Godkendelse
VA 2.65/20099
Udstedt:
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Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

GODKENDELSESINDEHAVER:
Blücher Metal A/S
Pugdalvej 1
7480 Vildbjerg
Telefon: 99 92 08 00
Telefax: 99 92 08 30

Fedtudskiller

FABRIKAT:
Blücher Metal A/S, Danmark

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Montering:
Udskilleren skal anbringes i det fri frostfri dybde, i det rum, hvor det
fedtholdige afløbsvand forekommer, eller i et særligt rum, se Bemærkninger.
Udskilleren skal være let tilgængelig for inspektion og rensning.

BLÜCHER
type 970.001.110 og 970.002.110

MÆRKNING:
• BLÜCHER
• CE-mærkning i.h.t. DS/EN 1825-1

Såfremt udskilleren anbringes i det fri, skal frostfri dybde opnås ved, at den
opstilles i en brønd.
Brønden skal forsynes med tæt dæksel uden nøglehuller, dimensioneret for
den på stedet forekommende maksimale belastning.
Udskilleren skal udluftes, evt. gennem tilløbsledningen. Udluftningen skal
udmunde på et passende sted, hvor den ikke forvolder lugtgener.
Montage udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens
monteringsvejledning.
Brug:
Den maksimale vandstrøm i l/s, der tilledes udskilleren, må ikke overstige den
vandstrøm, udskilleren er godkendt til.
I hvert enkelt tilfælde må det efter forhandling med den stedlige myndighed
afgøres, om udskillerens opsamlingskapacitet er tilstrækkelig. Endvidere skal
der foreligge aftale om rensningshyppighed, affaldsmængde og bortskaffelse
af den opsamlede affaldsmængde fra udskilleren.
BEMÆRKNINGER:
Såfremt fedtudskilleren undtagelsesvis,
Ønskes anbragt inde i en bygning, må der i
hvert enkelt tilfælde hos den stedlige
myndighed indhentes godkendelse af
det pågældende rums indretning.
Herunder adgangsforhold, belysning,
ventilation og frisklufttilførsel.
Udskillerens nominelle størrelse angiver,
hvor stor en vandstrøm, udskilleren kan
tilføres, når udløbskoncentrationen af
totale kulbrinter i vand højst må være
25 mg/l målt efter metode som angivet i
EN 1825-1.

Til udskilleren må der ikke tilledes mindre forurenet spildevand, regnvand
eller drænvand, som vil nedsætte udskillerens effektivitet.
BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:
Udførelse:
Fedtudskilleren er fremstillet af rustfrit stål og udført som en firkantet beholder
med plan bund. Udskilleren er med dykket ind- og udløb.
Tekniske data:
Type

970.001.110
970.002.100

Nominel
størrelse
NS
l/s
1
2

Dimension
diam. X h eller
bxlxh

Tilløbs- og
afløbsrør
mm˚

Kapacitet
fedtstof
liter

600 x 800 x 900
800 x 1000 x 900

110
110

42
80

Side 1 af 1

DS Certificering A/S
ETA-Danmark
Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund

Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04

E-mail: eta@dscert.dk
Internet: www.etadanmark.dk

