SPILDEVAND

Wavin EuroREK
Wavin EuroREK/Omega
fedtudskillere
®

til rensning af fedtholdigt
spildevand

Anvendelser
	 Restauranter
	 Barer
	 Grillbarer
	 Hotelkøkkener
	 Kantiner og cafeterier
	 Slagterier

Fordele

Egenskaber
Fedtudskillerne Wavin EuroREK NS2 og NS4 samt Wavin

Opfylder kravene i standarden EN 1825 for

EuroREK/Omega NS10 er fremstillet af slidstærkt,

fedtudskillere ifølge tests

genanvendeligt PE-plast. NS2 og NS4 er forsynet med TEGRA

Alarmsystem for fedtrumniveau og fyldning

kegle og dermed kørefast.

medfølger som en del af standardleveringen

De er lette at transportere og hurtig at installere. Wavin

Let at transportere, hurtig og nem at installere

EuroREK/Omega fedtudskillere har naturligvis det vandtætte

Lang levetid
Let at vedligeholde gennem det store, vandtætte

EuroHUK 600-service-pit, der kræves af EN-standarden.
Gastætte dæksler anbefales til anvendelser, som er placeret på

EuroHUK-servicepit (EN 476)/TEGRA kegle

gårdspladser eller som på anden måde skal beskyttes mod vinden.

Muligheden for at bruge sugetømning letter

Strukturen og den flade bund på modellerne Wavin EuroREK

Tilbehør til EuroREK-fedtudskiller

NS2 og NS4 gør det let at installere fedtudskilleren og takket

(anbefales til lokationsspecifikt udstyr)

være konstruktionen, kan installationsdybden også holdes lav.

Dataoverførselsenhed
IMUBOX (sugekasse) og lynkoblingskasse (sugerør)
Forankringsremme og -plader

EuroREK

Længde

Bredde

Højde

Sokkelstr.

VVS nr.

mm

Vægt
kg

mm

mm

mm

NS2

1320

1320

1200

D110

69

223224221

Gastætte dæksler

NS4

1320

1320

1600

D110

98

223292001

Inspektionsrørsæt og prøveudtagningspit

Opvarmningssæt til servicepit til jordinstallationer

Fedtudskillerne
Wavin EuroREK NS2 og NS4

Wavin EuroREK/Omega NS10
Designet af modellen Wavin EuroREK/Omega NS10 muliggør
fuldstændig tømning. Pålideligheden og holdbarheden af
systemet er blevet afprøvet i praksis gennem årene, da modellen
har været i brug i lang tid.

EuroREK/
Omega

Længde

Bredde

Højde

Sokkelstr.

Vægt

mm

mm

mm

mm

kg

NS10

2170

2170

2100

D160

250

VVS nr.
223201210
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Wavin EuroREK NS2 og NS4

Som følge af løbende produktudvikling forbeholder Wavin sig ret til at foretage ændringer uden varsel.

brugen af produktet

