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Kapacitet: max 0,5 l/s 
Materiale: Fedtudskillere er udført i rustfrit syrefast stål type 
AISI 316 og er elektropoleret, så den fremtræder som forkromet 
stål. 
Opsamlingskapacitet: Fedtudskilleren har en opsamlingskapaci-
tet af fedt og olie på ca. 2,4 l.  
Tilslutninger: Tilløbet skal tilsluttes direkte fra vask eller lign til 
en 1½” indv. RG. Udløb er 1½” indv. RG. Udløbet tilsluttes af-
løb. Tilslutninger skal udføres med unioner for adskillelse. Studs 
under udløb monteres med aftaphane. Uudnyttede studse skal 
afproppes. 
Udluftning: Der er monteret en ½” RG studs på siden af udskille-
ren, hvor der skal tilsluttes en udluftningsslange, som føres ud i 
det fri uden at det giver nogen gener for omgivelserne. 
Tømning og vedligeholdelse: Tap vandet af ved aftapningsventi-
len. Unionerne og udluftningsslangen afmonteres. Udskilleren 
skal bæres ud i det fri eller kan anbringes i ramme med transport-
hjul, før man åbner låget. Indholdet suges op ved hjælp af en 
slamsuger eller man hælder indholdet over i en plastiktønde med 
100 % tæt låg der skal sendes til en kommunal modtagestation 
eller anden indsamlingsordning. Det anbefales, at man skyller 
godt igennem med varmt vand og renser den fastsiddende fedt af 
med en hård børste (ikke stål).  
Efter tømning monteres udskilleren igen og den fyldes med vand. 

Godkendelse: Ikke VA-godkendt 
Det er iflg. Dansk lovgivning ikke tilladt at installere udskille-
re i rum, hvor der opbevares og/eller tilberedes fødevarer. 
Det kræves derfor, at man i hvert enkelt tilfælde får de lokale 
myndigheders godkendelse for at stille denne type minifedt-
udskiller i et køkkenskab eller en anden egnet placering i 
køkkenregionerne. Det anbefales at neddrosle køkkenvasken 
kapacitet med en Ø32 vandlås. 
Indløb: 250 mm fra bund. 
Udløb: 250 mm fra bund. 

Mini-fedtudskiller u/slamfang - rustfrit stål 13.13
VVS nr.: 223336-000 – primært til en enkelt installationsgenstand 

PURUS - minifedtudskiller 

VVS nr. type 
Kapa-
citet 

Total vo-
lumen 

Opsamlings-
kapacitet DN B L H 

[l/s] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] 
223336-000 PURUS JO 0,5 27,6 2,4 1½” 400 300 320 

Vægt 
[kg] 
31,5 

Forbehold for ændringer. 




