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FATBOX – се използват при обекти характеризиращи се с отделяне на отпадни води с висока концентрация на растителни 
и животински мазнини, и заустването им в битовофекалната канализация.
Такива обекти са:

 ● кухни към заведения за хранене
 ● месопреработвателни цехове
 ● предприятия от хранително-вкусовата промишленост
 ● магазини с обработка на млечни, месни или рибни изделия и др.

Мазнинозадържателите се монтират след мивки, съдомиални машини и др. уреди от хранително вкусовата промишленост, 
преди да се заустят в канализацията, с цел предотвратяване на:

 ● затлачване / запушване с мазнини
 ● образуването на корозивни мастни киселини
 ● неприятни миризми
 ● При разграждането на мазнини попаднали в пречиствателна станция с биологично пречистване би се повишила кисе-
линността на водата и с това пречиствателният ефект би могъл да бъде понижен или изцяло елиминиран

FATBOX отговаря на БДС EN 1825-1.2.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРЕЧИСТВАНЕ

FATBOX
Мазнинозадържатели

Мазнините изплуват на повърхност-
та, защото имат по-малка плътност от 
тази на водата. Отделят се със скорост 
минимум 4 мм/с. Колкото по-ниска е 

скоростта на протичане, толкова по-
малко количество мазнини ще остане 
във водата - времепрестой на водата в 
съоръжението 3-5 мин.

За задържатели се използват 
оребрени полиетиленови резервоа- 
ри ECO-T и ЕСО-ТR, както и ECO-TPV  
за вертикален монтаж, при високи 
подпочвени води. Всички резерво-

ари са обурудвани с необходимите 
ревизионни отвори и капаци, които 
могат да бъдат полиетиленови, чу-
гунени или от полимер бетон и не 
допускат появата на миризми извън 

съоръжението. 
При необходимост са възможни и 
допълнителни ревизионни отвори с 
диаметър DN600 или DN800.



Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.

• FATBOX-GNS 0,5-NEO

• ECO-FATBOX-GNS7-TR
Мазниноуловител тип FATBOX 7 л/с и обем за утайки.

• ECO-FATBOX-GNS15-T
Мазниноуловител тип FATBOX 15 л/с и обем за утайки.

• ECO-FATBOX-GNS10-T
Мазниноуловител тип FATBOX 10 л/с и обем за утайки.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Минимални експлоатационни разходи

 ● вземане на проби на водата след FATBOX
 ● почистване на съдържателите
 ● без допълнителни консумативи.

ПРЕДИМСТВА
- Пречистване – 30 mg/l остатъчни мазнини
- Високо качество на вложените материали – разумна цена
- Цялостно решение
- Резервоар – лесен за инсталация
- Гарантирана водоплътност
- Дълъг експлоатационен живот – минимум 20 г.
- Лесно почистване
- Широка гама: NS0.5, NS2, NS4, NS7, NS10, NS15

(1) GNS 2 – капацитет на 
съоръжението - 2 [l/s]  
постъпващо количество 
замърсени води

• ECO-FATBOX-GNS4-TR
Мазниноуловител тип FATBOX 4 л/с и обем за утайки.

• ECO-FATBOX-GNS2 (1)-TPV
Мазниноуловител тип FATBOX 2 л/с и обем за утайки.
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Продуктов код Дебит 
(л/сек.)

Номинален обем 
на резервоара

(л)
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резервоара

(л)

Максимален обем 
на мазнините

(л)

Обем за 
сепарация 

(л)

Диаметър на 
входящите/ 

изходящи тръби

FATBOX-GNS0,5-NEO 0.5 65 39 11 28 DN50
FATBOX-GNS2-TPV 2 800 620 120 155 DN160
FATBOX-GNS4-TR 4 1500 960 160 240 DN160
FATBOX-GNS7-TR 7 2200 2200 280 550 DN160
FATBOX-GNS10-T 10 3000 2600 400 1000 DN160
FATBOX-GNS15-T 15 5000 4600 600 1500 DN200
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