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PD BRUNNAR O D MARK 

PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING 

PDF AVSKILJNINGSBRUNNAR 

Tanksystem för avskiljning av matavfall och fett, fristående inomhus 
Avser sammankopplade tankar för avskiljning av matavfall respektive  
avskiljning av fett. 
För användning i frostfritt utrymme. 
Möjlig inkoppling med separerade flöden eller med gemensamt flöde. 
Utförs i PEHD, tätningar i NBR-gummi. 
Monteras med gemensam undre nivå om ej annat anges. 
Invändiga ytor med blank finish. 
Förberedd för montering av påfyllningsarmatur samt fast tömningsrör. 
Plats för montering av styrskåp samt kabelrörsanslutning. 
Tanksystem, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens  
dokumenterade anvisningar. 
Fabrikat: ACO LipuJet Matavfallssystem P 3/300 - 2100 eller likvärdigt 

Tank för matavfall 
Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø160 mm 
Storlek: 2450×950×1680 mm (L×D×H) 
Dimensioner avser tank exklusive in- och utloppsanslutningar. 
Lagringsvolym: 2150 L 

Tank för fettavskiljning 
För rening av spillvatten från köksutrymmen. 
Utförs enligt SS-EN 1825-1. 
Dimensionerande storlek: NS3 
Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø110 mm 
Storlek: 1410×720×1490 mm (L×D×H) 
Dimensioner avser tank exklusive in- och utloppsanslutningar. 
Lagringsvolym slam: 300 L 
Lagringsvolym fett: 150 L 

Nedstigningshalsar 
För inspektion och möjlig tömning. 
Förberedd luftningsanslutning, 110/160 mm.  
Dimension: Ø450 mm 
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Lock 
Nedstigningshalsar utförs med lukttäta och låsbara lock (snabblås). 
Lock förses med text "Matavfall" respektive "Avskiljare". 

Tillbehör - Tömningsrör 
För montering i tank för matavfall. 
Dimension: Ø75 mm 

Tillbehör - Övervakningslarm 
Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt samt  
för hög nivå i matavfallstank.  
Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling 
till externa larm eller extern övervakning. 
Nivågivare av kapacitiv typ. 
Dämningsgivare av termistortyp. 
Fabrikat: ACO Procurat T5-2 eller likvärdigt 

Tillbehör - Provtagningsbrunn, horisontellt utlopp 
Utförs i PEHD. 
Horisontellt utlopp. 
Lukttätt och låsbart lock (snabblås). 
Dimension in- och utloppsanslutning: Ø110 mm 
Storlek: Ø550×525 mm (Ø×H) 
Dimensioner avser brunn exklusive in- och utloppsanslutningar. 
Fabrikat: ACO MIRI PROFLEX eller likvärdigt 

Tillbehör - Provtagningsbrunn, vertikalt utlopp 
Utförs i PEHD. 
Vertikalt utlopp under brunn. 
Lukttätt och låsbart lock (snabblås). 
Dimension in- och utloppsanslutning: Ø110 mm 
Storlek: Ø550×525 mm (Ø×H) 
Dimensioner avser brunn exklusive in- och utloppsanslutningar. 
Fabrikat: ACO MIRI PROFLEX eller likvärdigt 
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