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Dokument – Vejledning i brug og vedligehold af fedtudskiller
Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af Procedure P4.6.-29-1, ”Driftsstyring”
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Vejledning i brug og vedligehold af fedtudskiller
Udskillerfabrikat:

Udskillerstørrelse, l:

Maks. fedtlagstykkelse, cm:

Kapacitet:

Evt. slamfangfabrikat:
Slamfangsstørrelse, l:
Denne fedtudskiller er VA-godkendt. Fedtudskilleren kan udskille og opsamle animalsk og/eller
vegetabilsk fedt og olie. Forudsætningen for at udskilningen kan foregå optimalt er, at anlægget
overvåges, og tømning, rengøring og vedligeholdelse foretages regelmæssigt. Fedtudskilleren kan være
suppleret med et sandfang før fedtudskilleren.
For at sikre Dem en lang funktionstid uden driftstop bedes De følge denne driftsvejledning:
·

Til fedtudskilleren må kun tilledes olie- og fedtholdigt vand, hvorfra olie/fedt kan udskilles som
følge af vægtfyldeforskel

·

Fedtudskilleren skal fyldes med vand, før den tages i brug og efter hver tømning

·

Fedtudskilleren tømmes senest ved maksimal lagtykkelse, og mindst hver 14. dag ved maksimal
belastning. Udskilleren skal minimum tømmes 1 gang om måneden af hygiejniske grunde.
Eventuelt sandfang skal tømmes efter behov, normalt 2 gange pr. år.

·

Eventuelt monteret alarm rengøres og testes ved hver tømning

·

Dækslerne over tankene må ikke tildækkes

·

Der må ikke forekomme trafikbelastning over tankene, hvis der ikke er foretaget ekstra sikring

·

Kemikalier, opløsningsmidler, pesticider og sanitært spildevand må ikke ledes til
fedtudskilleren

·

Den normalt højeste anbefalede driftstemperatur i afløbsledninger af uPVC, PE og PP er 60°C.
Kortvarige (< 2 min.) temperaturer på 95-100°C kan tillades, hvis spildevandsstrømmen er
mindre end 30 l/min. Af afledningstilladelsen fremgår grænser for driftstemperatur for Deres
anlæg.

·

Det anbefales Dem, at føre driftsjournal over tømning med oplysning om dato for kontrol og
tømning, kvittering for tømning, mængde tømt fra udskiller, kontrol af alarm samt dato for og
anslået årsag til alarmer.

Vi gør desuden opmærksom på Deres ansvar for hele installationens fremtidige tilstand og
vedligeholdelse, herunder at lade opståede fejl eller mangler udbedre snarest muligt, samt træffe
foranstaltninger til imødegåelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici. Hvis De ikke er tilsluttet en
fast tømningsordning, anbefaler vi at tegne kontrakt om periodisk tømning med Hans Frisesdahl A/S.
Vi kan i samme forbindelse tilbyde at føre driftsjournal for tilsyn og tømning af udskilleren. Opstår der
problemer med anlægget, eller har De yderligere spørgsmål, er De velkommen til at kontakte os på
telefon 75 36 07 43.

