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Asennus, käyttö ja huolto
Rasvanerotin LIPUJET-P-OD / NS 2...10

Tekniset tiedot
Rasvaero LIPUJET-OD on sisätiloihin lattian päälle asennettavaksi
suunniteltu rasvanerotin.

ACO Nordic Oy

www.acodrain.fi
www.aco-nordic.fi

Rasvaero LIPUJET-P-OD / NS 2…10
rasvanerottimen asennus, käyttö ja huolto (kuva
mallista NS 2)
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Tekniset tiedot

RASVANEROTIN LIPUJET-P-OD • Asennus, käyttö ja huolto

Rasvaero LIPUJET-OD on sisätiloihin lattian päälle asennettavaksi suunniteltu
rasvanerotin. Rasvanerottimen varusteeksi tarkoitettu hälytin antureineen toimitetaan
omassa pakkauksessaan(yleensä erottimeen sidottuna), josta löytyvät myös kyseisen
laitteen asennusohjeet. Hälytin toimitetaan erikseen.
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Asennus ja käyttöönotto
LIPUJET-OD -mallisarjan rasvanerottimet on suunniteltu kapeiksi,
jotta ne saadaan sisälle jo olemassa olevien rakennusten oviaukoista. Vielä pienempiä kulkureittejä varten on olemassa LIPUJET -G
-mallisarjan erottimet, jotka koostuvat yhteen liitettävistä osista.
Asenna rasvanerotin tasaiselle, vaakasuoralle alustalle. Yhdistä
tuuletus- ja viemärilinjoihin. Jotta erotin toimii tarkoitetulla tavalla,
on se täytettävä vedellä ennen käyttöönottoa (lähtöyhteen tasoon
saakka).
Mikäli erotin on tilattu tyhjennysputkella varustettuna, asennetaan
imuputket (HFe 88,9 x 2,0) tyhjennysputken laippaan ja johdetaan
esim. ulkoseinään asennettavaan imupostiin (lisävaruste).
Erotin voidaan tyhjentää myös kannen aukon kautta letkulla.
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RASVAERO LIPUJET-OD RASVANEROTTIMEN HUOLTO-OHJEITA

Imuposti

rasva
vesi
kiintoaine

Huolto-ohjeita
1. Hälytinautomatiikka on ilmoittanut erottimen
1. Hälytinautomatiikka on ilmoittanut erottimen rasvatilan täyttyrasvatilan
täyttymisestä (tai padotuksesta)
misestä (tai padotuksesta)
2.2. Tyhjennysauton
imuputki
liitetään
imupostin
Tyhjennysauton imuputki
liitetään imupostin
liittimeen.
liittimeen.
3. Erotin imetään tyhjäksi. Rasvakerroksen ollessa kova, pehmen3. Erotin
imetään
tyhjäksi.
Rasvakerroksen
netään se kuumalla
vedellä,
ilmapuhalluksella
tai höyryllä.
ollessa
kova,
pehmennetään
se
kuumalla
Erottimen kokonaistilavuus pohjalietteineen on tyhjennettävä
riittävän
usein,
kuitenkin
vähintään
kerran
vuodessa.
vedellä, ilmapuhalluksella tai höyryllä.
4. Erottimen
Puhdista hälyttimen
anturit tyhjennyksen jälkeen
siihen takerkokonaistilavuus
pohjalietteineen
tuneista kiintoaineista vesihuuhtelulla.
on tyhjennettävä riittävän usein, kuitenkin
5. TÄYTÄ EROTIN AINA VEDELLÄ VÄLITTÖMÄSTI TYHJENNYKvähintään
kerran
vuodessa.
SEN JÄLKEEN,
jotta se lähtee
toimimaan heti tehokkaasti.
4.6. Puhdista
hälyttimen
anturit
tyhjennyksen
Jos erottimen seinämiin on tarttunut
rasvaa
tai kiintoaineita, jälkeen
siihen
takertuneista
vesipoista ne
painehuuhtelulla
lämpimälläkiintoaineista
vedellä.
7. huuhtelulla.
Jos kyseessä on padotushälytys, varmista onko tukos erotti-

TÄYTÄ EROTIN AINA VEDELLÄ VÄLITTÖMÄSTI TYHJENNYKSEN JÄLKEEN,
jotta se lähtee toimimaan heti tehokkaasti.
6. Jos erottimen seinämiin on tarttunut rasvaa
tai kiintoaineita, poista ne painehuuhtelulla
lämpimällä vedellä.
7. Jos kyseessä on padotushälytys, varmista
onko tukos erottimessa vai lähtevässä
viemärissä. Tyhjennä erotin kuten edellä,
irrota lähtöputken puoleinen korkki/kansi ja
puhdista vesilukko.
5.

messa vai lähtevässä viemärissä. Tyhjennä erotin kuten edellä,
irrota lähtöputken puoleinen korkki/kansi ja puhdista vesilukko.
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