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Beskrivning

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.
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Under Sink Fettavskiljaren är tillverkad i polymer
och är utrustad med inbyggt slamfång och
inspektionslock.

•

Den är avsedd för installation under diskbänk.•
Fettavskiljaren kväver daglig tömning och kan inte
kopplas till en diskmaskin.

•

Levereras komplett.•
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Teknisk specifikation

Artikelnr NS (L/S) Vikt (kg) Ø Slamfång Fettvolym RSK

KE-93025.00/US 0.25 4 50 7 l 7 l 5617571

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

mailto:info@gpa.se
https://www.gpa.se/


Produktblad
2022-2-11 / SIDA 3 av 3

Under Sink - 0,25 l/s

Under Sink
0,25 l/s
GPAs fettavskiljare för inomhus installation är lätta att installera och underhålla! GPA levererar inte
bara fettavs-kiljaren utan är en systemleverantör av hela systemet inklusive provtagningsbrunn, larm
och pumpstation om så behövs. Avskiljarna finns från 0,25 - 25 L/S och levereras alltid komplett med
gastäta lock och integrerat slamfång. Fet-tavskiljarna finns i flera utförande, allt från en standard
fettavskiljare till avskiljare med automatisk renspolning och tömning.

Vi arbetar dagligen med att dimensionera fettavskiljare och rekommendera den bästa lösningen för
olika verksam-heter! Kontakta oss för en dimensionering och kostnadsförslag av just ditt system!

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

Komplett system Fettavskiljaren levereras alltid komplett•

Innovativ design Dess smala design underättar intransport•

Lätt att rengöra Enkel att underhålla och rengöra via sluttande inspecktionslock•

Vinklad botten Underlättar en komplett tömning och rengöring av fettavskiljaren•

Uppgradering EasyClean fettavskiljare kan på plats lätt uppgraderas med automatik•
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