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Beskrivning Bild saknas
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EasyClean Direct Med tömningsrör, 2-10 l/s•
Fettavskiljaren är tillverkad enligt SS-EN-1825 i
polyeten och utrustad med inbyggt slamfång, två
inspektionslock och tömningsrör.

•

Den är avsedd för fristående installation i frostfria
utrymmen.

•

Fettavskiljaren är tillverkad med sluttande botten
som förenklar tömning och rengöring.

•

Levereras komplett•
Denna produkt har fått totalbedömningen
"Accepteras" av byggvarubedömningen.

•

Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.•
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Teknisk specifikation

Artikelnr
NS

(L/S)
Extra

utrustning
Ø a l b h1 h2 h3

Vikt
(kg)

RSK

KE-
93002.01/D

2
Utan extra
utrustning

110 1500 1735 680 985 1055 1435 69 5620002

KE-
93003.01/D

3
Utan extra
utrustning

110 1500 1735 680 985 1055 1435 74 5620009

KE-
93004.01/D

4
Utan extra
utrustning

110 1880 2115 680 985 1055 1435 87 5620015

KE-
93007.01/D

7
Utan extra
utrustning

160 1910 2145 940 1185 1255 1655 135 5620023

KE-
93010.01/D

10
Utan extra
utrustning

160 2590 2820 940 1185 1255 1655 181 5620031
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Easyclean Direct
Med tömningsrör, 2-10 l/s
GPAs fettavskiljare för inomhus installation är lätta att installera och underhålla!

GPA levererar inte bara fettavskiljaren utan är en systemleverantör av hela systemet inklusive
provtagningsbrunn, larm och pumpstation om så behövs. Avskiljarna finns från 0,25 - 25 L/S och
levereras alltid komplett med gastäta lock och integrerat slamfång. Fettavskiljarna finns i flera
utförande, allt från en standard fettavskiljare till avskiljare med automatisk renspolning och tömning.

Vi arbetar dagligen med att dimensionera fettavskiljare och rekommendera den bästa lösningen för
olika verksamheter! Kontakta oss för en dimensionering och kostnadsförslag av just ditt system!
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Komplett system - Fettavskiljaren levereras alltid komplett•

Innovativ design - Dess smala design underättar intransport•

Lätt att rengöra - Enkel att underhålla och rengöra via sluttande inspecktionslock•

Vinklad botten - Underlättar en komplett tömning och rengöring av fettavskiljaren•

Uppgradering - EasyClean fettavskiljare kan på plats lätt uppgraderas med automatik•
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