
Koncepcia odlučovania tukov

Odlučovače tukov

s úplným a čiastočným vyprázdňovaním

volne stojace alebo 

pre zabudovanie do zeme

Odlučovače tukov

ACO Odvodnenie budov
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ACO odluãovaãe tukÛ

Oblasti pouÏití
   Hotely

   Restaurace

   Výdejny jídel

   Menzy

   Odpočívadla na dálnicích

   Kantýny

   Řeznictví

   Jatka (velké jateční provozy)

   Masné a uzenářské podniky

   Podniky zpracující části zvířat

   Kuchyně v nemocnicích

   Konzervárny

   Rafinerie jedlých olejů

   Výrobny hotových jídel

   Grilovací, pečicí a fritovací kuchyně

   Fritování a výroba chipsů

   Pražírny arašídů

Pfiípady pouÏití
Průmysloví producenti odpadních vod se 

musí vhodnými opatřeními postarat o to, 

aby látky a kapaliny, které šíří škodlivé 

a nepříjemné výpary a zápachy, působí 

agresivně na stavební hmoty a kanalizač-

ní zařízení nebo narušují provoz, nepro-

nikly do veřejné kanalizační sítě. V podni-

cích, kde vznikají mastné odpadní vody, 

musí být podle ČSN EN 1825 instalovány 

odlučovače tuků, které zaručí zadržování 

tuků a olejů organického původu ze 

splaškové vody. To platí např. pro 

kuchyňské a masozpracující provozy. 

Na ochranu budovy je třeba instalovat 

čerpací zařízení s rezervním čerpadlem.

Proto musí být za každým odlučova-
čem tuků, který je nainstalován pod 
úrovní zpětného vzdutí (zpravidla 
v úrovni pozemní komunikace), nain-
stalováno čerpací zařízení nebo pře-
čerpávací stanice. 
Individuální požadavky, které mají živ-

nostníci a průmyslové podniky na výkon-

nost odlučovačů tuků, čerpacích zařízení 

a přečerpávacích stanic, vyžadují adap-

tabilní produkty v různých velikostech 

a materiálech. ACO nabízí již několik 

desetiletí rozsáhlý sortiment odlučovačů 

tuků, čerpacích zařízení a přečerpáva-

cích stanic pro montáž do země i v sa-

mostatně stojícím provedení.

Normy a zkou‰ky

Všechny odlučovače tuků uvedené v nabíd-

ce jsou hydraulicky testovány a mají Obec-

ný atest stavebního dozoru a odpovídají 

všem požadavkům bezpečnostních norem.

Dále odlučovače podléhají pravidelné kont-

role auditům výrobce a v autorizovaných 

zkušebnách, aby bylo u výroby odlučovačů 

tuků kontrolováno dodržování aktuálně 

platných zkušebních norem.

Odluãovaãe tukÛ od ACO odvodnûní budov
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ACO odluãovaãe tukÛ

Jak vybrat správn˘ odluãovaã tukÛ
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ACO odluãovaãe tukÛ

ECO-FPI: Odlučovač tuků pro instalaci do země 

mimo budovy. Třída zatížení  do 40 tun (náklad-

ní automobil).

Koncepce vybavení u odlučovačů tuků pro samostatnou instalaci.

Odluãovaã s úpln˘m odãerpáním
Odlučovač, který se při likvidaci 

odloučených tuků vyčerpává o celém 

svém objemu, tuků pracuje čistě fyzi-

kálně na gravitačním principu (rozdíl 

hustot), tzn. těžké látky obsažené v 

odpadní vodě klesají na dno, lehké 

látky jako jsou např. živočišné oleje 

a tuky, stoupají v odlučovači nahoru. 

Odtokovým hrdlem pak vyčištěná 

odpadní voda odtéká do kanalizace.

Úplné odãerpávání obsahu
Kalová jímka a odlučovač se musí v sou-

ladu s ČSN EN 1824 nejméně jednou za 

měsíc, lépe jednou za dva týdny nechat 

vyprázdnit a vyčistit specializovanou od-

padovou firmou. Následně se odlučovací 

zařízení musí znovu naplnit vodou (např. 

pitnou nebo provozní vodou), která vyho-

vuje místním předpisům.

Koncepce úplného vyãerpávání 
obsahu odluãovaãe
ACO Odvodnění budov zde nabízí dva 

typy odlučovače tuků: odlučovače pro 

montáž do země nebo pro samostatnou 

instalaci.

Odlučovače tuků pro montáž do země 

(ECO-FPI) jsou odlučovače gravitační.

To znamená, že ve výše uvedených inter-

valech musí být celý obsah odlučovače 

víkem nebo odsávacím potrubím odsát 

za pomocí speciálního vozidla pro svoz 

odpadu.

Odlučovače pro nadzemní instalaci 

(ECO-JET, HYDROJET, LIPUREX, LIPURAT) 

jsou rovněž odlučovače s úplným odčer-

páváním obsahu, jsou však k dispozici 

v různých stupních vybavení, které mo-

hou být dodatečně na místě vybaveny 

komponenty pro jednodušší a bezzápa-

chovou likvidaci tuků.

Odluãovaãe s úpln˘m odãerpáním obsahu

Základní provedení 

Vypouštění se provádí víkem.

StupeÀ vybavení 1

– s přímým odsáváním

StupeÀ vybavení 2

– s vysokotlakým vnitřním 

 čištěním (175 bar)

– pro ruční obsluhu

– s přímým odsáváním, dle 

 volby odsávací čerpadlo 

 při čerpacích výškách 

 nad 6 m (Hgeo)

 

StupeÀ vybavení 3

– s vysokotlakým vnitřním 

 čištěním (175 bar)

– s automatickým 

 průběhem programu

– s přímým odsáváním, dle 

 volby odsávací čerpadlo 

 při čerpacích výškách 

 nad 6 m (Hgeo)
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ACO odluãovaãe tukÛ

Odluãovaãe tukÛ s ãásteãn˘m 
odãerpáním obsahu (odluãovaãe 
ãerstv˘ch tukÛ)
Odlučovač tuků pro částečnou likvidaci 

pracuje rovněž čistě fyzikálně na gravitač-

ním principu (rozdíl hustot), tzn. těžké lát-

ky obsažené v odpadní vodě klesají na 

dno, lehké látky jako např. živočišné oleje 

a tuky stoupají v odlučovači nahoru. Od-

loučené látky (tuk a kal) jsou však zachy-

covány v samostatných nádobách.

Přes odtokové hrdlo je vyčištěná odpadní 

voda přiváděna do kanalizace.

âásteãné odãerpání obsahu
(separace ãerstvého tuku)
Aby bylo možné odseparované látky z od-

lučovače odvést do sběrných jímek, musí 

se - podle konkrétního provozu - otevřít na 

odlučovači příslušné vypouštěcí kohouty. 

To lze provést nezávisle na pracovním 

procesu. Například se kvůli tomu nemusí 

přerušovat provoz v kuchyni. 

Protože se v záchytných jímkách shro-

mažďuje pouze tuk a kal, nemusí se odlu-

čovač po separaci znovu naplnit draho-

cennou čerstvou vodou.

LIPATOR:

Odlučovač tuků s částečným odčerpáním obsa-

hu s manuálním ovládáním

LIPATOMAT:

Odlučovač tuků s částečným odčerpáním obsa-

hu s automatickou programovou řídicí jednotkou

Koncepce ãásteãného odãerpání 
obsahu
ACO Odvodnění budov zde nabízí dva typy 

odlučovačů tuků: odlučovače pro ruční 

nebo automatickou částečnou separaci. 

Obě varianty jsou možné jen pro samo-

statnou instalaci.

Odlučovač pro ruční částečnou likvidaci 

(LIPATOR) má k dispozici mechanické vy-

pouštěcí ventily. Tyto musí provozovatel 

(po předehřátí) podle potřeby denně ně-

kolikrát otevřít. Díky průhledným hadicím 

je možné poznat, zda byly do sudů odve-

deny všechny momentálně nashromáždě-

né látky.  Odlučovače pro automatickou 

částečnou likvidaci (LIPATOMAT) mají k 

dispozici elektricky ovládané kulové ko-

houty. Programová řídicí jednotka přitom 

převezme aktivaci předehřátí a otevření 

ventilů. Při úplném naplnění sběrných su-

dů zazní akustický signál. Naplněné sudy 

lze jednoduše vyměnit a odevzdat specia-

lizované firmě pro likvidaci odpadů.

Odluãovaãe tukÛ s ãásteãn˘m odãerpáním obsahu
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OVÁLNÁ KONSTRUKCE
Rozměry nádoby oválných odlučo-

vačů z polyetylenu a nerezi byly 

optimalizovány pro obtížné montážní 

situace. Tím je zaručeno bezpro-

blémové uložení pomocí úzkých 

schůdků a dveřních otvorů.

NS 1-4: max. šířka 800 mm

NS 5.5 - 10: max. šířka 1000 mm

KRUHOVÁ KONSTRUKCE
Nerezové nebo plastové odlučovače 

tuků kruhové konstrukce lze rozložit 

na jednotlivé díly. Demontáž se 

doporučuje především u přístupo-

vých cest s pravými úhly. Navíc 

tato konstrukce umožňuje na místě 

zvyšování jmenovité velikosti díky 

jednoduché výměně středových 

segmentů (např. z NS 7 na NS 10).

Počet segmentů:

NS 2 - 4: 2 segmenty; Ø 1000 mm

NS 7 - 10: 3 segmenty, Ø 1500 mm

NS 15 - 20: 3 segmenty, Ø 1750 mm

POLYETYLEN
 Dlouhá Ïivotnost

 Polyetylen má vynikající 

 odolnost vůči korozi.

 Recyklace
 Polyetylen je ekologicky 

 výhodný a recyklovatelný 

 materiál.

NEREZ
 Ochrana proti poÏáru

 Nerez nepředstavuje požární

 zatížení nebo riziko a vyznačuje 

 se navíc vysokou tepelnou 

 odolností.

 Pevnost
 Nerez se vyznačuje vysokou 

 mechanickou pevností 

 a vylučuje tak riziko škod 

 způsobených vandalismem.

ACO odluãovaãe tukÛ

Materiály a konstrukce

 ÚdrÏba
 Díky hladkému, voskovitému 

 povrchu je možné jednoduché 

 čištění.

  Pfieprava
Nízká hmotnost umožňuje 

 bezproblémovou přepravu 

 a montáž!

  Hygiena
 Již desítky let se nerez úspěšně 

 používá především v prostorách 

 s vysokými hygienickými poža-

 davky (např. v nemocnicích).

  Chemická odolnost
 Nerez se vyznačuje vynikající 

 odolností vůči organickým 

 rozpouštědlům.
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Obsah

Funkce/aplikace Produkt Strana

Pro montáž do země, z polyetylenu, ECO-FPI 8

s úplným odčerpáním obsahu

Pro montáž do země, z polyetylenu, s přímým ECO-FPI s přímým odsáváním 9

odsáváním, s úplným odčerpáním obsahu

Volně stojící, oválný,  ECO-JET-O, základní vybavení 10/11

z polyetylenu, s úplným odčerpáním obsahu ECO-JET-OD, stupeň vybavení 1 

 HYDROJET-OS, stupeň vybavení 2  

 HYDROJET-OSE, stupeň vybavení 2 s výtlačným čerpadlem 

 HYDROJET-OA, stupeň vybavení 3 

 HYDROJET-OAE, stupeň vybavení 3 s výtlačným čerpadlem

 

Volně stojící, kruhový, ECO-JET-R, základní vybavení 12/13

z polyetylenu, s úplným odčerpáním obsahu ECO-JET-RD, stupeň vybavení 1 

 HYDROJET-RS, stupeň vybavení 2  

 HYDROJET-RSE, stupeň vybavení 2 s výtlačným čerpadlem 

 HYDROJET-RA, stupeň vybavení 3 

 HYDROJET-RAE, stupeň vybavení 3 s výtlačným čerpadlem

 

Volně stojící, oválný,  LIPUREX-O, základní vybavení 14/15

nerezový, s úplným odčerpáním obsahu LIPUREX-OD, stupeň vybavení 1 

 LIPURAT-OS, stupeň vybavení 2  

 LIPURAT-OSE, stupeň vybavení 2 s výtlačným čerpadlem 

 LIPURAT-OA, stupeň vybavení 3 

 LIPURAT-OAE, stupeň vybavení 3 s výtlačným čerpadlem 

Volně stojící, kruhový,  LIPUREX-R, základní vybavení 16/17

nerezový, s úplným odčerpáním obsahu LIPUREX-RD, stupeň vybavení 1 

 LIPURAT-RS, stupeň vybavení 2  

 LIPURAT-RSE, stupeň vybavení 2 s výtlačným čerpadlem 

 LIPURAT-RA, stupeň vybavení 3 

 LIPURAT-RAE, stupeň vybavení 3 s výtlačným čerpadlem 

Volně stojící, LIPATOR, pro ruční obsluhu 18

nerezový, s částečným odčerpáním obsahu LIPATOMAT, s automatickou programovou řídicí jednotkou 19

Doplňky Šachta pro odběr vzorků k odlučovači pro instalaci do země 20

 Nádoby pro odběr vzorků pro volně stojící odlučovače 21

 Průzory 21

 Plnicí zařízení 21

 Dálkové ovládání 21

 

 Čerpací stanice pro odlučovače tuků k instalaci do země 22

 

 Čerpací zařízení pro volně stojící odlučovače 23

Speciální řešení: příliš nízký přítok 

před odlučovacími zařízeními TECFLOW šneková čerpadla se sběračem  24

Speciální řešení: následná úprava 

mastné odpadní vody ACO zařízení pro úpravu odpadní vody BIOJET 25

Trubní systémy pro odlučovače tuků ACO PIPE 26

Servis: projektování a dimenzování Internet: www.aco.cz

odlučovačů tuků  27
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ACO odluãovaãe tukÛ

Oblast pouÏití:
Odlučovač tuků ECO-FPI se instaluje mi-

mo budovy do země. Montáž se může 

provádět do ploch  zeleně nebo přístupo-

vých komunikací pokud možno mimo pří-

mo pojížděné plochy (třída zatížení B 125) 

nebo do vozovek (třída zatížení D 400).

V˘hody produktu
  Třída zatížení SLW 60 

 (s krytem D 400), možno bez 

 dodatečných stavebních úprav.

  Zaručena odolnost vůči vztlaku hladiny 

 spodní vody do max. 1 m nad podla-

 hovou desku bez dalších opatření.

  Pro uložení není nutný jeřáb 

 s velkou nosností.

 Při zhutňování zeminy není nutné 

 zaplnění vodou.

  Díky dvojstěnné základní PE šachtě 

 je odlučovač odolný vůči enormnímu 

 statickému zatížení.

Rozmûry nádoby

Doplňky

Šachta pro odběr vzorků pro montáž do země s. 20

Čerpací stanice pro montáž do země .............. s. 22

ECO-FPI - odluãovaãe tukÛ pro instalaci do zemû

Protože k odsávání obsahu dochází při 

otevřeném krytu, doporučuje se ECO-FPI 

k montáži všude tam, kde nikomu nebude 

vadit případný zápach.

Odluãovaãe splÀují v‰echny 
poÏadavky normy âSN EN 1824

  Obsah
  v litrech Rozmûry v mm    âíslo zboÏí
   

  Jímka
 

Kapacita
 NS na kal tukového Celkem DN H 1  H 2  D  D 1  D 2  T  Tfiída B 125 Tfiída D 400
   

zásobníku

 
1

 100  120  615  100 885  785  110  1000 1250 695 3201.55.00  3201.55.01

  200  120  715  100   1010 910  110  1000 1250 570 3201.56.00  3201.56.01

 
2

 200  120  715  100   1010 910  110  1000 1250 570 3202.55.00  3202.55.01

  400  120 915 100   1265 1165  110  1000  1250 560 3202.56.00  3202.56.01

 
3

 300  120  815 100   1140 1040  110  1000  1250 685 3203.55.00  3203.55.01

  600  120  1115 100   1520 1420  110  1000 1250 815 3203.56.00  3203.56.01

 
4

 400  160  915  100   1265 1165  110  1000 1250 560 3204.55.00  3204.55.01

  800  160  1315 100  1775  1675  110  1000 1250 560 3204.56.00  3204.56.01

 
7

 700  400  1950 150   1205 1105  160  1500 1800 650 3207.55.00  3207.55.01

  1400  400  2660  150   1605 1505 160  1500 1800 650 3207.56.00  3207.56.01

 
10

 1000  400  2250 150  1370  1270 160  1500 1800 685 3210.55.00  3210.55.01

  2000  400  3250 150   1940 1940  160  1500 1800 665 3210.56.00  3210.56.01



9

ACO odluãovaãe tukÛ

V˘hody produktu
  Možnost bezzápachového odsávání 

 obsahu přípojkou pro přímé odsávání

  Třída zatížení SLW 60

 (s krytem D 400), možno bez 

 dodatečných stavebních úprav

  Zaručena odolnost vůči vztlaku 

 hladiny spodní vody do max. 1 m nad 

 podlahovou desku bez dalších opatření.

  Inteligentní konstrukce šetří místo.

  Díky dvojstěnné základní PE šachtě 

 enormní zatížitelnost

* Pravidelné intervaly pro čištění podle 

ČSN EN 1825 jsou přitom předpokladem.

Doplňky

Šachta pro odběr vzorků pro montáž do země  s. 20 

Čerpací stanice pro montáž do země .............. s. 22

Rozmûry nádoby

ECO-FPI  Odluãovaãe tukÛ pro montáÏ do zemû 

s pfiím˘m odsáváním

Oblast pouÏití:
Odlučovač tuků ECO-FPI se instaluje do 

země mimo budovy. Odlučovače se dodá-

vají s přítokem a odtokem DN 100 (jmeno-

vitá velikost 1 - 4), resp. DN 150 (jmenovi-

tá velikost 7 - 10). 

Lze nainstalovat do ploch zeleně nebo 

příjezdových komunikací pokud možno 

mimo přímo pojížděnou plochu (třída zatí-

žení B 125) nebo do vozovek (třída zatíže-

ní D 400). Zákazník může položit odpadní 

vedení DN 80 a nainstalovat odpadní pří-

pojku.

ECO-FPI s přímým odsáváním se hodí k 

montáži tam, kde nepřichází v úvahu od-

čerpání víkem - například v pěších zónách 

nebo na frekventovaných venkovních pro-

storách.

Odluãovací zafiízení odpovídá v‰em 
poÏadavkÛm normy âSN EN 1824

  Obsah
  v litrech Rozmûry v mm    âíslo zboÏí
   

  Jímka
 

Kapacita
 NS na kal tukového Celkem DN H 1  H 2  D  D 1  D 2  T  Tfiída B 125 Tfiída D 400
  

zásobníku

 
1

 100  120  615  100 885  785  110  1000 1250 695 3201.55.10  3201.55.11

  200  120  715  100   1010 910  110  1000 1250 570 3201.56.10  3201.56.11

 
2

 200  120  715  100   1010 910  110  1000 1250 570 3202.55.10  3202.55.11

  400  120 915 100   1265 1165  110  1000  1250 560 3202.56.10  3202.56.11

 
3

 300  120  815 100   1140 1040  110  1000  1250 685 3203.55.10  3203.55.11

  600  120  1115 100   1520 1420  110  1000 1250 815 3203.56.10  3203.56.11

 
4

 400  160  915  100   1265 1165  110  1000 1250 560 3204.55.10  3204.55.11

  800  160  1315 100  1775  1675  110  1000 1250 560 3204.56.10  3204.56.11

 
7

 700  400  1950 150   1205 1105  160  1500 1800 650 3207.55.10  3207.55.11

  1400  400  2660  150   1605 1505  160  1500 1800 650 3207.56.10  3207.56.11

 
10

 1000  400  2250 150  1370  1370  160  1500 1800 685 3210.55.10  3210.55.11

  2000  400  3250 150   1940 1840  160  1500 1800 665 3210.56.10  3210.56.11
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ACO odluãovaãe tukÛ

Oblast pouÏití:
Odlučovače tuků ECO-JET-O/HYDROJET-O 

z polyetylenu se instalují v budovách do 

prostor chráněných před mrazem.

Odlučovače tuků se dodávají v různých 

stupních vybavení s tím, že vyšší stupně 

vybavení umožňují jednodušší a bezzápa-

chovou likvidaci tuků a čištění nádoby. 

V případě potřeby může i zákazník provést 

bez problémů úpravu stupně vybavení.

Odluãovaãe splÀují v‰echny 
poÏadavky normy âSN EN 1824

V˘hody produktu
  Zaručená strukturální stabilita 

 na dobu více než 25 let.

  Ekonomické odstupňování jmenovitých 

 velikostí (např. NS 5.5 a 8.5) minima-

 lizuje náklady na provoz a údržbu.

  Bezproblémová úprava z jednoduchých 

 variant odlučovačů pomocí dalších 

 komponent na pohodlnější obsluhu 

 a provoz.

  Stupeň vybavení 2 a 3 s multifunkční 

 plnicí jednotkou pro provoz vysokotla-

 kého vnitřního čištění a pro plnění po 

 čištění.

Obrázek ukazuje HYDROJET-OAE NS 4 - nádoba 

pro odběr vzorků a čerpací zařízení se objedná-

vá zvlášť.

V‰echny typy

Rozměry

V‰echny typy 
mimo  0

OA

Doplňkové rozměry

zobrazen: typ 0

Oválné odluãovaãe tukÛ z polyetylenu volnû stojící 

ECO-JET-O.. a HYDROJET-O..

OS a OA

OS, OA, OSE, 
OAE

OSE a OAE

  Rozmûry v mm DoplÀkové rozmûry v mm
 Obsah  

v‰echny
 OS  

OSE
 OS/OA

 v litrech v‰echny typy kromû OA OA 
OAE

 OSE

   O    OAE

   
Kalová

 
Kapacita

 

 NS DN jímka tukového Celkem H 1 H 2 H 3 H 4 L 1 L 2 B 1 B 2 D H 5  L 3  B 3  L4  B5 H6
    

zásobníku

 1  100  106  100  320  830  760  1480  1300  1100  1300  700  770  110 1500  300  800  700  930  1500

 2  100  210  100  440  1055  985  1680  1500  1100  1300  700  770  110  1700  300  800  700  930  1700

 3  100  300  150  630  1055  985  1680  1500  1450  1650  700  770  110  1700  300  800  700  930  1700

 4  100  400  200  830  1055  985  1680  1500  1760  2000  700  770  110  1700  300  800  700  930  1700

 5,5  150  725  360  1430  1250  1180  1880  1700  1760  2000  950  1020  160 1900  300  1050  700  1180  1900

 7  150  800  400  1600  1250  1180  1880  1700  1960  2200  950  1020  160  1900  300  1050  700  1180  1900

 8,5  150  940  475  1900  1250  1180  1880  1700  2250  2485  950  1020  160 1900  300  1050  700  1180  1900

 10  150  1000  520  2000  1250  1180  1880  1700  2450  2690  950  1020  160  1900  300  1050  700  1180  1900
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ECO-JET-O (základní provedení):
– odsávání a čištění otevřením víka

 (spojeno se zápachem)

– možnost dovybavení na stupně 1 až 3

ECO-JET-OD (stupeÀ vybavení 1):
–  bezzápachová likvidace připojením k přímému odsávání*

– dodatečné vyčištění otevřením víka

 (spojeno s mírným zápachem)

– možnost dovybavení na stupně 2 a 3

DoplÀky: 
Nádoba pro odběr vzorků, průzor a plnicí jednotka ....... str. 21

Čerpací zařízení pro samostatnou instalaci  .................. str. 23

HYDROJET-OS (stupeÀ vybavení 2):
– ruční, bezzápachová likvidace / čištění přímým odsáváním 

 a hydromechanickým vysokotlakým vnitřním čištěním (175 bar*)

– nutná jen přípojka studené vody

– s průzorem a plnicí jednotkou (ruční provoz s kulovým kohoutem)

– možnost dovybavení výtlačným čerpadlem a na stupeň 3

HYDROJET-OSE (stupeÀ vybavení 2):
– viz výše, avšak navíc s ručně aktivovaným výtlačným 

 čerpadlem (nutné při celkové čerpací výšce nad 6 m)

– možnost dovybavení na stupeň 3

DoplÀky: 
Nádoba pro odběr vzorků  ........................................... str. 21

Čerpací zařízení pro samostatnou instalaci  .................. str. 23

HYDROJET-OA (stupeÀ vybavení 3):
– programově řízená, bezzápachová likvidace/čištění přímým 

 odsáváním a hydromechanickým vysokotlakým vnitřním 

 čištěním (175 bar*)

– nutná jen přípojka studené vody

– s průzorem a plnicí jednotkou (automatický provoz pomocí 

 magnetického ventilu)

– možnost dovybavení výtlačným čerpadlem

HYDROJET-OAE (stupeÀ vybavení 3):
– viz výše, avšak navíc s automaticky aktivovaným výtlačným 

 čerpadlem (nutné při celkové čerpací výšce nad 6 m)

DoplÀky: 
Nádoba pro odběr vzorků  ........................................... str. 21

Dálkové ovládání  ......................................................... str. 21

Čerpací zařízení pro samostatnou instalaci  .................. str. 23

* Pravidelné intervaly čištění podle ČSN EN 1825 

jsou přitom předpokladem cca jedenkrát za měsíc.

  ECO-JET-O ECO-JET-OD
 NS základní provedení stupeÀ vybavení 1
 1 3551.34.00 3551.64.00

 2 3552.34.00 3552.64.00

 3 3553.34.00 3553.64.00

 4 3554.34.00 3554.64.00

 5,5 3555.34.00 3555.64.00

 7 3557.34.00 3557.64.00

 8,5 3558.34.00 3558.64.00

 10 3560.34.00 3560.64.00

  HYDROJET-OS HYDROJET-OSE
 stupeÀ vybavení 2 stupeÀ vybavení 2
  se separaãním
  ãerpadlem
 NS Obslužná Obslužná Obslužná Obslužná

  strana vpravo strana vlevo strana vpravo strana vlevo

 1 3571.74.41 3571.74.31 3571.84.41 3571.84.31

 2 3572.74.41 3572.74.31 3572.84.41 3572.84.31

 3 3573.74.41 3573.74.31 3573.84.41 3573.84.31

 4 3574.74.41 3574.74.31 3574.84.41 3574.84.31

 5,5 3575.74.41 3575.74.31 3575.84.41 3575.84.31

 7 3577.74.41 3577.74.31 3577.84.41 3577.84.31

 8,5 3578.74.41 3578.74.31 3578.84.41 3578.84.31

 10 3580.74.41 3580.74.31 3580.84.41 3580.84.31

  HYDROJET-OA HYDROJET-OAE
  stupeÀ vybavení 3 stupeÀ vybavení 3
   se separaãním
   ãerpadlem
 NS Obslužná Obslužná Obslužná Obslužná

  strana vpravo strana vlevo strana vpravo strana vlevo

 1 3551.74.42 3551.74.32 3551.84.42 3551.84.32

 2 3552.74.42 3552.74.32 3552.84.42 3552.84.32

 3 3553.74.42 3553.74.32 3553.84.42 3553.84.32

 4 3554.74.42 3554.74.32 3554.84.42 3554.84.32

 5,5 3555.74.42 3555.74.32 3555.84.42 3555.84.32

 7 3557.74.42 3557.74.32 3557.84.42 3557.84.32

 8,5 3558.74.42 3558.74.32 3558.84.42 3558.84.32

 10 3560.74.42 3560.74.32 3560.84.42 3560.84.32
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ACO odluãovaãe tukÛ

Oblast pouÏití:
Odlučovače tuků ECO-JET-R/HYDROJET-R 

z polyetylenu se instalují v budovách do 

prostor chráněných před mrazem.

Odlučovače tuků se dodávají v různých 

stupních vybavení s tím, že vyšší stupně 

vybavení umožňují jednodušší a bezzápa-

chovou likvidaci tuků a čištění nádoby. 

V případě potřeby může i zákazník provést 

bez problémů úpravu stupně vybavení.

Odluãovaãe splÀují v‰echny 
poÏadavky normy âSN EN 1824

Obrázek ukazuje HYDROJET-RA NS 4 - nádoba 

pro odběr vzorků a čerpací zařízení se objedná-

vá zvlášť.

V˘hody produktu
   NS 2 – 20 díky rozložitelnosti na 

jednotlivé díly.

  Snadná přeprava a montáž.

   Díky kruhové konstrukci optimální 

komfort při čištění.

   Bezproblémová úprava z jednoduchých 

variant odlučovačů pomocí dalších 

komponent na pohodlnější obsluhu 

 a provoz.

   Možnost realizace specifických řešení 

 v paralelní konstrukci.

V‰echny typy

Rozměry

zobrazen: typ R

V‰echny typy 
mimo R

RS, RA, RSE, 
RAE

RSE a RAE

RA, RSE, RAE RS, RA, RSE, 
RAE

Doplňkové rozměry

* Segmenty max. 

Z/počet

Kruhové odluãovaãe z polyetylenu samostanû stojící

ECO-JET-R… a HYDROJET-R…

  Rozmûry v mm DoplÀkové rozmûry v mm
 Obsah   

v‰echny
 RS/RA RA  RS/RA

 v litrech v‰echny typy  kromû RSE RSE RSE RSE

    R RAE RAE RAE RAE

   
Kalová

 
Kapacita

 

 NS DN jímka tukového Celkem H 1 H 2 H 3 H 4 L 1 L 2 L 3 B 2 Z/n* D H 5  L 5  B 3  L4  H6
    

zásobníku

 2  100  290  120  680  975  905  1320  1620  1020  1255  1150  1220  670/2  110  1420  350  1200  600  1600

 4  100  500  160  890  1240  1170  1580  1880  1020  1255  1150  1220  820/2  110  1680  350  1200  600  1860

 7  150  830  400  2120  1430  1330  1880  2180  1560  1820  1660  1760  785/3  160  1980  350  1710  600  2160

 10  150  1150  400  2450  1600  1500  2050  2350  1560  1820  1660  1760  785/3  160  2150  350  1710  600  2330

 15  200  1950  800  3610  1765  1665  2200  2500  1815  2130  1915  2015  880/3  210  2200  350  1970  600  2480

 20  200  2440  800  4070  1955  1855  2400  2700  1815  2130  1915  2015  880/3  210  2400  350  1970  600  2680
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ACO odluãovaãe tukÛ

ECO-JET-R (základní provedení):
– odčerpávání a čištění otevřením víka

 (spojeno se zápachem)

– možnost dovybavení na stupně 1 až 3

ECO-JET-RD (stupeÀ vybavení 1):
– bezzápachová likvidace připojením k přímému odsávání*

– dodatečné vyčištění otevřením víka

 (spojeno s mírným zápachem)

– možnost dovybavení na stupně 2 a 3

DoplÀky: 
Nádoba pro odběr vzorků, průzor a plnicí jednotka ....... str. 21

Čerpací zařízení pro samostatnou instalaci  .................. str. 23

HYDROJET-RS (stupeÀ vybavení 2):
–  ruční, bezzápachová likvidace / čištění přímým odsáváním 

 a hydromechanickým vysokotlakým vnitřním čištěním (175 bar*)

–  nutná jen přípojka studené vody

–  s průzorem a plnicí jednotkou (ruční provoz s kulovým kohoutem)

–  možnost dovybavení výtlačným čerpadlem a na stupeň 3

HYDROJET-RSE (stupeÀ vybavení 2):
–  viz výše, avšak navíc s ručně aktivovaným výtlačným 

 čerpadlem (nutné při celkové čerpací výšce nad 6 m)

–  možnost dovybavení na stupeň 3

DoplÀky: 
Nádoba pro odběr vzorků  ........................................... str. 21

Čerpací zařízení pro samostatnou instalaci  .................. str. 23

HYDROJET-RA (stupeÀ vybavení 3):
–  programově řízená, bezzápachová likvidace / čištění přímým 

 odsáváním a hydromechanickým vysokotlakým vnitřním 

 čištěním (175 bar*)

–  nutná jen přípojka studené vody

–  s průzorem a plnicí jednotkou (automatický provoz pomocí 

 magnetického ventilu)

–  možnost dovybavení výtlačným čerpadlem

HYDROJET-OAE (stupeÀ vybavení 3):
– viz výše, avšak navíc s automaticky aktivovaným výtlačným 

 čerpadlem (nutné při celkové čerpací výšce nad 6 m)

DoplÀky: 
Nádoba pro odběr vzorků  ........................................... str. 21

Dálkové ovládání  ......................................................... str. 21

Čerpací zařízení pro samostatnou instalaci  .................. str. 23

* Pravidelné intervaly čištění podle ČSN EN 1825

jsou přitom předpokladem jedenkrát za měsíc.

  ECO-JET-R ECO-JET-RD
 NS základní provedení stupeÀ vybavení 1
 2 3502.32.30 3502.62.30

 4 3504.32.30 3504.62.30

 7 3507.32.30 3507.62.30

 10 3510.32.30 3510.62.30

 15 3515.32.30 3515.62.30

 20 3520.32.30 3520.62.30

 HYDROJET-RS HYDROJET-RSE
 stupeÀ vybavení 2 stupeÀ vybavení 2
  s v˘tlaãn˘m
  ãerpadlem
 NS Obslužná Obslužná Obslužná Obslužná

  strana vpravo strana vlevo strana vpravo strana vlevo

 2 3502.73.41 3502.73.31 3502.73.81 3502.73.71

 4 3504.73.41 3504.73.31 3504.73.81 3504.73.71

 7 3507.73.41 3507.73.31 3507.73.81 3507.73.71

 10 3510.73.41 3510.73.31 3510.73.81 3510.73.71

 15 3515.73.41 3515.73.31 3515.73.81 3515.73.71

 20 3520.73.41 3520.73.31 3520.73.81 3520.73.71

  HYDROJET-RA HYDROJET-RAE
  stupeÀ vybavení 3 stupeÀ vybavení 3
   se v˘tlaãn˘m
   ãerpadlem
 NS Obslužná Obslužná Obslužná Obslužná

  strana vpravo strana vlevo strana vpravo strana vlevo

 2 3502.73.42 3502.73.32 3502.73.82 3502.73.72

 4 3504.73.42 3504.73.32 3504.73.82 3504.73.72

 7 3507.73.42 3507.73.32 3507.73.82 3507.73.72

 10 3510.73.42 3510.73.32 3510.73.82 3510.73.72

 15 3515.73.42 3515.73.32 3515.73.82 3515.73.72

 20 3520.73.42 3520.73.32 3520.73.82 3520.73.72

Popisy produktÛ
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ACO odluãovaãe tukÛ

Oblast pouÏití:
Nerezové odlučovače tuků LIPUREX-O/

LIPURAT-O z materiálu 1.4571 se instalují 

v budovách do prostor chráněných před 

mrazem.

Odlučovače tuků se dodávají v různých 

stupních vybavení s tím, že vyšší stupně 

vybavení umožňují jednodušší a bezzápa-

chovou separaci a čištění nádoby. V přípa-

dě potřeby může i zákazník provést bez 

problémů úpravu stupně vybavení.

Odluãovaãe splÀují v‰echny 
poÏadavky normy âSN EN 1824

Obrázek ukazuje HYDROJET-RA NS 4 - nádoba 

pro odběr vzorků a čerpací zařízení se objedná-

vá zvlášť.

Rozměry Doplňkové rozměry

zobrazen: typ 0

V˘hody produktu
  Doklad o strukturální stabilitě 

 na dobu více než 25 let.

  Ekonomické odstupňování jmenovitých 

 velikostí (např. NS 5.5 a 8.5) 

 minimalizuje náklady na provoz a údržbu.

  Bezproblémová úprava z jednoduchých 

 variant odlučovačů pomocí dalších kom-

 ponent na pohodlnější obsluhu a provoz.

  Stupeň vybavení 2 a 3 s multifunkční 

 plnicí jednotkou pro provoz vysokotlaké-

 ho vnitřního čištění a pro plnění nádoby.

Oválné odluãovaãe nerezové volnû stojící

LIPUREX-O… und LIPURAT-O…

V‰echny typy
V‰echny typy
mimo 0

OS, OA, OSE,
OAE

OSE und OAE

OA OS a OA

  Rozmûry v mm DoplÀkové rozmûry v mm
 Obsah  

v‰echny
 OS  

OSE
 OS/OA

 v litrech v‰echny typy kromû OA OA 
OAE

 OSE

   O    OAE

   
Kalová Kapacita

 

 NS DN jímka tukového Celkem H 1 H 2 H 3 H 4 L 1 L 2 B 1 B 2 D H 5  L 3  B 3  L4  B5 H6
    

zásobníku

 1  100  100  100  320  830  760  1200  1550  905  1100  635  760  110 1380  300  800  650  800  1550

 2  100  200  100  440  1055  985  1320  1700  905  1100  635  760  110  1500  300  800  650  800  1700

 3  100  300  150  630  1055  985  1320  1700  1255  1450  635  760  110  1500  300  800  650  800  1700

 4  100  400  200  830  1055  985  1320  1700  1605  1800  635  760  110  1500  300  800  650  800  1700

 5,5  150  550  360  1430  1255  1185  1570  1950  1655  1920  885  1010  160  1750  300  1000  650  1000  1950

 7  150  700  400  1600  1255  1185  1570  1950  1855  2120  885  1010  160  1750  300  1000  650  1000  1950

 8,5  150  850  475  1900  1255  1185  1570  1950  2155  2420  885  1010  160  1750  300  1000  650  1000  1950

 10  150  1000  520  2000  1255  1185  1570  1950  2345  2610  885  1010  160  1750  300  1000  650  1000  1950
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ACO odluãovaãe tukÛ

LIPUREX-O (základní provedení):
– separace a čištění otevřením víka

 (spojeno se zápachem) 

– možnost dovybavení na stupně 1 až 3

LIPUREX-OD (stupeÀ vybavení 1):
–  bezzápachová likvidace připojením k přímému odsávání*

 dodatečné vyčištění otevřením víka

 (spojeno s mírným zápachem)

– možnost dovybavení na stupně 2 a 3

DoplÀky: 
Nádoba pro odběr vzorků  ........................................... str. 21

Čerpací zařízení pro samostatnou instalaci  .................. str. 23

LIPURAT-OS (stupeÀ vybavení 2):
– ruční, bezzápachová likvidace /čištění přímým odsáváním 

 a hydromechanickým vysokotlakým vnitřním čištěním (175 bar)*

– nutná jen přípojka studené vody

– s průzorem a plnicí jednotkou (ruční provoz s kulovým kohoutem)

– možnost dovybavení výtlačným čerpadlem 

 a na stupeň vybavení 3

LIPURAT-OSE (stupeÀ vybavení 2):
–  viz výše, avšak navíc s ručně aktivovaným výtlačným 

 čerpadlem (nutné při celkové čerpací výšce nad 6 m)

– možnost dovybavení na stupeň 3

DoplÀky: 
Nádoba pro odběr vzorků  ........................................... str. 21

Čerpací zařízení pro samostatnou instalaci  .................. str. 23

LIPURAT-OA (stupeÀ vybavení 3):
–  programově řízená bezzápachová likvidace / čištění přímým 

 odsáváním a hydromechanickým vysokotlakým vnitřním 

 čištěním (175 bar)*

– nutná jen přípojka studené vody

– s průzorem a plnicí jednotkou (automatický provoz pomocí 

 magnetického ventilu)

– možnost dovybavení výtlačným čerpadlem

LIPURAT-OAE (stupeÀ vybavení 3):
– viz výše, avšak navíc s automaticky aktivovaným výtlačným 

 čerpadlem (nutné při celkové čerpací výšce nad 6 m)

DoplÀky: 
Nádoba pro odběr vzorků  ........................................... str. 21

Dálkové ovládání  ......................................................... str. 21

Čerpací zařízení pro samostatnou instalaci  .................. str. 23

* Pravidelné intervaly čištění podle ČSN EN 1825 

jsou přitom předpokladem jedenkrát za měsíc.

 LIPURAT-OS LIPURAT-OSE
 stupeÀ vybavení 2 stupeÀ vybavení 2
  s v˘tlaãn˘m
  ãerpadlem
 NS Obslužná Obslužná Obslužná Obslužná

  strana vpravo strana vlevo strana vpravo strana vlevo

 1 7571.74.41 7571.74.31 7571.84.41 7571.84.31

 2 7572.74.41 7572.74.31 7572.84.41 7572.84.31

 3 7573.74.41 7573.74.31 7573.84.41 7573.84.31

 4 7574.74.41 7574.74.31 7574.84.41 7574.84.31

 5,5 7575.74.41 7575.74.31 7575.84.41 7575.84.31

 7 7577.74.41 7577.74.31 7577.84.41 7577.84.31

 8,5 7578.74.41 7578.74.31 7578.84.41 7578.84.31

 10 7580.74.41 7580.74.31 7580.84.41 7580.84.31

  LIPURAT-OA LIPURAT-OAE
  stupeÀ vybavení 3 stupeÀ vybavení 3
   s v˘tlaãn˘m
   ãerpadlem
 NS Obslužná Obslužná Obslužná Obslužná

  strana vpravo strana vlevo strana vpravo strana vlevo

 1 7571.74.42 7571.74.32 7571.84.42 7571.84.32

 2 7572.74.42 7572.74.32 7572.84.42 7572.84.32

 3 7573.74.42 7573.74.32 7573.84.42 7573.84.32

 4 7574.74.42 7574.74.32 7574.84.42 7574.84.32

 5,5 7575.74.42 7575.74.32 7575.84.42 7575.84.32

 7 7577.74.42 7577.74.32 7577.84.42 7577.84.32

 8,5 7578.74.42 7578.74.32 7578.84.42 7578.84.32

 10 7580.74.42 7580.74.32 7580.84.42 7580.84.32

Popisy produktÛ

  LIPUREX-O LIPUREX-OD
 NS základní provedení stupeÀ vybavení 1
 1 7551.34.00 7551.64.00

 2 7552.34.00 7552.64.00

 3 7553.34.00 7553.64.00

 4 7554.34.00 7554.64.00

 5,5 7555.34.00 7555.64.00

 7 7557.34.00 7557.64.00

 8,5 7558.34.00 7558.64.00

 10 7560.34.00 7560.64.00
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ACO odluãovaãe tukÛ

Oblast pouÏití:
Nerezové odlučovače tuků LIPUREX-R/

LIPURAT-R z materiálu 1.4571 se instalují 

v budovách do prostor chráněných před 

mrazem.

Odlučovače tuků se dodávají v různých 

stupních vybavení s tím, že vyšší stupně 

vybavení umožňují jednodušší a bezzápa-

chovou likvidaci tuků a čištění nádoby. 

V případě potřeby může i zákazník provést 

bez problémů úpravu stupně vybavení.

Odluãovaãe splÀují v‰echny 
poÏadavky normy âSN EN 1824Obrázek ukazuje LIPUREX-R NS 4 – 

nádoba pro odběr vzorků a čerpací zařízení se 

objednává zvlášť.

Rozměry

Doplňující rozměry

zobrazen: typ R

* Segmenty max. Z / počet

Kruhové odluãovaãe tukÛ nerezové volnû stojící

LIPUREX-R… und LIPURAT-R…

V‰echny typy
V‰echny typy
mimo R

RS, RA, RSE
RAE

RA, RSE, RAE

RS/RA, RSE,
RAE

RSE a RAE

  Rozmûry v mm DoplÀkové rozmûry v mm
    Obsah            

v‰echny
 RS/RA RA  

RSE
 RS/RA

    v litrech      v‰echny typy    kromû RSE RSE  
RAE

 RSE

                 R RAE RAE  RAE

   
Kalová

 
Kapacita

 

 NS DN jímka tukového Celkem H 1 H 2 H 3 H 4 L 1 L 2 B 2 Z/n* D H 5  L 5  B 3  L4 H6
    

zásobníku

 2  100  210  120  715  975  905  1205  1580  1000  1180  1120  783/2  110  1400  370  1100  630  1550

 4  100  420  165  915  1240  1170  1475  1850  1000  1180  1120  783/2  110  1650  370  1100  630  1830

 7  150  705  400  1950  1430  1330  1790  2170  1500  1800  1650  787/3  160  1930  370  1600  630  2140

 10  150  1000  400  2250  1600  1500  1960  2340  1500  1800  1650  787/3  160  2100  370  1600  630  2310

 15  200  1630  800  3350  1755  1685  2180  2520  1750  2050  1920  820/3  210  2260  370  1850  630  2530

 20  200  2110  800  3820  1935  1885  2380  2720  1750  2050  1920  820/3  210  2460  370  1850  630  2730

V˘hody produktu
   NS 2 - 20 díky rozložitelnosti na jed-

notlivé díly snadná přeprava a montáž

   Díky kruhové konstrukci optimální 

komfort při čištění

   Bezproblémová úprava z jednodu-

chých variant odlučovačů pomocí dal-

ších komponent na pohodlnější obslu-

hu a provoz.

   Možnost realizace specifických řešení 

v paralelní konstrukci
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LIPUREX-R (základní provedení):
– odčerpávání a čištění otevřením víka

 (spojeno se zápachem)

– možnost dovybavení na stupně 1 až 3

LIPUREX-RD (stupeÀ vybavení 1):
–  bezzápachová likvidace připojením k přímému odsávání*

– dodatečné vyčištění otevřením víka

 (spojeno s mírným zápachem)

– možnost dovybavení na stupně 2 a 3

DoplÀky: 
Nádoba pro odběr vzorků, průzor a plnicí jednotka ....... str. 21

Čerpací zařízení pro samostatnou instalaci  .................. str. 23

LIPURAT-RS (stupeÀ vybavení 2):
– ruční, bezzápachová likvidace / čištění přímým odsáváním 

 a hydromechanickým vysokotlakým vnitřním čištěním (175 bar)*

– nutná jen přípojka studené vody

– s průzorem a plnící jednotkou (ruční provoz s kulovým kohoutem)

– možnost dovybavení výtlačným čerpadlem a na stupeň 3

LIPURAT-RSE (stupeÀ vybavení 2):
– viz výše, avšak navíc s ručně aktivovaným výtlačným 

 čerpadlem (nutné při celkové čerpací výšce -nad 6 m)

– možnost dovybavení na stupeň 3

DoplÀky: 
Nádoba pro odběr vzorků  ........................................... str. 21

Čerpací zařízení pro samostatnou instalaci  .................. str. 23

LIPURAT-RA (stupeÀ vybavení 3):
– programově řízená bezzápachová likvidace / čištění přímým 

 odsáváním a hydromechanickým vysokotlakým vnitřním 

 čištěním (175 bar)*

– nutná jen přípojka studené vody

– s průzorem a plnící jednotkou (automatický provoz pomocí 

 magnetického ventilu)

– možnost dovybavení výtlačným čerpadlem

LIPURAT-RAE (stupeÀ vybavení 3):
– viz výše, avšak navíc s automaticky aktivovaným výtlačným 

 čerpadlem (nutné při celkové čerpací výšce -nad 6 m)

DoplÀky: 
Nádoba pro odběr vzorků  ........................................... str. 21

Dálkové ovládání  ......................................................... str. 21

Čerpací zařízení pro samostatnou instalaci  .................. str. 23

* Pravidelné intervaly čištění podle ČSN EN 1825 

jsou přitom předpokladem jedenkrát za měsíc.

  LIPUREX-R LIPUREX-RD
 NS základní provedení stupeÀ vybavení 1 
 2 7502.32.00 7502.62.00

 4 7504.32.00 7504.62.00

 7 7507.32.00 7507.62.00

 10 7510.32.00 7510.62.00

 15 7515.32.00 7515.62.00

 20 7520.32.00 7520.62.00

 LIPURAT-RS LIPURAT-RSE
 stupeÀ vybavení 2 stupeÀ vybavení 2
  s v˘tlaãn˘m
  ãerpadlem
 NS Obslužná Obslužná Obslužná Obslužná

  strana vpravo strana vlevo strana vpravo strana vlevo

 2 7502.73.41 7502.73.31 7502.73.61 7502.73.51

 4 7504.73.41 7504.73.31 7504.73.61 7504.73.51

 7 7507.73.41 7507.73.31 7507.73.61 7507.73.51

 10 7510.73.41 7510.73.31 7510.73.61 7510.73.51

 15 7515.73.41 7515.73.31 7515.73.61 7515.73.51

 20 7520.73.41 7520.73.31 7520.73.61 7520.73.51

  LIPURAT-RA LIPURAT-RAE
  stupeÀ vybavení 3 stupeÀ vybavení 3
  s v˘tlaãn˘m
   ãerpadlem
 NS Obslužná Obslužná Obslužná Obslužná

  strana vpravo strana vlevo strana vpravo strana vlevo

 2 7502.73.42 7502.73.32 7502.73.62 7502.73.52

 4 7504.73.42 7504.73.32 7504.73.62 7504.73.52

 7 7507.73.42 7507.73.32 7507.73.62 7507.73.52

 10 7510.73.42 7510.73.32 7510.73.62 7510.73.52

 15 7515.73.42 7515.73.32 7515.73.62 7515.73.52

 20 7520.73.42 7520.73.32 7520.73.62 7520.73.52

Popisy produktu
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Oblast pouÏití:
Nerezový odlučovač čerstvého tuku LIPA-

TOR z materiálu 1.4301 se instaluje v bu-

dovách do prostor chráněných před mra-

zem.

Odlučovač čerstvého tuku disponuje dvě-

ma připojenými sudy (dle volby sběrný 

jímač) pro tuk a pro kal. V nich se tyto 

látky shromažďují ručním otevřením vy-

pouštěcích ventilů a při zaplnění se jedno-

duše vymění za prázdné sudy.

Montáž odlučovače čerstvého tuku (odlu-

čovač pro částečnou likvidaci) se doporu-

čuje všude tam, kde je obtížné vyprázdnit 

odlučovač tuků přímo pomocí vozidel pro 

svoz odpadu nebo kde není možné přeru-

šení provozu.

Odluãovací zafiízení splÀují v‰echny 
poÏadavky normy âSN EN 1824

V˘hody produktu
  90 % celkového objemu se neodebírá, 

 takže se výrazně sníží náklady 

 na čištění a spotřeba čerstvé vody.

  Netvoří se nánosy tuku, protože 

 usazené materiály setrvají 

 v odlučovači jen krátce.

  Likvidace možná bez přerušení 

 provozu, kuchyňský provoz nemusí 

 brát ohled na čistící intervaly.

  Není nutné specializované vozidlo pro 

 svoz odpadu - tuk a kal se shromažďují 

 ve vyměnitelných sudech.

LIPATOR - odluãovaã ãerstvého tuku volnû stojící

– s ruãní obsluhou

Rozmûry nádoby

 Rozmûry v mm ãíslo
 NS DN  nejvût‰í samostatn˘ díl zboÏí
   

H  H 1  H 2 L B 
 prÛmûr v˘‰ka

 2  100  1800  1305  1235  1050  680  680  1050  7672.30.00

 4  100  2050  1600  1450  2150  1380  1380  800  7674.30.00

 7  150  2050  1600  1530  2150  1380  1380  800  7677.30.00

 10  150  2350  1900  1750  2800  1830  1830  600  7680.30.00

 15  200  2350  1900  1830  2800  1830  1830  600  7685.30.00
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Oblast pouÏití:
Nerezový odlučovač tuků LIPATOMAT 

z materiálu 1.4301 se instaluje v budovách 

do prostor chráněných před mrazem.

Odlučovač čerstvého tuku disponuje dvě-

ma připojenými sudy (dle volby sběrný jí-

mač) pro tuk a pro kal. V nich se tyto látky 

automatickým režimem shromažďují. Při 

naplnění se sudy vymění za prázdné. 

Montáž odlučovače čerstvého tuku (odlu-

čovač pro částečnou separaci) se dopo-

ručuje všude tam, kde je obtížné vyprázd-

nit odlučovač tuků přímo pomocí vozidel 

pro svoz odpadu nebo kde není možné 

přerušení provozu.

Odluãovací zafiízení splÀují v‰echny 
poÏadavky normy âSN EN 1824

V˘hody produktu
  Každodenní automatické odčerpání

  90 % celkového objemu se neodebírá, 

 takže se výrazně sníží náklady 

 na čištění a spotřeba čerstvé vody.

  Netvoří se nánosy tuku, protože 

 usazené materiály setrvají 

 v odlučovači jen krátce.

  Likvidace možná bez přerušení 

 provozu, kuchyňský provoz nemusí 

 brát ohled na intervaly čištění.

  Není nutné specializované vozidlo pro 

 svoz odpadu - tuk a kal se shromažďují 

 ve vyměnitelných sudech.

LIPATOMAT - odluãovaã ãerstvého tuku volnû stojící

s automatick˘m fiízením likvidace tukÛ a kalÛ

Rozmûry nádoby

 Rozmûry v mm ãíslo
 NS DN  nejvût‰í samostatn˘ díl zboÏí
   

H  H 1  H 2 L B 
 prÛmûr v˘‰ka

 2 100  1950  1305  1235  1050  680  680  1050  7672.60.00

 4  100  2200  1600  1450  2150  1380  1380  800  7674.60.00

 7  150  2200  1600  1530  2150  1380  1380  800  7677.60.00

 10  150  2500 1900  1750  2800  1830  1830  600  7680.60.00

 15  200  2500  1900  1830  2800  1830  1830  600  7685.60.00
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Pfiíslu‰enství / doplÀky pro odluãovaãe tukÛ ECO-FPI pro montáÏ do zemû

Název Provedení ãíslo
  zboÏí 

Šachta pro odběr vzorků z polyetylenu DN 100, se spádem 160 mm 3300.13.10

(průměr = 450 mm) pro montáž do země  

za odlučovač tuků určený k montáži do země. DN 100 se spádem 30 mm 3300.13.11

S víkem BEGU  tř. D 400  

nepropouštějící zápach. DN 150 se spádem 160 mm 3300.13.20

 

 DN 150 se spádem 75 mm 3300.13.21

 

  

  

Prodloužení z polyetylenu pro montáž na   3300.13.00

šachtu pro odběr vzorků pro montáž do

hloubky. Nastavovací výška 100 až 650 mm. 

Lze zkrátit každých 45 mm odříznutím 

na značkách.

    

Dosedací kruh z betonu

podle DIN 4034, části 1 ke zvýšení 

montážní roviny u ECO-FPI mezi krycí 

deskou a krytem šachty.

Pozor! Podle předpisů DIN o dosedacích 

kruzích smí být realizovány nastavovací 

výšky max. 200 mm. Při hlubší montáži 

se musí použít šachetní zkruže 

(viz další řádek)

Výška 60 mm ARV 625 x 60 8700.20.00

Výška 80 mm ARV 625 x 80 8700.20.10

Výška 100 mm ARV 625 x 100 8700.20.20  

Betonová šachetní zkruž

s těsněním podle DIN 4034, části 1 (bez 

stupaček) ke zvýšení montážního 

prvku u ECO-FPI mezi základním tělesem 

a krycí deskou.

Pro ECO-FPI NS1 až 4, výška 250 mm SR-M 1000 x 250 8700.42.21

Pro ECO-FPI NS1 až 4, výška 500 mm SR-M 1000 x 500 8700.42.31

Pro ECO-FPI NS1 až 4, výška 1000 mm SR-M 1000 x 1000 8700.42.61

Pro ECO-FPI NS 7 a 10, výška 250 mm SR-M 1500 x 250 8700.42.23

Pro ECO-FPI NS 7 a 10, výška 500 mm SR-M 1500 x 500 8700.42.33
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Pfiíslu‰enství / doplÀky pro odluãovaãe tukÛ ECO-FPI pro montáÏ do zemû

Název Provedení ãíslo
  zboÏí 

Polyetylenová nádoba pro odběr vzorků DN 100 (pro odlučovače NS 1 až 4)  3300.09.11

pro montáž do vodorovného potrubí, DN 150 (pro odlučovače NS 5.5 až 10) 3300.09.21

přípojky podle DIN 19560 DN 200 (pro odlučovače NS 15 a 20) 3300.09.31

Polyetylenová nádoba pro odběr vzorků  DN 100 (pro odlučovače NS 1 až 4)  3300.10.11

pro montáž do svislého potrubí,  DN 150 (pro odlučovače NS 5.5 až 10) 3300.10.21

přípojky podle DIN 19560 DN 200 (pro odlučovače NS 15 a 20) 3300.10.31  

Nerezová nádoba pro odběr vzorků DN 100 (pro odlučovače NS 1 až 4)  7300.09.10

pro montáž do vodorovného potrubí,   DN 150 (pro odlučovače NS 5.5 až 10) 7300.09.20

materiál 1.4571, se spojkou CE DN 200 (pro odlučovače NS 15 a 20) 7300.09.30

a podle DIN 19560 a čelisťovou svorkou, 

přípojky podle DIN 19522 - trubka SML

Nerezová nádoba pro odběr vzorků DN 100 (pro odlučovače NS 1 až 4)  7300.10.20

pro montáž do svislého potrubí,  DN 150 (pro odlučovače NS 5.5 až 10) 7300.15.20

materiál 1.4571, se spojkou CE  DN 200 (pro odlučovače NS 15 a 20) 7300.16.20

a podle DIN 19560 a čelisťovou svorkou, 

přípojky podle DIN 19522 - trubka SML

 

Průzor DN 200 pro polyetylenové odlučovače 3300.11.10

se stíračem pro kontrolu vrstvy tuku

 pro nerezové odlučovače 7602.00.26

Plnicí jednotka pro polyetylenové odlučovače 3300.11.22

s volným vývodem podle DIN 1988, 

části 4, k připojení na síť pitné vody  pro nerezové odlučovače 7602.00.25

s přípojkou pro kulový kohout G ¾“ 

Dálkové ovládání  Odlučovač tuků typu OA/RA 0150.02.86

pro montáž v interiéru

řídicí kabel (dodá zákazník) 7 x 1,0 mm2 Odlučovač tuků typu OAE/RAE 0150.03.40

Krytí IP 54

Obrázek ukazuje plnicí

jednotku pro

nerezový odlučovač
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âerpací stanice pro montáÏ za odluãovaãe tukÛ pro montáÏ do zemû

* Platí jen pro čerpací stanice pro kryt tř. B 125. U čís. zboží s krytem tř. D 400 je nástavec pro celkovou montážní hloubku 1905-3000 mm 

a vodicí řemen standardně obsaženy v dodávce.

Další provedení a typy čerpadel i pro vodu s obsahem fekálií na vyžádání.

Název Provedení ãíslo
  zboÏí 

MULI-MAX-F duo
pro spla‰kovou vodu bez fekálií
Čerpací stanice pro montáž za odlučovače tuků 

uložené do země z PE-HD s průměrem šachty 

1043 mm pro celkovou montážní hloubku do 3 m.

Odolný proti vztlaku spodní vody po horní 

hranu terénu se statickou typovou zkouškou 

do 3 m celkové montážní hloubky.

Nerezová tlaková přípojka DN 50, resp. R 2“, 

resp. vývod tlakového potrubí s DA = 63 mm 

(v příbalu - svěrné šroubení). 

Přítokové hrdlo DN 150, ventilační hrdlo DN 100,  

kabelová chránička DN 100.

S pneumatickým spínáním, řídicí jednotkou 

a pneumatickým řídicím vedením 10 m, 

krytí čerpadla IP 68, 400 V, 50 Hz.

S nerezovým zapažením a vodicím prvkem 

k nadvodní spojce s nerezovým řetězem, 

s kabelem 10 m

Šachta s krytem:

kryt tř. B 125, přišroubovaný, nepropouštějící zápach  0178.09.06

kryt tř. D 400, přišroubovaný, nepropouštějící zápach  0178.09.07

  

Typy čerpadel: 

SAT - V 75/2/50/D volnoproudé kolo 2x 0178.08.54

 bez obsahu fekálií 

SAT - V 150/2/50/D volnoproudé kolo 2x 0178.08.55

 bez obsahu fekálií

Spínací skříň:

S obslužným displejem a ukazatelem  0178.06.55

Bez obslužného displeje  0178.08.44

Příslušenství:

Nástavec krátký*  0178.08.35

(celková montážní hloubka 1905 – 2350 mm)

Vodicí řemen pro nástavec*  2 x 0178.08.79

Nástavec dlouhý*  0178.08.36

(celková montážní hloubka 1905 – 3000 mm)

Vodicí řemen pro nástavec*  2 x 0178.08.80

  

Proplachovací přípojka  0178.05.22

Vakuový ventil (možný jen ve spojení  0178.09.31

s proplachovací přípojkou)

Nouzový akumulátor pro spínací skříň  0178.05.25

Jednotka vhánění vzduchu  0178.06.27

pro zvýšení provozní bezpečnosti
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âerpací zafiízení pro montáÏ za odluãovaãe tukÛ volnû stojící

* Další provedení a příslušenství na vyžádání.

Rozměrové nákresy čerpacích zařízení můžete stáhnout ve formátu DXF z naší internetové stránky www.aco.cz. 

Zvolte si k tomu asistenta pro výběr a do vyhledávací masky, která se objeví,  zadejte jednoduše příslušné číslo požadovaného produktu.

Název Provedení ãíslo
  zboÏí 

MULI-MINI duo s vhánûním vzduchu 
(pro zv˘‰ení provozní bezpeãnosti) V 75 - duo 0175.07.72

čerpací zařízení pro montáž 

za volně stojící odlučovač 

 

Sběrná nádoba z polyetylenu, užitečný objem  V 150 - duo 0175.08.33

ca. 75 litrů. Dvě ponorná čerpadla pro splaškovou 

vodu IP 68, provozní napětí 400 V. Pneumatický 

hladinový spínač vč. vhánění vzduchu pro 

bezpečnou funkci. Tlaková přípojka pro tlakové 

trubky Ø 57 - 61 mm. Přítokové hrdlo DN 100 

a odvzdušňovací přípojka DN 70 pro připojení 

na plastové trubky.

Průměr nádoby: 640 mm

Výška nádoby: 695 mm

Vlastní hmotnost: ca 70 kg

  

MULI-PE duo  s vhánûním vzduchu 
(pro zv˘‰ení provozní bezpeãnosti)
Čerpací zařízení k montáži za volně – PE duo  0159.04.18

stojící odlučovač  

 

Sběrná nádoba z polyetylenu, užitečný objem – PE/1 duo  0159.04.20

ca. 80 litrů. Dvě čerpadla pro splaškovou 

vodu IP 68, provozní napětí 400 V.   – PE/2 duo 0159.04.22

Pneumatický hladinový spínač vč. vhánění 

vzduchu pro bezpečnou funkci. 

Tlaková přípojka pro tlakové trubky Ø 90 mm. 

Přítokové hrdlo DN 100/150 a odvzdušňovací 

hrdlo DN 100 pro připojení na plastové trubky.

Rozměry nádoby (d x š x v):

1005 mm x 750 mm x 950 mm

Vlastní hmotnost: ca 180 kg

 

MULI-PRO PE K duo s vhánûním vzduchu 
(pro zv˘‰ení provozní bezpeãnosti)
Čerpací zařízení k montáži za volně – K-15 0175.13.17

stojící odlučovač  

 – K-22 0175.13.18 
Sběrná nádoba z polyetylenu, užitečný objem 

ca. 300 litrů. Dvě čerpadla pro splaškovou – K-30 0175.13.19  

vodu IP 68, provozní napětí 400 V. Pneumatický

hladinový spínač vč. vhánění  vzduchu pro bezpečnou – K-55 0175.13.20 
funkci. Tlaková přípojka pro tlakové trubky 

Ø 108 - 114,3 mm. Pět přítokových hrdel DN 150 – K-75 0175.13.21

a odvzdušňovací hrdlo DN 100 pro připojení na 

plastové trubky. Revizní otvor Ø 320 mm 

s protizápachovým uzávěrem.

Rozměry nádoby (d x š x v):

1500 mm x 780 mm x 1035 mm

Vlastní hmotnost: ca 400 kg
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ACO odluãovaãe tukÛ

PouÏití: Pfiíli‰ nízká pfiítoková 
pfiípojka pfied odluãovaãi
Nízká výška přítoku vede k problémům 

vždy tehdy, pokud mezi přítokovým potru-

bím a odlučovačem není spád.

Nelze-li v tomto případě stavebními úpra-

vami docílit toho, aby byl odlučovač posa-

zen níže, musí se do odlučovače přičerpá-

vat odpadní voda. To však kvůli podílu tu-

ku v odpadní vodě nelze provést běžnými 

čerpacími zařízeními. Kromě toho by tím 

docházelo ke zviřování obsahu odlučova-

če, což by zhoršilo proces odlučování. 

Pomoci zde mohou vytlačovací čerpadla 

(např. šneková čerpadla).

ACO šnekové čerpadlo se připojí k předřa-

zené nádobě (dle volby polyetylenové ne-

bo nerezové, příp. betonové šachtě, kte-

rou si zajistí zákazník), v níž se shromaž-

ďuje přitékající odpadní voda. 

Pokud je přítokové vedení (jako na výše 

uvedeném obrázku) v podlahové desce, 

pak se musí předřazená nádoba namonto-

vat do šachty.

Pneumatický tlakový spínač instalovaný 

v předřazené nádobě aktivuje při dosaže-

ní stanovené hladiny odpadní vody šneko-

vé čerpadlo.  Jeho konstrukce znemožňu-

je zanesení tukem. Odpadní voda je přivá-

děna k odlučovači bez víření.

Zařízení pro šneková čerpadla se zásadně 

dimenzují pro konkrétní projekt. V případě 

potřeby se prosím obraťte na našeho pro-

dejního poradce pracujícího ve firmě ne-

bo přímo v terénu.

Speciální fie‰ení: 

Pfiedfiazené nádoby se ‰nekov˘mi ãerpadly
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ACO odluãovaãe tukÛ

PouÏití: Optimalizace efektivity 
odluãovaãÛ
Odlučovače zadržují zpravidla jen volně 

odloučitelné oleje/tuky a sedimentující 

látky. Emulgované a rozpuštěné složky 

v odpadní vodě projdou odlučovačem té-

měř nerušeně.

To nutně vede k překročení limitů u zvýše-

ných požadavků na lipofilní látky. Protože 

těžko zachytitelné těkavé lipofilní látky 

jsou předmětem zvýšeného zájmu úřadů 

ve městech, je nutné použití dalších čisti-

cích stupňů za odlučovači. 

Zde se nabízí biologická úpravna odpadní 

vody ACO BIOJET - obzvlášť ekologická 

aplikace, která byla koncipována ACO 

speciálně pro toto použití. Díky této velmi 

často nasazované technice je trvale 

a spolehlivě dodržen limit pro těžko těka-

vé lipofilní látky. Kromě toho se účinně 

snižují parametry CHSK a BSK, hodnota 

pH a sedimentovatelné látky. 

V našem prospektu „ACO BIOJET“ jsou 

podrobně vysvětleny a zobrazeny funkce, 

případy použití a produktová řešení. V pří-

padě dalších dotazů se obraťte na naše 

odborné poradce ve firmě nebo přímo 

v terénu.

Speciální fie‰ení: 

Následná úprava odpadní vody s obsahem tuku
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ACO PIPE nerezov˘ potrubní 
systém
ACO nabízí s ACO PIPE potrubní systém, 

který se výborně hodí k připojení odlučo-

vacího zařízení. Množství trubek, kolen 

a odboček uspokojí potřeby pro všechny 

myslitelné případy použití. 

Potrubní systémy ACO

Kompletní sortiment trubek ACO PIPE je 

v našem technickém katalogu ACO PIPE. 

V případě dalších dotazů se obraťte na na-

še poradce ve firmě nebo přímo v terénu.
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ACO odluãovaãe tukÛ

Projektování a dimenzování odluãovaãÛ tukÛ

– vyuÏijte kompetenci ACO!

Planung und Ausführung

in der Gebäudeentwässerung

GEBÄUDEENTWÄSSERUNG

Dimenzování odluãovacích zafiízení pfies internet
Na našich internetových stránkách www.aco.cz 

Vám nyní nabízíme možnost provádět online výpočet jmenovité 

velikosti odlučovačů.

Dimenzování probíhá na základě pravidel ustanovených 

v ČSN EN 1825-2. Přitom jsou možné tři varianty:

   dimenzování podle zařízení kuchyně

   dimenzování podle porcí jídel

   dimenzování podle porážecích jednotek

Podle zvolené metody výpočtu je provedeno dotazování na pří-

slušná data a pak probíhá další zpracování podle aktuálních usta-

novení ČSN EN 1825. Výpočtový list lze pak samozřejmě také 

vytisknout a opatřit daty projektu, resp. je přímý odkaz na asis-

tenta pro výběr konkrétního produktu.

Jednoduché staÏení rozmûrov˘ch nákresÛ a textÛ
v˘bûrov˘ch fiízení
Prostřednictvím asistenta pro výběr na naší domovské stránce 

www.aco.cz lze dále zcela pohodlně provádět výběr produktu 

podle jednotlivých kritérií. Následně lze z databáze vyvolat texty 

výběrových řízení a rozměrové nákresy. To funguje samozřejmě 

jednoduše i po zadání vybraného čísla zboží.

Ti‰tûné materiály:
Na základě Vašeho požadavku jsme schopni zaslat, nebo pro-

střednictvím našich zástupců doručit všechny dostupné tiskové 

materiály týkající se odvodňování.
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ACO Stavebné prvky, s. r. o.
Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

Tel. číslo: +421 2 44 45 36 51

Fax: +421 2 49 22 41 45

E-mail: aco@aco.sk

Web: www.aco.sk

 ACO Drain
 odvodňovacie žľaby a vpusty 

 z polymérbetónu

 ACO Self
 odvodňovacie žľaby a vpusty 

 z polymérbetónu a plastu,

 zatrávňovacie panely,  

 vchodové vaničky a rohožky

 ACO Markant
 pivničné okná a svetlíky 

 (anglické dvorce)

 ACO Sanita
 sprchové žľaby 

 a odvodňovacie vpusty

 ACO Antikoro
 odvodňovacie systémy 

 z nehrdzavejúcej ocele a výplňové poklopy

 ACO Passavant
 liatinové poklopy, mostné odvodňovače 

 a ochrana stromov

 ACO Passavant
 odlučovače ropných látok 

 a tukov

 Fränkische
 plastové káblové chráničky, 

 drenážne rúry, vsakovacie boxy
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