô vizet a mûtárgyból szintén el kell távolí-
tani. 

Az eltávolított veszélyes hulladékot zárt tartá-
lyokban kell gyûjteni és tárolni, majd az erre
megfelelô jogosítvánnyal rendelkezô szak-
cégnek ártalmatlanításra átadni. 

Célszerû az ürítést is közvetlenül egy szak-
céggel elvégeztetni.

Karbantartás és hibaelhárítás

A berendezés üzemvitelétôl függetlenül
évente legalább kétszer nagy karbantartási
munkát kell végezni. Ennek során a beren-
dezés teljes leürítését és kitakarítását köve-
tôen ellenôrizni kell a mûtárgy vízzáróságát, a
falak, a fedlapok, és a csatlakozócsövek
állapotát, sértetlenségét.

A nagy karbantartási munkát csak erre a fela-
datra kiképzett szakember végezheti.

Az ACO épületgépészet divízió karbantartási
szerzôdéseket ajánl.

Kérje szervízszolgálatunk karbantartási, hul-
ladékelszállítási, szerviz, valamint javítási
munkák elvégzésére vonatkozó ajánlatát!

Garancia

ACO a gyártó utasítása szerinti szakszerû
beépítés esetén a beépített ACO termékek
funkció és formatartására 2 év általános
garanciát vállal.

Semmilyen garanciát nem vállalunk a
következô esetekben:
– nem megfelelô, vagy szakszerûtlen

használat
– hibás szerelés, ill. üzembe helyezés a

megrendelô vagy harmadik fél által
– hibás vagy hanyag kezelés, nem elôírás sze-

rinti, a jelen útmutatónak nem megfelelô
karbantartás

– hiányos építési kivitelezés

Csak a felsorolt feltételek gondos figyelembe
vétele esetén vállaljuk a kifogástalan mûkö-
désre vonatkozó garanciát.

Javasoljuk, hogy ügyfélszolgálatunkkal kös-
senek karbantartási szerzôdést.
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Tározó rendszerek

SzennyvízátemelŒk
Faverem rácsok

ACO Épületgépészet minden  

terméke az ACO rendszerlánc  

aktív elemét képezi.

ACO. A vízelvezetés 
jövŒje.

ACO csoport. ErŒs családra építhet.
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