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LAPAČ TUKOV S ODKAĽOVAČOM
VEĽKOSŤ 3, 6 a 8
POLYETYLÉN

Pokiaľ ide o malé združenia a profesionálne zariadenia, závodné 
kuchyne, reštaurácie, povinnosť umiestniť lapače tukov vyplývajú 
z oblastného zdravotné nariadenia zákonníka o verejnom 
zdravotníctve. 
Pokiaľ ide o agropotravinársky priemysel je nevyhnutné odovzdať 
CCTP technickej projektovej kancelárii, aby táto nadimenzovala 
vhodné zariadenie.

POUŽITIE
Zariadenie bude nainštalované z vonkajšej časti budovy, do úrovne 
a čo najbližšie k miestu spracovania. Bude umiestnené do zeme. 
Kryt zariadenia bude umiestnený na úrovni zeme. Spodná časť 
výkopu musí byť úplne rovná a byť pokrytá 10 cm piesku. Násyp 
bude realizovaný pieskom, v žiadnom prípade nie kameňom alebo 
štrkom. 

Napustenie zariadenia vodou sa uskutoční súčasne s násypom. 
V prípade prechodu vozidla v polomere 3 m, nákladu alebo výšky 
násypu viac ako 500 mm vzhľadom na výstupný tok vody, tento 
musí byť nainštalovaný s polyetylénovou objímkou ukotvenou do 
betónovej dosky opierajúcou sa o neskyprený terén okolo zariadenia 
tak, aby lapač priamo neznášal záťaže.

Kontrolný(é) kryt(y) zostanú vždy prístupné, aby bolo možné vykonať 
údržbu. Odporúčame priemer minimálne DN50 pre ventilačné 
potrubie, ktoré bude vybavené zariadením zabraňujúcim prechodu 
hmyzu a drobných zvierat.

INŠTALÁCIA

Lapač tukov je zariadenie určené na zachytávanie a skladovanie 
pevných látok, tukov a živočíšnych a rastlinných olejov obsiahnutých 
vo vode z domácností. 

Zóna odkalovača V 100 je zabudovaná do každého zariadenia. Naše 
zariadenia sú v súlade s normou NF EN 1825-1 a majú označenie 
CE. Kapacita retencie tukov je 40 litrov l/s.  

TECHNICKÁ DEFINÍCIA

Odsávanie na diaľku je možné, keď si objednáte OD2/100. 
Spoločnosť zabezpečujúca inštaláciu musí dodať a inštalovať 
nasávaciu tlakovú trubicu z PVC, ktorú je nutné pripojiť na koniec 
zariadenia  a musí umiestniť na okraj cesty požiarnu spojku, ktorá je 
v tomto prípade dodávaná.

ODSÁVANIE NA DIAĽKU

Spoločnosť zabezpečujúca čistenie musí zariadenie pravidelne 
vyprázdňovať s frekvenciou 15 dní až dva mesiace v závislosti na 
množstve zachytených pevných látok a tukov. 
Po každom vyprázdnení je nevyhnutné lapač úplne naplniť 
studenou vodou.

ÚDRŽBA

EN 1825-1

Pozrite technický list P039.

INŠTALÁCIA

ZARIADENIE S POLYETYLENOVÝMI KRYTMI

Referenica Upravený 
prietok (l/s)

Počet 
uzáverov A B C D E Ø F G H

SGD2-03 3 1 1280 760 1410 600x690 820 110 720 560

SGD2-06 6 1 1580 850 2000 600x690 1010 160 910 670

SGD2-08 8 2 1630 940 2220 600x690 1010 160 910 720

Voliteľné príslušenstvo:
ANH22/14320 Alarm s elektrickým napájaním
RH6069  Polyetylénový nadstavec pre SH2/6645/01, SH2/6645/03 a SH2/6645/06
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