
Prilagodljiva vgradnja

ACO izločevalec maščob 

LipuMobil-P tip 0,8

Vsebino običajnih mobilnih izločevalcev maščob 
je potrebno izprazniti ročno. Ta postopek povzroči 
širjenje neprijetnega vonja v času praznjenja 
izločevalca, saj je potrebno odstraniti pokrov 
le-tega. Novi mobilni izločevalec maščob ACO 
LipuMobil-P ima možnost nadgradnje dodatne 
zunanje posode za zbiranje maščob.

Ročna črpalka, ki je nameščena na dodatni posodi, 
omogoča prečrpavanje izločenih maščob iz 
izločevalca. Za prečrpavanje maščob ni potrebno 
odpirati pokrova.

Dodatna posoda lahko shrani do 10l izločenih 
maščob. Ko je posoda polna, je maščobe enostavno 
odstraniti iz nje, izločeno maščobo pa deponirati v 
večjo zbiralno posodo.

Na spodnji del izločevalca maščob je možno 
namestiti kolesa. Če je izločevalec povezan s 
fleksibilnimi cevnimi priključki, ga je možno 
odklopiti iz odtočnega sistema - tako ga zlahka 
transportiramo na mesto, kjer ga izpraznimo. ACO. creating

the future of drainage



Informacije o proizvodu

 � Za prostostoječo vgradnjo na območjih, ki so odporna 
proti zmrzali, smradotesni, z odstranljivim pokrovom in 
pritrdilnim obročem

 � Dotočni in iztočni priključek DN50
 � Skupna prostornina: 48l
 � Prostornina izločenih maščob: 15l
 � Prostornina usedalnika: 16l
 � Opcija: dodatna posoda za izločene maščobe s črpalko za 
praznjenje

 � Dovoljenje Z-54.6-546 (velja samo v Nemčiji)
 � Poročilo o preizkusu pretoka (NS): 
60143586-001

 � Ustrezno za pretok do 0,8l/s

ACO. creating
the future of drainage

ACO gradbeni elementi, zastopanje d.o.o.
Obrtniška 9 • SI-3240 Šmarje pri Jelšah
Tel.: 03/817 18 80 
Fax: 03/817 18 82  

info@aco.si
www.aco.si

ACO izločevalec maščob LipuMobil-P tip 0,8 
(preizkušen v skladu z EN 1825) izdelan iz polietilena

Predstavitev izdelka
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Dimenzije

Izvedba Št.artikla

 Brez dodatne posode za izločeno maščobo 3700.04.00

Z dodatno posodo za izločeno maščobo 
(obratovalna stran: desna) 3700.04.10

Z dodatno posodo za izločeno maščobo 
(obratovalna stran: leva) 3700.04.20

Dodatna oprema

Opis Št.artikla

Set kolesc, vsebuje 4 kolesca, z dvema ročnima zavorama za namestitev izločevalca 3700.04.30

Ventil za praznjenje posode 3700.04.40

Zbiralna posoda, prostornine 60l, smradotesni pokrov s pritrditvenim obročem 7600.00.15

Zaporni zasun DN50 za vtočno cev 0175.18.33


