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Installations- och skötselanvisning för fettavskiljare inomhus
Följande anvisningar gäller för modellerna NeutraTec och NeutraRho. Anvisningarna ska
följas av de som har fått uppgiften att installera och sköta avskiljaren, därutöver ska
eventuella lokala bestämmelser följas. Under arbete med anläggningen ska
arbetskyddsregler iakttas.

Installationsplats
Installationsutrymmet ska vara frostfritt. Till en fettavskiljaranläggning får
bara ledas avloppsvatten som innehåller organiska fetter och/eller oljor
som ska avskiljas. Installationen ska ske i ett utrymme som medger
tillräcklig yta för skötsel, såsom tömning och rengöring. Utrymmet ska
vara ventilerat och bör vara placerat så att doft från fettavskiljaren inte stör
kringliggande verksamhet. Uppställningsytan för avskiljaren ska vara
horisontell och jämn.

Inkoppling
Fettavskiljaren kopplas in på den utgående avloppsledningen på det existerande eller
nyinstallerade systemet. Inkommande och utgående ledningar ska ha ett fall på minst 2% för
att undvika sedimentering. Om långa anslutningsledningar behövs ska ytterligare åtgärder
vidtas för att förhindra sedimentering, tex isolering eller automatspolning med varmvatten.
Efter fettavskiljaren bör ett renslock installeras. Renslock bör även installeras på inkommande
ledning vid långa anslutningar. Fettavskiljare ska ha en separat avluftning ovan hustak (enligt
BBR 1999), vakuumventil är inte tillåtet. Efter installation och rengöring ska fettavskiljaren
fyllas upp med vatten för att undvika lukt.

Anslutningar
Fettavskiljarens anslutning är anpassad enligt europeiska normer och passar
till de flesta på marknaden förekommande fabrikaten. Avluftning utförs
normalt på inkommande ledning i direkt anslutning till fettavskiljaren.

Tömning
Fettavskiljare ska tömmas, inspekteras och rengöras regelbundet. Följ alltid
lokala myndighetens föreskrifter avseende tömning och tömningsavtal.
•
•

Avskiljaren ska tömmas, rengöras och återfyllas minst en gång i månaden, helst
varannan vecka (enligt SS-EN 1825-2).
Om larm är installerat ska tömning ske vid larm om hög fettnivå eller om maximal
slamnivå är uppnådd. Tömning rekommenderas dock vid 80 % av maximal fettnivå.

Vid tömning (skydda avskiljarens inredning för slag och stötar):
•
Lyft upp larmgivare, rengör och okulärbesiktiga
•
Slamsug noggrant inuti alla ingående avskiljardelar och spola med hetvatten
•
Återfyll avskiljaren med vatten. Kontrollera larm och eventuell kringutrustning. (tex
pumpar, avstängningsventil, etc.).
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