PE vetafscheider

	Maatwerk
	Snelle levering
	Volgens NEN-EN 1825
 Licht en toch sterk

De vetafscheider van Beuker Kunststoffen is een
afscheider voor dierlijke en plantaardige vetten, oliën
en zwevende delen met geïntegreerde slibvang. De
vetafscheider is geheel vervaardigd uit HDPE, dit
materiaal is zeer goed resistent tegen vetzuren. De
gladde binnenzijde van de vetafscheider zorgt ervoor dat
er weinig vuilaanhechting plaatsvindt. Vetafscheiders
worden geconstrueerd volgens de NEN-EN 1825.
Een vetafscheider van Beuker wordt voor u op maat
gemaakt. Vetafscheiders kunnen zowel ondergronds als
bovengronds geplaatst worden. Er zijn drie standaard typen
vetafscheiders: 2, 4 of 7 liter per seconde. Deze vetafscheiders
hebben een vetopslag van respectievelijk 80, 250 of 350 liter.
Inbouwmaten of afmetingen van deze standaard typen vindt
u in de tabel op de achterzijde van dit blad. De levertijd van
een standaard vetafscheider is 1 week na opdracht.
Daarnaast is het ook mogelijk om een vetafscheider
volledig als maatwerk te laten vervaardigen. Wij adviseren
u graag in betrekking tot het bepalen en het berekenen
van de juiste doorstroomcapaciteit. Een vetafscheider is
mogelijk in alle vetafvang-capaciteiten, afmetingen en
(in-) bouwvormen. Het is mogelijk om de schachtlengte
te kiezen, in verband met de te kiezen afdekking. Ook is
het aantal schachten te kiezen en is het mogelijk om de
schacht(en) eventueel telescopisch (voor Ø 600 mm)
uit te voeren. Een telescopische schacht maakt het
mogelijk om de schacht traploos in hoogte te verstellen.
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Voor de controle van het uitgaande water wordt er een
controleput geplaatst. Vanuit deze controleput kunnen
monsters genomen worden en kan het functioneren
van de vetvanger gecontroleerd worden. Zo wordt
duidelijk wanneer de afscheider vol is en gereinigd moet
worden. Controleputten zijn in diverse maatvoeringen en
materialen te verkrijgen.
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Productomschrijving
Omschrijving 		
			
Fabrikaat 		
Uitvoering 		
Materiaal 		
Kleur 			
Toelaatbare belasting
Normen 		
Verwerkbaarheid
Installatiediepte		
			
Bijzonderheden 		
			

vetafscheider met geïntegreerde 		
slibvangruimte
Beuker Kunststoffen Amsterdam B.V.
bovengronds of ondergronds
HDPE
zwart
verkeersklasse SLW 60
conform NEN-EN 1825
zeer eenvoudig te plaatsen
variabel, de schacht Ø 600 mm is
eenvoudig in te korten
maatwerk in capaciteit, afwerking
en vorm mogelijk			

Inbouwmaten standaard uitvoering
Type/
capaciteit

diameter
(mm)

hoogte slibvang
(mm)
(l)

vetopslag aansluiting gewicht
(l)
(mm)
(kg)

2 liter/sec.

Ø 930

1000

45

180

DN 100

150

4 liter/sec.

Ø 930

1400

160

250

DN 100

220

7 liter/sec.

Ø 1300

2000

650

350

DN 125

370

Bestekomschrijving
HDPE vetafscheider, fabrikaat Beuker Kunststoffen Amsterdam
BV. o.g. Capaciteit ... l/s, geïntegreerde slibvang: .... l, vetopslag....l.
Afmeting: (diameter x hoogte) …… x..... mm, aansluiting(en) DN
...mm, geschikt voor verkeersklasse SLW 60.
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