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*Alle ubenævnte mål er i mm.

Fritstående fedtudskiller Type Kapacitet Totalvolumen L x B x H Rørtilslutning

SP-FU/F 2 2 l/sek. 280 ltr. 900 x 600 x 800 Ø110

SP-FU/F 4 4 l/sek. 1.000 ltr. 1.400 x 600 x 1.200 Ø110

SP-FU/F 6 6 l/sek. 1.133 ltr. 1.800 x 700 x 1.200 Ø110

SP-FU/F 10 10 l/sek. 2.800 ltr. 2.200 x 900 x 1.450 Ø110

SP-FU/F 15 15 l/sek. 3.500 ltr. 2.550 x 1.200 x 1.450 Ø110

SP-FU/F 20 20 l/sek. 5.600 ltr. 2.700 x 1.500 x 1.450 Ø110

Fritstående fedtudskiller

Fedtudskillere skal lovpligtigt etableres på alle afløb med høj 
udledning af fedtholdigt spildevand. 

Scan-Plast fritstående fedtudskiller er særligt egnet til stor-
køkkener, f.eks. slagterier, bagerier, restauranter, pizzeriaer, 
grillbarer mm.  

Scan-Plast fritstående fedtudskiller monteres overjordisk 
og kan, grundet dens smalle bredde, transporteres gennem 
smalle adgangsforhold/døre og installeres f.eks. i kældre 
og teknikrum.

FUNKTION

Det fedtholdige spildevand ledes ind i fedtudskillerens 
udskiller kammer. Her nedsættes spildevandets hastighed 
og temperatur, hvorved det letflydende fedt stiger til vand-
overfladen og opsamles. Tungere partikler synker til bunds 
i fedtudskilleren. Det separerede afløbsvand bliver fra 
udskiller kammeret, ledt videre gennem udløbet til afløbs-
systemet. Det opsamlede fedt tømmes og bortskaffes. 

KOMPOSITMATERIALE

Fedtudskillerne er designet som en helstøbt konstruktion i 
fiber armeret kompostmateriale, som er op til 20 gange stærke-
re end plast som PVC, PE og PP. Materialets unikke egenskaber 
giver fordele som stor styrke, kemisk resistens, hygiejne, lang 
levetid og minimal vedligeholdelse.

KONSTRUKTION / CE GODKENDELSE

• Scan-Plast fedtudskillere er konstrueret i henhold til den 
europæiske standard DS/EN 1825.1 og DS/EN 4040-100.

• Fedtudskillerne er CE godkendte.
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