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ODLUÈOVAÈ TUKOV OT 210

O

Odluèovaèe tukov dopåòajú
komplexnú ponuku
vodohospodárskych výrobkov
spoloènosti AQUAFLOT. Zhmotòujú
dlhoroèné skúsenosti s návrhom
a výrobou plastových výrobkov
urèených na èistenie a úpravu vody.
Sú urèené pre potravinárske
prevádzky, retaurácie, jedálne,
pekárne a pod. Odluèovaèe sú
vyrábané v dvoch prevedeniach:
 valcové s rovným dnom (V)
 oválne s rovným dnom (O) - tvorí
ho sústava kruhových segmentov.
Ide o patentované rieenie
spoloènosti AQUAFLOT prvýkrát
aplikované v kontrukcii
odluèovaèov ropných látok SOLAP.
Toto rieenie umoòuje dosiahnutie
vysokej tuhosti kontrukcie pri
minimálnej hmotnosti telesa
odluèovaèa.
V základnej ponuke sú odluèovaèe
tukov OT2 - OT10 s výkonom 2 - 10l/s.
V prípade potreby je moné navrhnú
a vyrobi tie zariadenie s vyím
výkonom.
Princíp èinnosti zariadenia:
 odlúèenie tuhých neèistôt aích
ako voda v kalovej nádri
 koncentrácia odlúèeného tuku
na hladine v sedimentaènej èasti
a na hladine za nornou stenou

Príklad intalácie odluèovaèa tukov:

Intalácia odluèovaèa:
Odluèovaè tukov je urèený
na zabudovanie do kanalizaènej vetvy
medzi miesto vzniku odpadovej vody
a miesto zaústenia vyèistenej vody
do verejnej kanalizácie.
OT je nevyhnutné osadi v dostatoènej
vzdialenosti od miesta vzniku
odpadovej vody, èím sa zníi teplota
produkovanej odpadovej vody a tým
dochádza k zvýeniu úèinnosti
odstraòovania extrahovate¾ných látok.
Základná intalácia - základová
betónová doska a zásyp triedenou
zeminou. Tento spôsob je urèený
pre minimálme priaovanie od okolia.
Pre aie prevádzkové podmienky
je nutné obetónovanie telesa
odluèovaèa.
Uvedený výrobok bol posudzovaný
pod¾a § 12 ods. 3, zákona è.264/1999
Z.z. a je v zhode s technickými
poiadavkami Vyhláky è. 158/2004
Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky.
Pri kontrukcii boli pouité nasledovné
technické normy - STN EN 858-1,
STN EN 858-2
Príklad objednávky:
Odluèovaè tukov OT2/V - znamená
odluèovaè tukov s kapacitou 2l/s,
valcový.
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