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SEPARATOR GRASIMI <aquaClean> V-PEHD SUPRATERAN NG0.3 

Instruc ţiuni de instalare, utilizare şi întreţinere 
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Caracterstici tehnice separator de grăsimi  
Debit :  0,3 l/s 
Montare Suprateran 
Material :Bazin (1) 
                Capac Ø 310  (2) 

polietilena 
polipropilena 

Racord de intrare  (3) 
Racord de evacuare (5) 
Robinet de golire metalic (6) 
Dop metalic (pozitionat pe fata 
opusa robinetului de golire) (6’) 

Ø 40 (garnitura) 
Ø 50 (PP) 
½” 
½” 
 
 

 
Volum total :  
Volum colectare grasimi:  
Volum colectare namol:  
Volum sac namol:  

48 l 
7 l 
12 l 
9,5 l 

Dimensiuni : in mm 380 x 480 x 380  
Masa: 6 kg 
Cod 48820000030 

 
 
Consumabile: SAC DE NAMOL PT. SEPARATOR GRASIMI <aquaClean>  
Volum [l] Cod 

9,5 48810000001 

Principiu de funcţionare 
Apa uzată pătrunde în separator prin racordul de intrare direct in sacul de colectare, impingand apa 
existenta prin peretii lui in zona de evacuare si fiind retinute in acesta resturile alimentare mari. 
Zona de evacuare este reprezentata de cel de al 2-lea compartiment al separatorului, in care racordul de 
evacuare este imersat in apa si de unde apa ajunge in curgere libera in reteaua de canalizare.  
  Odată ajunsa  în separator, apa intra intrun regim de linistire, moment in care are loc separarea 
grasimilor/uleiurilor de apa datorita diferentei de densitati. 
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 Conectarea separatorului 
1.Separatorul se aşează sub chiuveta de la bucătărie sau 
langa masina de spalat vase in pozitia care permite 
racordarea cea mai simpla.  
2.Verificaţi ca robinetul de golire  să fie accesibil. Dacă 
robinetul de golire  este orientat către spatele chiuvetei, 
atunci schimbati-i pozitia cu dopul de pe cealalta fata a 
separatorului. 
La montarea robinetului respectiv a dopului utilizati 
teflon pentru etansare. 
3. Conectati separatorul la chiuveta/masina de spalat. 
Capatul tubului de evacuare din chiuveta/masina de spalat 
sau capatul sifonului se  se introduce in racordul de 
intrare DN 40. În cazul teava de la chiuveta este DN 32 se 
va folosi o reductie de la 40 la 32 mm  
4. Conectati separatorul la canalizare 
Se va executa instalatia de conectare a separatorului pe 
DN50 la reteaua de canalizare interioare.  
Atenţie! la panta instalatiei in asa fel incat sa fie 
asigurata curgerea gravitationala. 
5. Dupa conectare, separatorul se va umple cu apa fie prin deschiderea robinetului chiuvetei sau prin 
umplerea cu furtun prin zona de acces, pana la nivelul racordului de iesire. Se verifica totodata toate 
imbinarile  la etansare. Atentie: Robinetul de golire al separatorul trebuie sa fie inchis. 
Atenţie!  
Racordul de evacuare trebuie să fie mai sus decât restul instalaţiei de canalizare! 
Nu micşoraţi diametrul de evacuare până în coloana principală! 
Recomandăm folosirea tubulaturii rigide şi a fitingurilor aferente pentru evacuare. 
Recomandăm evitarea schimbărilor bruşte de direcţie (ex.: pentru o schimbare de direcţie cu 90°, folosiţi 
două coturi la 45°, în locul unuia la 90°). 

Utilizare şi mentenanţă 

• Frecventa de golire a separatorului depinde de cantitatea si calitatea apei uzate. 
• Pentru orice operaţiune vă recomandăm folosirea unor mănuşi de menaj . 
Saptamanal: 
• Verificaţi gradul de umplere al sacului de nămol. Dacă sacul de nămol este plin  (colmatat- nu mai 

permite trecerea apei prin el), se scoate si se inlocuieste cu un altul. Sacul de namol folosit se 
arunca la gunoiul menajer. 

Atentie! Sacul e prevazut cu un orificiu prin care trece racordul de intrare in separator.  

 
 

• In cazul in care s-a colectat  un strat de grasime in afara sacului, acesta se indeparteaza cu ajutorul 
unui minciog/ cancioc. 

• 1 data la maxim 3 luni sau de cate ori este nevoie  se spala separatorul.  
Spalarea separatorului este necesara cand pe  peretii acestuia s-au depus un strat de circa 2-3 cm de 
grasimi. Se goleste miniseparatorul folosind robinetul de golire (prin conectarea unui furtun conectat 
la un sifon de pardoseala), dupa care se scoate din locul unde este montat si se curata cu detergent si 
jet de apa. 
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IMPORTANT!  
• OBLIGATORIU inainte de punerea in functiune si dupa fiecare golire separatorul TREBUIE 

umplut cu apa curata! 
• Nerespectarea instructiunilor de depozitare , transport, manipulare si montaj atrage dupa sine 

pierderea garantiei. 
• La instalare cat si la lucrarile de intretinere respectati normele de protectia  muncii si igiena 

muncii conform normelor in vigoare.    

Reciclare 
Nr. 
crt. 

Denumire 
componentă 

Material Tip deşeu 

1. Bazin separator PE (polietilenă) + 
alamă 

Se decupează robinetul si dopul de alamă de pe 
bazin cu ajutorul unui fierastrău pendular. Bazinul 
se colectează ca şi deşeu plastic, iar racordurile ca 
si deşeu metalic 

2. Racorduri PP (polipropilenă) Deşeu plastic 
3. Sac uzat (cu 

resturi menajere) 
PA (poliamidă) + 
resturi menajere 

Gunoi menajer 

4. Garnituri cauciuc Gunoi menajer 

Posibile probleme şi rezolvarea lor 
Problema apărut ă Posibil motiv Rezolvare 

Capac neetans Verificati garnitura de la capac. 
Daca este deteriorata , inlocuiti-o. 
Strangeti capacul 

Miros urât 

Acumulare grasimi Colectati grasimea si/sau schimbati sacul 
Garnitura nu este aşezată corect Goliţi separatorul şi montati corect 

garnitura. 
Scurgeri pe la 
garnituri 

Garnitura deteriorata Goliţi separatorul şi schimbati garnitura.  
Sifonul chiuvetei înfundat/colmatat Curatati sifonul chiuvetei 

Sac colmatat- inlocuiti sacul 
Chiuveta se goleşte 
greu sau nu se goleşte Separatorul este inundat 

Canalizare colmatata - Desfundati 
instalaţia de canalizare 

 
 Pentru verificări ale instalaţiei de canalizare recomandăm apelarea unui instalator autorizat. 
 
 
 
 
 
 
 
  




