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Beépítési lehetõségek
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Alkalmazási területek

Az állati és növényi zsírokkal és olajokkal terhelt szennyvizekbõl a csatornába bocsátás elõtt a zsírokat le kell vá-
lasztani. Amennyiben ez nem történne meg, a kihûlõ zsír a csõvezetékek falára lerakódva csökkentené az átfolyási
keresztmetszetet, és idõvel duguláshoz vezetne. Hosszabb távon az agresszív zsírsavak megtámadják a beton
csatornacsöveket, illetve a csatornahálózat beton mûtárgyait. A zsírsavak gyors bomlása jelentõs szagterhelést
okozhat. Nyíltfelszínû csatornába, vízfolyásba kerülve a felúszó zsír- ill. olajréteg gátolja a természetes oxigénbe-
oldódást. Fenti okok miatt a vonatkozó magyar elõírások értelmében a magas zsír- illetve olajtartalmú szenny-
vizeket a közcsatornába bocsátás elõtt zsírleválasztón kell átvezetni. E termékcsoport fõ alkalmazási területét 
a konyhaüzemek (kórházak, öregotthonok stb.), nagykonyhák és étkezdék, vágóhidak stb. jelentik.

Zsírleválasztók kialakítása

MSZ EN 1825 szerint 1. Befolyó vezeték
2. Szellõzõ vezeték
3. Feltöltõ vezeték
4. Leválasztó tér
5. Kémlelõ ablak
6. Kifolyó vezeték
7. Mintavételi lehetõség

Leválasztó tér

A zsírleválasztó berendezés kompakt kivitelû, azaz ülepítõ térbõl és leválasztó térbõl áll. Tisztán fizikai alapon 
a nehézségi erõ (sûrûségkülönbség) elvén mûködik.

Iszaptér

Az iszaptér kapacitása a névleges teljesítmény 100-szorosa kell legyen literben. Viszaptér = 100 liter x NS … 
Húsfeldolgozó üzemeknél ez a szorzószám 200, Viszaptér = 200 liter x NS …

A leválasztó beömlõ csonkján a zsírokkal,
olajokkal terhelt szennyvíz egy energiatörõ
és áramlásterelõ elemnek ütközik

Áramlása lefelé fordul. A csatornához képest
jelentõsen kiszélesedett térben kialakult
lassú áramlás mellett a víznél nehezebb
összetevõk a tartály fenekére ülepednek le.

A víznél könnyebb zsírok és olajok a felszínre
úsznak. A víz elvezetése a mûtárgy aljáról
az iszaptér felett történik egy merülõcsövön
keresztül.
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Beépítési lehetõségek

A zsírleválasztó beépítése

• Közvetlenül a zsírleválasztó után egy mintavételi berendezést kell beépíteni.
• A berendezést fagymentes helyiségbe kell beépíteni, vízszintes talajra.
• A helyiség belsõ magasságát úgy kell megválasztani, hogy a berendezés fedlapjain keresztül hozzáférhetõ legyen.
• Ha a zsírleválasztó a visszatorlódási szint alatt lesz beépítve, akkor a DIN12056 szerinti szennyvízátemelõ beren-

dezést kell beépíteni. Ott ahol, folyamatos üzem van és a berendezés mûködését nem lehet megszakítani iker
átemelõt kell alkalmazni.

„E+S” PV típusú zsírleválasztó

MSZ EN 1825 és DIN 4040-100 szerinti kialakítás mûanyagból, programvezérelt közvetlen leürítéssel, 
Aprító-Keverõ-Rendszerrel. Szabadon álló kivitel, fagymentes helyiségbe.
A „PV” teljesen automata programvezérlésû (Programmgesteuert Vollautomatisch) közvetlen leürítésû Kessel levá-
lasztó berendezés „Aprító-Keverõ-Rendszer”-rel van felszerelve, ami a berendezés tartalmát homogenizálja, és 
a tisztítást végzi. A berendezés megfelel az MSZ EN 1825 és a DIN 4040-100 szabványoknak. Ezekkel a felszerelt-
ségekkel a leválasztók kevés karbantartás igényelnek. A berendezés felett kiépített leürítõvezetékhez kivülrõl csat-
lakozik a szippantó autó. Ezáltal az ürítésnél nem keletkeznek szaghatások. Tisztításnál a berendezés friss
hidegvizet használ. Valamennyi ürítési lépés teljesen automatikusan a programvezérlésre zajlik. A tisztítás során 
a berendezés mindent apróra vág és homogenizál az ürítéshez.

Figyelem!

Az E+S Zsírleválasztókat ott kell telepíteni, ahol szaghatások a leürítés alatt
sem engedhetõk meg.
Ha az „E+S” PV berendezések el vannak látva távvezérléssel (külön tartozék),
a leürítést végzõnek (veszélyes hulladék szállítónak) nem kell bemennie az épü-
letbe, így szabadon választható a leürítés idõpontja akár munkaidõn kívül is. 
Az E+S rendszer végzi a keverést és az aprítást, valamint a leválasztó teljes
tisztítását és ürítését.
Beépíthetõ ott is, ahol a leszívási magasság és leszívási hossz miatt, a leszívást
már nem tudja elvégezni a szippantó kocsi.

„E+S” M típusú zsírleválasztó

MSZ EN 1825 és DIN 4040-100 szerinti kialakítás mûanyagból, kézzel vezérelt közvetlen leürítéssel, 
Aprító-Keverõ-Rendszerrel. Szabadon álló kivitel, fagymentes helyiségbe.
Az „M” típusú kézzel vezérelt közvetlen leürítésû Kessel leválasztó berendezés „Aprító -Keverõ-Rendszer”-rel van
felszerelve, ami a berendezés tartalmát homogenizálja, és a tísztítást végzi. A berendezés megfelel az MSZ EN 1825
és a DIN 4040-100 szabványoknak. Ezekkel a felszereltségekkel a leválasztók kevés karbantartás igényelnek. A be-
rendezés felett kiépített leürítõvezetékhez kivülrõl csatlakozik a szippantó autó. Ezáltal az ürítésnél nem keletkeznek
szaghatások. Tisztításnál a berendezés friss hidegvizet használ. Az ürítési-tisztítási folyamatokat kézel kell vezérelni.
A tisztítás során a berendezés mindent apróra vág és homogenizál az ürítéshez.

Figyelem!

Az E+S Zsírleválasztókat ott kell telepíteni, ahol szaghatások a leürítés alatt
sem engedhetõk meg.
Az E+S rendszer végzi a keverést és az aprítást, valamint a leválasztó  teljes
tisztítását és ürítését.
Beépíthetõ ott is, ahol a leszívási magasság és leszívási hossz miatt, a leszívást
már nem tudja elvégezni a szippantó kocsi.
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„D+S” típusú zsírleválasztó

MSZ EN 1825 és DIN 4040-100 szerinti kialakítás mûanyagból, direkt leszívó csõvel, Aprító-Keverõ-Rendszerrel. 
Szabadon álló kivitel, fagymentes helyiségbe.
Ez a típusú Kessel leválasztó direktleszívási lehetõséggel és „Aprító -Keverõ-Rendszer“-rel van felszerelve. A be-
rendezés felett kiépített leszívóvezetékhez kivülrõl csatlakozik a saját szivattyúval ellátott szippantó autó. Ezáltal az
ürítésnél nem keletkeznek szaghatások. Az „Aprító-Keverõ-Rendszer” a zsírleválasztó berendezés teljes tartalmát
apróra vágja és homogenizálja, ill. a tisztítást végzi. A berendezés megfelel az MSZ EN 1825 és a DIN 4040-100
szabványoknak. Ezekkel a felszereltségekkel a leválasztók kevés karbantartás igényelnek. Tisztításnál a beren-
dezés friss hidegvizet használ.

Figyelem!

A „D+S“ zsírleválasztókat ott kell telepíteni, ahol szaghatások a leürítés alatt
sem engedhetõk meg 
Az „Aprító-Keverõ-Rendszer” végzi a keverést és az aprítást, valamint a 
leválasztó teljes tisztítását

„D” típusú zsírleválasztó

MSZ EN 1825 és DIN 4040-100 szerinti kialakítás mûanyagból, direkt leszívó csõvel.
Szabadon álló kivitel, fagymentes helyiségbe.
A „D“ jelû KESSEL-zsírleválasztó direktleszívási lehetõséggel van ellátva. A berendezés megfelel az MSZ EN 1825
és a DIN 4040-100 szabványoknak. Ezzel a felszereltséggel a leválasztók kevés karbantartás igényelnek. A beren-
dezés felett kiépített zárt leszívó vezetékhez kívülrõl csatlakozik a saját szivattyúval ellátott szippantó autó. A beren-
dezés tisztítása és a mosása a fedlapokon keresztül történik, amihez szükséges egy melegvíz csatlakozás.

Figyelem!

Minden ürítés után el kell végezni zsírleválasztó berendezés teljes tisztítást.
Mindenhol, ahol a szippantó autó flexiibilis csövével nem lehet megközelíteni a
leválasztót, ott a közvetlen leszívást ajánljuk.
Egy feltöltõ egység beépítésével (külön tartozék), lehetséges a zsírleválasztót
zárt állapotban újratölteni szagterhelés nélkül.
Nem alkalmas húsfeldolgozó üzemekben, és olyan üzemekben ahol a zsír gyor-
san megmerevedik.
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Beépítési lehetõségek

„G” típusú zsírleválasztó

MSZ EN 1825 és DIN 4040-100 szerinti kialakítás mûanyagból.
Szabadon álló kivitel, fagymentes helyiségbe.
A „G” jelû Kessel zsírleválasztó egy alaptípus. A berendezés megfelel az MSZ EN 1825 és a DIN 4040-100 szabvá-
nyoknak. A berendezés felépítése egyszerû így kevés karbantartást igényel. A leválasztó leürítése, és tisztítása 
a nyitott fedlapokon keresztül történik. A leürítés történhet szippantó kocsival, vagy zagyszivattyúval. Kisebb beren-
dezések esetében manuális merítéssel. A tisztításhoz és mosáshoz szükséges egy melegvíz csatlakozás.

Figyelem!

A „G” alap kivitelû zsírleválasztó utólag felszerelhetõ direkt leszívó csõvel, így
„D” típusra bõvíthetõ.
A „G” alap kivitelû zsírleválasztókat olyan területeken ajánljuk, ahol:
- a leürítés, tisztítás során a szagterhelés megengedett,
- a szippantó autó részére van felvonulási útvonal.

„G” típusú zsírleválasztó

MSZ EN 1825 és DIN 4040-100 szerinti kialakítás mûanyagból.
Kültéri, földbe telepíthetõ
A „G” jelû Kessel zsírleválasztó egy alaptípus. A berendezés megfelel az MSZ EN 1825 és a DIN 4040-100 szabvá-
nyoknak. A berendezés felépítése egyszerû így kevés karbantartást igényel. A leválasztó leürítése, és tisztítása 
a nyitott fedlapon keresztül történik. A leürítés történhet szippantó kocsival, vagy zagyszivattyúval. A tisztításhoz és
mosáshoz szükséges egy melegvíz csatlakozás. A zsírleválasztó berendezéseket fagymentesen (fagymentes elhe-
lyezésrõl beszélünk, ha a beömlõ csonk fenékmélysége a felszíntõl min. 80 cm), a tisztítandó szennyvíz keletkezési
helyéhez a lehetõ legközelebb esõ helyen építsük be. Ezzel minimálisra csökkenthetõ a zsírleválasztó elõtti csõsza-
kaszon a zsírlerakódások kialakulása. A levásztó teleszkópikusan állítható fedlappall van ellátva, hogy a pontos
szintezést el lehessen végezni A fedlapok a DIN EN 124 szerinti A/B/D terhelési osztályoknak felelnek meg, bûzzá-
róak, és lecsavarozhatóak.

Figyelem!

A „G” alap kivitelû zsírleválasztókat olyan területeken ajánljuk,ahol csak az
épületen kívül földbe tudjuk elhelyezni, és:
- a leürítés, tisztítás során a szagterhelés megengedett,
- a szippantó autó részére van felvonulási útvonal.
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Beépítési feltételek

A zsírleválasztó berendezéseket fagymentes, zárt helyiségben kell felállítani, a tisztítandó szennyvíz keletkezési
helyéhez a lehetõ legközelebb esõ helyen. Ezzel minimálisra csökkenthetõ a zsírleválasztó elõtti csõszakaszon 
a zsírlerakódások kialakulása. A zsírleválasztó berendezés beépítési helyének jó megközelíthetõségét biztosítani
kell a karbantartási és ürítési munkák elvégzése céljából. A zsírleválasztó berendezés helyiségét szagzáróan kell 
a szomszéd helyiségektõl elhatárolni, és gondoskodni kell a megfelelõ szellõzésrõl. A beépítés szintjének megvá-
lasztásánál ügyelni kell az elvezetõ csatornahálózat visszaduzzasztási viszonyaira. Amennyiben a berendezés 
a visszaduzzasztási szint alá kerülne, a tisztított víz átemelésével kell a mindenkori elfolyást biztosítani.

Bevezetési korlátozások

A zsírleválasztó berendezésbe csak olyan szennyvíz vezethetõ be, amelybõl szerves eredetû zsírokat és olajokat
kell leválasztani. Fekáliával terhelt szennyvizek bevezetése tilos. Ásványi olajjal terhelt vizek, esõvizek bevezetése
szintén tilos, azokat külön benzin- olajleválasztóba kell vezetni.

Hozzáfolyási csõvezeték kialakítása

Ejtõ vezeték vízszintesbe fordulásánál két 45°-os idomot kell alkalmazni.  1 
A két 45° közötti vezeték szakasz minimum 250 mm hosszú legyen!  2
Ha ráfolyó vezeték ejtõvezeték, akkor a beömlõcsonk elõtt a csõátmérõ tízszeresének megfelelõ (10xD) csil-
lapítószakaszt  3  kell beiktatni. Pl. DN100 csõvezetéknél: L = 100 x 10 = 1000 mm.
A becsatlakozó vezeték lejtése minimum 2 % (1:50)!
A becsatlakozás elõtti vezetékszakaszt fûteni kell, ha hideg helységen vezetjük keresztül (pl. mélygarázs).
A fûtõvezeték hõmérsékletének szabályozását termosztátra bízzuk.

Csatornába csatlakozás

A beépítés szintjének megválasztásánál ügyelni kell az elvezetõ
csatornahálózat visszaduzzasztási viszonyaira. A zsírleválasztó-
kat visszatorlódás nélkül, azaz nyomásmentesen kell üzemel-
tetni. A visszatorlódási szint alatti beépítés esetén ezért átemelõ
berendezést kell hozzákapcsolni.
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visszatorlódási szint (ált. utcaszint)

DCH_zsirlevalasztok_katalogus_20090317_02.qxp  2009.03.27.  11:20  Page 8    (Black plate)



9

Zsírleválasztó beépítése

Leszívó vezeték kiépítése

A berendezéstõl ki kell építeni az épület külsõ faláig. Az épület külsõ falán a szívókocsi csatlakozása legyen a jármû
számára jól megközelíthetõ. A Storz 75 (B) rendszer szerinti zárófedéllel ellátott, R2” belsõ menetes csatlakozóját
a berendezéssel együtt szállítjuk.
- DN 65 PN10 (R2”) ürítõvezeték csatlakozása (DIN2501 szerint)
- hangátvitel és rezgéscsillapítás céljából esetleg építsen be gumi kompenzátort
- a leválasztó felé legyen esés
- fagyásveszély esetén legyen fûtés
- a Storz csatlakozó idegenek által nem hozzáférhetõ legyen (ajánlott a zárható szekrény)

Szellõzõ vezeték

Minden a zsírleválasztóhoz kapcsolódó 5 m-nél hosszabb vezetéket függetlenül ki kell szellõztetni. Szellõztetõ
vezetéket a tetõ síkja fölé kell vezetni.

Leürítés

A berendezés kifogástalan mûködésének, az elfolyó víz megfelelõ mértékû tisztaságának alapvetõ feltétele a zsír-
leválasztó rendszeres ellenõrzése, a leülepedett iszap és a visszatartott zsiradék idõszakos eltávolítása. Az MSZ EN
1825 és a DIN 4040-100 szabványok szerint a berendezést szükség szerint lehetõleg 14 naponta, de legalább
havonta egyszer üríteni kell. Az ürítési idõszakokat úgy kell megválasztani, hogy a visszatartott anyagok menny-
isége az iszap- és zsírleválasztó terek kapacitását ne haladja meg, de legalább havonta, a mûtárgyat teljesen le kell
üríteni és kitisztítani. Ennek be nem tartása esetén az elfolyó víz minõsége nem garantálható. Hosszabb üzem-
szünet elõtt is javasolt a mûtárgy leürítése.

Karbantartás, tisztítás

Az ürítés után a mûtárgy belsejét, és a csatalakozó csõvezetékeket vízsugárral át kell mosni az esetlegesen vissza-
maradó szennyezõdések eltávolítása céljából. Az öblítõ vizet a mûtárgyból szintén el kell távolítani. A zsírleválasztót
az ismét üzembe helyezés elõtt tiszta vízzel fel kell tölteni.

Felülvizsgálat

Az MSZ EN 1825 és a DIN 4040-100 szabványok szerint a leválasztó berendezéseket évente legalább egyszer át
kell vizsgálni, ezt a DCH szakemberei végzik.

Ha a becsatIakozó vezeték 10 méternél 
hosszabb, és nincs lehetõség strang szellõ-
zõre csatlakozni, akkor a leválasztó elõtt
közvetlenül kell egy szellõzõvezetéket
kiépíteni

A szennyvízátemelõnél szintén meg kell
oldani kiszellõzést minimum DN 50
csõvezetékkel, ha fekáliás szennyvizet is
szállít akkor minimum DN70 csõvezetékkel
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Zsírleválasztók méretezése

10

1. Lépés
Maximális szennyvízátfolyás Qs meghatározása

a. lehetõség: Átfolyó vízmennyiség meghatározása

b. lehetõség Üzemspecifikus méretezés
konyháknál:

húsüzemeknél:

1 nagyállat egység = 1 Marha = 2,5 sertés

2. Lépés

Tényezõk: fd 1 Zsírsûrûség 0,94 g/cm3-ig ft 1 Befolyóvíz hõmérséklet 60 °C-ig fr 1 Tisztítószer nélkül

fd 1,5 Zsírsûrûség 0,94 g/cm3-tõl ft 1,3 Befolyóvíz hõmérséklet 60 °C-tól fr 1,3 Tisztítószerrel
fr 1,5 Pl. Kórházban használatos tisztítószerrel

3. Lépés
Iszaptér meghatározása: konyháknál, étkezdéknél: Viszaptér = 100 liter x NS...

vágóhidaknál, húsüzemeknél: Viszaptér = 200 liter x NS...

Méretezett szennyvízátfolyás Qs:  .................. l/s Qs =  ..................................................... l/s

NS = Qs x fd x ft x fr NS =  ................. x ................. x ................. x .................

Qs =  ..................................................... l/s

Qs =  ..................................................... l/s
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képlet Qs= 
VM x F x MM

t x 3600
VM: Üzemspecifikus vízfelhasználás literben
F: Dinamikus vízfelhasználási tényezõ
MM: Havi átlagban napi melegételszám
t: Napi üzemidõ órában

Behelyettesítés Qs= 
.............. x ............... x ..............

............... x 3600

Konyhatípusok VM (Liter) F MM (kg) t (óra)

Hotelkonyha 100 5

Étterem 50 8.5

Üzemi konyha, menza 5 20

Kórház 20 13

Egész nap üzemelõ konyha 10 22

húsüzem Vp (Liter) F Mp (kg) t (óra)

kicsi 5 nagyállat egység-ig 100 5

közepes 10 nagyállat egység-ig 50 8.5

nagy 40 nagyállat egység-ig 5 20

képlet Qs= 
VP x F x MP

t x 3600
VP: Üzemspecifikus vízfelhasználás literben
F: Dinamikus vízfelhasználási tényezõ
MP: Napi húsárú mennyiség Kg-ban
t: Napi üzemidõ órában

Behelyettesítés Qs= 
.............. x ............... x ..............

............... x 3600
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Szabadon álló zsírleválasztó

Beltéri elhelyezésre
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Szabadon álló zsírleválasztó

12

Euro „E+S” PV zsírleválasztó NS 2/4/7/10
Programvezérelt közvetlen leürítéssel, és Aprító-Keverõ-Rendszerrel

Programvezérelt közvetlen leürítéssel, Aprító-Keverõ-Rendszerrel,
az MSZ EN 1825 szerint, mûanyagból. Szabadon álló kivitel, fagy-
mentes helyiségbe, integrált iszaptérrel, mûanyag, szagzáró fedelek
gyorsrögzítõvel, betekintõ ablakkal, programvezérelt közvetlen
leürítéssel, PV (teljesen automata) Kessel rendszer, motoros
váltószeleppel, sugár szórófejjel a keverésre és a tisztításra, külsõ
elárasztható (IP 68) védettségû aprítékolós szivattyúval, elzáróval,
beépítés jobb-, vagy baloldalra (védettség IP 68, 400 V, 50 Hz,
2,6 kW > 25 m3/h 0,7 bar közepes emelõmagasságig, vagy 
4,0 kW > 30 m3/h 1,0 bar emelõmagasságig). Kapcsoló szekrénnyel,
automata vezérlés, vagy választható kézi üzemmód, R 1” mág-
nesszeleppel a feltöltéshez, és a tisztításhoz a DIN 1988 szerint,
DN65 PN10 csatlakozás a leürítéshez DIN 2501 szerint, R2” 
Storz-B csatlakozó a szippantó autó részére. 
Befolyó- és kifolyó vezeték csatlakozás DN… / OD… mûanyag
csövekhez: PE-HD (DIN 19537 szerint) PP, AS vagy HT csövekhez
(DIN 19560 szerint).

Iszaptér: ……. Liter Gyártó:   Kessel
Leválasztó tér: ……. Liter Cikkszám: ………… 
Súly: ……. kg 
Kiszállítás: kompletten összeállítva

+ Tartozékok 18-20 oldalon

Méretek:

Beépítés helye Névleges méret* Súly Cikkszám (balos kivitel) Cikkszám (jobbos kivitel) Szivattyú teljesítménye
Szabadon álló kivitel NS 2 150 kg 93002.50/P1 93002.00/P1 2,6 kW
fagymentes helyiségbe NS 4 165 kg 93004.50/P1 93004.00/P1 2,6 kW

NS 7 200 kg 93007.50/P1 93007.00/P1 2,6 kW
* nagyobb méret megrendelésre NS 10 225 kg 93010.50/P1 93010.00/P1 4,0 kW

b
b1

420
l

a

h2 h1
h3

OD = külső átmérő (mm)

D
N

/O
D

D
N

/O
D

Cikkszám:
93 004.00/P1 (jobbos kivitel)

Névl. Min. száll. méret Ûrtartalom
méret DN OD a l x b b1 h1 h2 h3 iszaptér leválasztó tér zsírtér
NS 2 100 110 1030 1250 670 950 930 1000 1310 200 l 212 l 106 l
NS 4 100 110 1500 1810 730 950 930 1000 1310 400 l 354 l 177 l
NS 7 150 160 1600 1850 990 1220 1130 1200 1560 700 l 567 l 302 l
NS 10 150 160 2430 2700 990 1220 1130 1200 1560 1000 l 794 l 423 l
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Szabadon álló zsírleválasztó

Euro „E+S” M zsírleválasztó NS 2/4/7/10
Kézi vezérlésû közvetlen leürítéssel, és Aprító-Keverõ-Rendszerrel

Kézi vezérelt közvetlen leürítéssel, Aprító-Keverõ-Rendszerrel, az
MSZ EN 1825 szerint, mûanyagból. Szabadon álló kivitel, fagymen-
tes helyiségbe, integrált iszaptérrel, mûanyag, szagzáró fedelek
gyorsrögzítõvel, betekintõ ablakkal, közvetlen leürítéssel, M (kézi)
Kessel rendszer, kézi váltószeleppel, sugár szórófejjel a keverésre,
és a tisztításra, külsõ elárasztható (IP 68 védettségû) aprítékolós szi-
vattyúval, elzáróval, beépítés jobb-, vagy baloldalra (védettség IP 68,
400 V, 50 Hz, 2,6 kW > 25 m3/h, 0,7 bar közepes emelõmagasságig,
vagy 4,0 kW > 30 m3/h 1,0 bar emelõmagasságig) Kapcsoló szek-
rénnyel, R 1” mágnesszeleppel a feltöltéshez, és a tisztításhoz a DIN
1988 szerint, DN65 PN10 csatlakozás a leürítéshez DIN 2501 szerint,
R2” Storz-B csatlakozó a szippantó autó részére. 
Befolyó- és kifolyó vezeték csatlakozás DN… / OD… mûanyag
csövekhez: PE-HD (DIN 19537 szerint) PP, AS vagy HT csövekhez
(DIN 19560 szerint).

Iszaptér: ……. Liter Gyártó:   Kessel
Leválasztó tér: ……. Liter Cikkszám: ………… 
Súly: ……. kg 
Kiszállítás: kompletten összeállítva

+ Tartozékok 18-20. oldalon

Méretek:

Beépítés helye Névleges méret* Súly Cikkszám (balos kivitel) Cikkszám (jobbos kivitel) Szivattyú teljesítménye
Szabadon álló kivitel NS 2 140 kg 93002.50/M1 93002.00/M1 2,6 kW
fagymentes helyiségbe NS 4 155 kg 93004.50/M1 93004.00/M1 2,6 kW

NS 7 190 kg 93007.50/M1 93007.00/M1 2,6 kW
* nagyobb méret megrendelésre NS 10 215 kg 93010.50/M1 93010.00/M1 4,0 kW

b
b1

420
l

a

h2 h1
h3

D
N
/O

D

D
N
/O

D

OD = külső átmérő (mm)

Cikkszám:
93 004.00/M1 (jobbos kivitel)

Névl. Min. száll. méret Ûrtartalom
méret DN OD a l x b b1 h1 h2 h3 iszaptér leválasztó tér zsírtér
NS 2 100 110 1030 1250 670 950 930 1000 1310 200 l 212 l 106 l
NS 4 100 110 1500 1810 730 950 930 1000 1310 400 l 354 l 177 l
NS 7 150 160 1600 1850 990 1220 1130 1200 1560 700 l 567 l 302 l
NS 10 150 160 2430 2700 990 1220 1130 1200 1560 1000 l 794 l 423 l
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Szabadon álló zsírleválasztó

14

Euro „D+S” zsírleválasztó NS 2/4/7/10
Direkt leszívõ csõvel és Aprító-Keverõ-Rendszerrel

Direkt leszívási lehetõséggel, és Aprító-Keverõ-Rendszerrel, az 
MSZ EN 1825 szerint, mûanyagból. Szabadon álló kivitel, fagy-
mentes helyiségbe, integrált iszaptérrel, mûanyag, szagzáró fedelek
gyorsrögzítõvel, R1” csatlakozás a feltöltéshez, betekintõ ablak
beépítési lehetõséggel (külön tartozék), DN65 PN10 csatlakozás 
a leürítéshez DIN 2501 szerint, R2” Storz-B csatlakozó a szippantó
autó részére, sugár szórófejjel a keverésre, és a tisztításra, külsõ
elárasztható (IP 68 védettségû) aprítékolós szivattyúval, elzáróval,
beépítés jobb-, vagy baloldalra (védettség IP 68, 400 V, 50 Hz). 
Befolyó- és kifolyó vezeték csatlakozás DN… / OD… mûanyag
csövekhez: PE-HD (DIN 19537 szerint) PP, AS vagy HT csövekhez
(DIN 19560 szerint).

Iszaptér: ……. Liter Gyártó:   Kessel
Leválasztó tér: ……. Liter Cikkszám: ………… 
Súly: ……. kg 
Kiszállítás: kompletten összeállítva

+ Tartozékok 18-20. oldalon

Méretek:

Beépítés helye Névleges méret* Súly Cikkszám (balos kivitel) Cikkszám (jobbos kivitel) Szállítási terjedelem
Szabadon álló kivitel NS 2 130 kg 93002.50/DS1 93002.00/DS1
fagymentes helyiségbe NS 4 140 kg 93004.50/DS1 93004.00/DS1

NS 7 170 kg 93007.50/DS1 93007.00/DS1
* nagyobb méret megrendelésre NS 10 215 kg 93010.50/DS1 93010.00/DS1

b
b1

420
l

a

h2 h1
h3

D
N
/O

D

D
N
/O

D

OD = külső átmérő (mm)

Cikkszám:
93 004.00/DS1 (jobbos kivitel,
a betekintõ ablak rendelhetõ tartozék)

Névl. Min. száll. méret Ûrtartalom
méret DN OD a l x b b1 h1 h2 h3 iszaptér leválasztó tér zsírtér
NS 2 100 110 1030 1250 670 1000 930 1000 1310 200 l 212 l 106 l
NS 4 100 110 1500 1810 730 950 930 1000 1310 400 l 354 l 177 l
NS 7 150 160 1600 1850 990 1220 1130 1200 1560 700 l 567 l 302 l
NS 10 150 160 2430 2700 990 1220 1130 1200 1560 1000 l 794 l 423 l

Tartály 2 fedlappal, csatlakozási
csõcsonkokkal, direktleszívó csõ-

csatlakozással, Aprító-Keverõ-
Rendszerrel, BE/KI kapcsolóval,

feltöltõ csonkkal kompletten
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Szabadon álló zsírleválasztó

Euro „D” zsírleválasztó NS 2/4/7/10
Direkt leszívó csõvel

Direkt leszívási lehetõséggel, az MSZ EN 1825 szerint, mûanyagból.
Szabadon álló kivitel, fagymentes helyiségbe, integrált iszaptérrel,
mûanyag, szagzáró fedelek gyorsrögzítõvel, betekintõ ablak beépí-
tési lehetõséggel (külön tartozék) jobb, vagy bal oldalon, DN65 PN10
csatlakozás a leürítéshez DIN 2501 szerint, R2” Storz-B csatlakozó
a szippantó autó részére.
Befolyó- és kifolyó vezeték csatlakozás DN… / OD… mûanyag
csövekhez: PE-HD (DIN 19537 szerint) PP, AS vagy HT csövekhez
(DIN 19560 szerint).

Iszaptér: ……. Liter Gyártó:   Kessel
Leválasztó tér: ……. Liter Cikkszám: ………… 
Súly: ……. kg 
Kiszállítás: kompletten összeállítva

+ Tartozékok
Betekintõ ablak 18. oldalon
Feltöltõ egység 18. oldalon
Mintavételi egység 18. oldalon
Szennyvízátemelõ 19. oldalon

** balos kivitel megrendelésre

Méretek:

Beépítés helye Névleges méret* Súly Cikkszám (jobbos kivitel)** Szállítási terjedelem
Szabadon álló kivitel NS 2 54 kg 93002.00/D1
fagymentes helyiségbe NS 4 69 kg 93004.00/D1
* nagyobb méret megrendelésre NS 7 104 kg 93007.00/D1

NS 10 129 kg 93010.00/D1

b

b1

420

h2 h1
h3

l

a
OD = külső átmérő (mm)

O
D

/D
N

O
D

/D
N

Cikkszám:
93 002.00/D1 (jobbos kivitel)

Névl. Min. száll. méret Ûrtartalom
méret DN OD a l x b b1 h1 h2 h3 iszaptér leválasztó tér zsírtér
NS 2 100 110 1030 1250 670 840 930 1000 1310 200 l 212 l 106 l
NS 4 100 110 1500 1810 730 840 930 1000 1310 400 l 354 l 177 l
NS 7 150 160 1600 1850 990 1080 1130 1200 1560 700 l 567 l 302 l
NS 10 150 160 2430 2700 990 1080 1130 1200 1560 1000 l 794 l 423 l

Tartály 2 fedlappal,
csatlakozási csõcsonkokkal,

direktleszívó csõcsatlakozással,
kompletten
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Szabadon álló zsírleválasztó

16

Euro „G” zsírleválasztó NS 2/4/7/10

Az MSZ EN 1825 szerint, mûanyagból. Szabadon álló kivitel, fagy-
mentes helyiségbe, integrált iszaptérrel, mûanyag, szagzáró fedelek
gyorsrögzítõvel, betekintõ ablak beépítési lehetõséggel (külön tar-
tozék) jobb, vagy bal oldalon.
Befolyó- és kifolyó vezeték csatlakozás DN… / OD… mûanyag
csövekhez: PE-HD (DIN 19537 szerint) PP, AS vagy HT csövekhez
(DIN 19560 szerint).

Iszaptér: ……. Liter Gyártó:   Kessel
Leválasztó tér: ……. Liter Cikkszám: ………… 
Súly: ……. kg 
Kiszállítás: kompletten összeállítva

+ Tartozékok
Betekintõ ablak 18. oldalon
Feltöltõ egység 18. oldalon
Mintavételi egység 18. oldalon
Szennyvízátemelõ 19. oldalon

Méretek:

b

OD = külső átmérő (mm)

420

h1
h3

h2

a

D
N

/O
D

D
N

/O
D

Cikkszám:
93 002

Névl. Min. száll. méret Ûrtartalom
méret

DN OD a
l x b h1 h2 h3 iszaptér leválasztó tér zsírtér

NS 2 100 110 1030 1250 670 930 1000 1310 200 l 212 l 106 l
NS 4 100 110 1500 1810 730 930 1000 1310 400 l 354 l 177 l
NS 7 150 160 1600 1850 990 1130 1200 1560 700 l 567 l 302 l
NS 10 150 160 2430 2700 990 1130 1200 1560 1000 l 794 l 423 l

Beépítés helye Névleges méret* Súly Cikkszám Szállítási terjedelem
Szabadon álló kivitel NS 2 50 kg 93002
fagymentes helyiségbe NS 4 65 kg 93004
* nagyobb méret megrendelésre NS 7 100 kg 93007

NS 10 125 kg 93010

Tartály 2 fedlappal,
csatlakozási csõcsonkokkal,

kompletten
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Szabadon álló zsírleválasztó

Euro „G” mini zsírleválasztó NS 0,25/0,5/1

Az MSZ EN 1825 szerint, mûanyagból. Szabadon
álló kivitel, fagymentes helyiségbe, integrált iszaptér-
rel, mûanyag, szagzáró fedelek gyorsrögzítõvel.
Befolyó- és kifolyó vezeték csatlakozás DN… / OD…
mûanyag csövekhez: PE-HD (DIN 19537 szerint) PP,
AS vagy HT csövekhez (DIN 19560 szerint).

Iszaptér: ……. Liter Gyártó:   Kessel
Leválasztó tér: ……. Liter Cikkszám: ………… 
Súly: ……. kg 
Kiszállítás: kompletten összeállítva

FIGYELEM!
Mosogatógép csatlakoznál a minimális ciklusidõ 1,5
perc.
A mosogatógép tisztítóvize ciklusonként max 5 Liter
lehet.

Méretek:

Beépítés helye Névleges méret Súly Cikkszám Szállítási terjedelem
Szabadon álló kivitel NS 0,25 20 kg 93025
fagymentes helyiségbe NS 0,5 45 kg 93050

NS 1 65 kg 93001

OD = külső átmérő (mm)

71
0

57
0

52
0

51
0

540

71
0

57
0

52
0

51
0

1150

1200

10
20

45
350
0

99
0

D
N

/O
D

D
N

/O
D

93 025

93 050

93 001

Névl. Ûrtartalom
méret

DN OD
iszaptér leválasztó tér zsírtér

NS 0,25 50 50 25 l 28 l 15 l
NS 0,5 50 50 50 l 42 l 30 l
NS 1 100 110 100 l 75 l 60 l

Tartály 2 fedlappal,
csatlakozási csõcsonkokkal,

kompletten
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Tartozékok szabadon álló zsírleválasztókhoz

Termék leírásTermék képek és méretek

KESSEL Mintavételi berendezés Ø 400 mûanyagból 

Zsírleválasztó után csõvezetékbe vízszintesen beépíthetõ.
Befolyó- és kifolyó vezeték csatlakozás DN100/ 150 mûanyag
csövekhez: PE-HD (DIN 19537 szerint) PP, AS vagy HT csövek-
hez (DIN 19560 szerint), csõvezetéki esés 120 mm.
Mûanyag, szagzáró fedelek gyorsrögzítõvel.

Kivitel Cikkszám
vízszintes 915 871

KESSEL Mintavételi berendezés Ø 400 mûanyagból 

Zsírleválasztó után csõvezetékbe függõlegesen beépíthetõ.
Befolyó- és kifolyó vezeték csatlakozás DN100/ 150 mûanyag
csövekhez: PE-HD (DIN 19537 szerint) PP, AS vagy HT csövek-
hez (DIN 19560 szerint).
Mûanyag, szagzáró fedelek gyorsrögzítõvel.

Kivitel Cikkszám
függõleges 915 870

KESSEL Távvezérlõ 

Szabadon álló Kessel leválasztókhoz, „E+S” teljesen automata
típusokhoz, DIN 4040 és MSZ EN 1825 szerint.
Kábel hossz.: 10 m

Kivitel Cikkszám
— 916 601

KESSEL Feltöltõ egység mûanyagból 

DIN 1988 szerint, csatlakozása leválasztó feltöltéséhez, és öblí-
téséhez, tömítéssel, DN 50 (DA 63).

Kivitel Cikkszám
balos R 1” 915 800
jobbos R 1” 915 801

KESSEL Betekintõ ablak 

Szabadon álló Kessel leválasztókhoz, jobb- vagy baloldali fel-
szereléshez, tisztító törlõ lapáttal. Utólagosan csak a szakszer-
víz szerelheti fel.

Kivitel Cikkszám
balos  917 770
jobbos  917 771
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Tartozékok szabadon álló zsírleválasztókhoz

Termék leírásTermék képek és méretek

KESSEL Iker átemelõ szivattyú 

Mûanyag tartállyal készre szerelve. 2 db kivehetõ szivattyúval, beépített visszafolyás
gátlókkal, pneumatikus szintvezérléssel. 
Befolyási csatlakozás DN100, szellõzõvezetés csatlakozása DN70. Potenciálfüggõ
elektromos csatlakozás. Nyomócsõ csatlakozás: R 1 1/2” külsõ menet, vagy DA 40 mm
ragasztható csatlakozás PVC-hez.

Becsatlakozási magasság: 530 mm
Teljes magasság: 720 mm, Ø 450 mm
Üzemi feszültség: 230 V ~ 50 Hz
Max. tartály térfogat: 55 L
Max. emelõ magasság: 8 m
Felvett teljesítmény: 2 x 0,5 kW
Kábel hossz: 5 m
Súly: kb. 25 kg

A KKESSEL iiker áátemelõ
szivattyú iideálisan ccsatla-
koztatható aaz NNS 11, NNS 22

és NNS 44 zzsírleválasztókhoz,
max. 33 mméteremelõ-

magasságig.

Nyomócsõ méret Cikkszám
DA 40 28 541

KESSEL Aqualift® F Duo átemelõ telep 

Fekáliával terhelt, vagy fekália mentes szennyvízekre.
Szabadon álló kivitel.

Felvett Befolyó Hasznos
teljesítmény

Üzemi feszültség
vezeték térfogat

Cikkszám

1,1 kW 400 V DS (3 fázisú) DN 100 50 l 28 659
2,2 kW 400 V DS (3 fázisú) DN 100 50 l 28 631
2,6 kW 400 V DS (3 fázisú) DN 150 300 l 28 638
3,5 kW 400 V DS (3 fázisú) DN 150 300 l 28 639
4,8 kW 400 V DS (3 fázisú) DN 150 300 l 28 640

A képen a 28 659
cikkszámú berendezés
látható elzáróval.
További információkért
keresse kollégáinkat, vagy
a szennyvízátemelõk
katalógust.
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Tartozékok szabadon álló zsírleválasztókhoz

Termék leírásTermék képek és méretek

KESSEL Szerelt szekrény, falba építhetõ 

Rozsdamentes acélból, kialakított hellyel a Storz- B csatlakozó
valamint a távvezérlõ részére.
Méret: 600x400x160 mm
Kivitel: falba építhetõ 20 mm-es peremmel
Homlokzati oldal: 2 ajtó, zárható
Hátoldal: zárt, furatokkal
Anyag: 1.4301 (V2A) Kivitel Cikkszám

falba építhetõ 917 414

KESSEL Szerelt szekrény falon kivüli 

Rozsdamentes acélból, kialakított hellyel a Storz- B csatlakozó
valamint a távvezérlõ részére.
Méret: 600x400x160 mm
Kivitel: falon kívül építhetõ
Homlokzati oldal: 2 ajtó, zárható
Hátoldal: zárt, furatokkal
Anyag: 1.4301 (V2A) Kivitel Cikkszám

falon kívüli 917 413
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Fedél

Kivitel Cikkszám

Ø 630 mm 916 901

Ø 420 mm 916 904

Tömítés

Kivitel Cikkszám

Ø 630 mm 916 201

Ø 420 mm 916 204

Szorítóbilincsa fedlaphoz

Kivitel Cikkszám

Ø 630 mm 917 001

Ø 420 mm 917 004
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