
Labko EuroREK®

Maahan asennettavat

NS15...NS75 -rasvanerottimet

rasvaisten jätevesien 
puhdistamiseen 

Labko-rasvanerottimet ovat Suomessa valmistettuja, 

luotettavia ja asennusvalmiita kokonaisuuksia, jotka 

sisältävät erottimen, huoltokaivon ja täyttymishälyttimen. 

Nämä erotinjärjestelmät takaavat kiinteistöviemäröinnin 

häiriöttömän toiminnan.

Labko EuroREK NS15...NS75 -rasvanerottimet on tarkoitettu 

isojen kohteiden, kuten elintarviketeollisuuden, suurkeittiöiden 

tai jalostuslaitosten käyttöön. Ne täyttävät viranomaisvaati-

mukset ja EN-standardit. 



 

Edut ja hyödyt
 Täyttää testatusti rasvanerotinstandardin 

 EN 1825 vaatimukset 

 Määräysten edellyttämä rasvatilan täyttymis- 
 ja padotushälytinjärjestelmä vakiovarusteena

 Lämpötilankesto +60 °C, hetkellisesti +80 °C

 Kevyt kuljettaa, helppo ja nopea asentaa

 Pitkäikäinen kotimainen tuote

 Helppo huoltaa tilavan vesitiiviin EuroHUK- 
 huoltokaivon kautta (EN 476)

 Imutyhjennysmahdollisuus helpottaa 
 tuotteen käyttöä

 

EuroREK -rasvanerottimien lisävarusteet
(suositellaan kohdekohtaiseen varusteluun) 

   Tiedonsiirtoyksikkö

   IMUBOX- ja Tupla-IMUBOX -pikaliitinkotelot 
 (imuputket)

 Ankkurointiliinat ja -levyt

   Huoltokaivon lämmityssarja 
 maahanasennusmalleihin

   Kaasutiiviit kansistot

   Tarkastusputkipaketti ja 
 näytteenottokaivo

Käyttökohteet
     Suurkeittiöt

     Catering

     Elintarviketeollisuus

     Kalanjalostus

     Teurastamot

Ominaisuudet
EuroREK NS15...NS75 -rasvanerottimet ovat pääasiassa 
isojen kohteiden rasvanerottimia ja ne asennetaan pääsään-
töisesti ulos maan alle. Erottimet on valmistettu lujitemuovista 
kelauskoneella. Lujitemuovista valmistetun rasvanerottimen 
lämpötilankesto on +60 °C ja hetkellisesti +80 °C. Rasvan-
erottimien lämpötilatutkimuksessa havaittiin jätevesien lämpö-
tilojen kohoavan niin korkeiksi, että erityisesti isoissa koko-
luokissa ei PE-muovi ole enää sovelias säiliön rungon 
materiaaliksi. 

EuroREK NS15...NS35 -erottimissa on aina yksi vesitiivis 
EuroHUK 600 -huoltokaivo. EuroREK NS35 -mallia suurem-
missa malleissa on aina kaksi huoltokaivoa. Sisäpihoihin ja 
muihin tuulelta suojassa oleviin asennuskohteisiin suositte-
lemme käytettäväksi kaasutiivistä kansistoa.
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EuroREK NS50 ja NS75 
-rasvanerotin

 EuroREK Pituus Leveys Korkeus Yhdekoko Paino 
  mm mm mm mm kg

 NS15 3500 1650 1950 D200 325

 NS20 4600 1650 1950 D200 450

 NS25 4550 2250 2550 D200 700

 NS35 5450 2250 2550 D250 800

 NS50 7500 2250 2550 D250 1050

 NS75 11000 2250 2550 D250 1400

EuroREK NS15...NS35 
-rasvanerotin


