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 n Fettavskiljare ACO LipuMax P-B 7/700

 o Nominell storlek: NS 7
 o Lagringsvolym, fett: 270 liter
 o Lagringsvolym, slam: 245 liter
 o Totalvätskevolym: 720 liter
 o Anslutning in/utlopp: DN 150
 o A-mått: 860–1520 mm  
(vattengång till färdig mark)

 o Diameter: 1320 mm
 o Höjd från vattengång in till botten: 1010 mm
 o Belastningsklass: B125 (D400 med ACO Prefab)
 o Integrerat uppflytningsskydd
 o Lyftöglor
 o Nedstignings- och tömningshals Ø600/800, 
längd 1200 mm med anslutning för kabelrör och 
luftning

 o Betäckning ACO Citytop 600, belastningsklass 
D400, flytande, höjd 200 mm

 n Installationsanvisning
 n Drift- och underhållsanvisning

Produktinformation

 n ACO Sludge Trap P 1000/160, förkopplat slamfång 

 n ACO Procurat T5, larm

 n ACO Procurat Pro T5 Mark, monteringstjänst 

 n ACO Prowell PE, provtagningsbrunn 

 n ACO Prefab, belastningsskydd

 n ACO Protight, kabelgenomföring

Mer information och fler tillval finns på sidan 28.

Tillval

ACO Box Concept® Fettavskiljare  
NS 7 Mark PEHD

Grundpaket för restaurang och skola, 200 port
Fettavskiljaren har en självförankrande konstruktion som 
utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till 500 
mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall 
avskiljaren säkras med ett belastningsskydd, ACO Prefab. 
Avskiljarpaketet är komplett med underdel och justerbar 
halslösning med flytande betäckning. Komplettera paketet 
med våra tillval som larm, provtagningsbrunn, belastning-
skydd m.fl. Se mer under tillval.

ACO Box Concept  
Fettavskiljare NS 7 Mark PEHD
RSK: 564 40 32

Vikt: 244 kg

Användningsområde

Kök med
 n en diskmaskin ≥ + 60 °C
 n fyra diskbänkar med vattenlås DN 50
 n ett tippbart stekbord
 n en tippbar kokgryta med utlopp DN 60 till golvbrunn
 n fyra tappventiler DN 15

Kök med
 n en diskmaskin ≥ + 60 °C
 n fyra diskbänkar med vattenlås DN 50
 n ett tippbart stekbord
 n en tippbar kokgryta med utlopp DN 60 till golvbrunn
 n två tappventiler DN 20

Kök för Restaurang eller skola, 200 portioner
 n spillvattentemperatur ≥ + 60 °C
 n drifttid 6 timmar/dygn

För en godkänd installation bör nedanstående produk-
ter ingå. Hör med din kommun vad som gäller.

Provtagningsbrunn
 o ACO Prowell PE

Larm
 o ACO Procurat T5

ACO Box Concept® Fettavskiljare
Mark
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