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ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ, МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ ЗА МОНТАЖ ПОД
Модел: DD50SL  

Материал: Резервоар с гладки стени, изработен от линеен полиетилен с ниска 
плътност(LLDPE), моноблок с вход и изход от PVC. Оразмерен според UNI-EN 1825-1, за да се 
осигури време на задържане повече от четири минути за максималния дебит и повече от 15 
минути за средния дневен дебит.
Функциониране: Обезмасляването е физическа предварителна обработка за отделянето на 
масла, пени, мазнини, тежки утайки и всички вещества със специфично тегло, по-ниско от това 
на суспензията. Мазниноуловителят е проектиран да бъде инсталиран директно под мивки в 
кухните.
Използване и поддръжка: Веществата, отстранени чрез флотация, които се натрупват върху 
повърхността на обезмаслителя, образуват повърхностна кора, докато по-тежките твърди вещества 
се отлагат на дъното, образувайки утайки. Препоръчително е да се предвидят операциите по
почистването, прекомерното наличие на утайки в мазниноуловителя може да доведе до развитие 
на септични процеси с освобождаване на миризми, особено през лятото. Препоръчително е да 
се свържете с квалифициран персонал, който ще отстрани повърхностните мазнини, като се 
обрне особено внимание на утайките, които биха могли да блокират входящите и изходящите 
участъци на резервоара. Честотата на почистване зависи от натоварването с мазнините, маслата 
и утаените твърди вещества, налични в канализацията, като е препоръчително да се проверява 
периодично   или поне един/два пъти в месеца.

                                                                  

H = обща височина; HE = височина вход; HU = височина изход; Ø I/O =
диаметър вход/изход; NS = боток (л/с). 0.1 л/с = 6 л/с = 360 л/ч
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DD50SL 430 430 320 290 40 CC255 PP30 39 5 10 0,1 
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ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ, МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ С ДВЕ КАМЕРИ
Mодел: NDD25SL за монтаж под мивка  

Mатериал: Резервоар с гладки стени, изработен от линеен полиетилен с ниска
плътност(LLDPE).   
Функциониране: Обезмасляването е физическа предварителна обработка за отделянето 
на масла, пени, мазнини, тежки утайки и всички вещества със специфично тегло, по-ниско от 
това на суспензията. Мазниноуловителят е проектиран да бъде инсталиран директно под мивки в 
кухните.
Използване и поддръжка: Веществата, отстранени чрез флотация, които се натрупват върху 
повърхността на обезмаслителя, образуват повърхностна кора, докато по-тежките твърди вещества 
се отлагат на дъното, образувайки утайки. Препоръчително е да се предвидят операциите по
почистването, прекомерното наличие на утайки в мазниноуловителя може да доведе до развитие 
на септични процеси с освобождаване на миризми, особено през лятото. Препоръчително е да 
се свържете с квалифициран персонал, който ще отстрани повърхностните мазнини, като се 
обрне особено внимание на утайките, които биха могли да блокират входящите и изходящите 
участъци на резервоара. Честотата на почистване зависи от натоварването с мазнините, маслата 
и утаените твърди вещества, налични в канализацията, като е препоръчително да се проверява 
периодично   или поне един/два пъти в месеца.
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NDD25SL 360 x 180 250 140 12 3 5 
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