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Απηόκαηνο Ληπνζπιιέθηεο  

AS–Grease Trap Auto 
 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

 

Ο ιηπνζπιιέθηεο AS-GREASE TRAP AUTO έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηε ζπγθξάηεζε ιαδηώλ θαη ιηπώλ 

πνπ πεξηέρνληαη ζηα πγξά απόβιεηα από καγεηξεία, θνπδίλεο θαη από θάζε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ. Ο ιηπνζπιιέθηεο ζπγθξαηεί ηα ιίπε πξνζηαηεύνληαο ην απνρεηεπηηθό 

ζύζηεκα (ή ηελ πθηζηάκελε κνλάδα βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ) από επηθαζήζεηο θαη εκθξάμεηο.  

Η απνκάθξπλζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ιηπώλ από ην ιηπνζπιιέθηε γίλεηαη κέζσ ηνπ 

απηόκαηνπ κεραληζκνύ εθθέλσζεο πξνο ηα δνρεία απνζήθεπζεο ή ην βπηηνθόξν όρεκα. Η 

όιε δηεξγαζία νινθιεξώλεηαη ζε έλα ζηεγαλό πεξηβάιινλ, ρσξίο ρεηξνλαθηηθή εξγαζία ή άκεζε 

ζσκαηηθή επαθή κε ηα απόβιεηα, εμαζθαιίδνληαο πςειό επίπεδν πγηεηλήο θαη άλεζεο γηα ηνλ 

ζπληεξεηή. 

  

 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ - ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

 

Ο ιηπνζπιιέθηεο AS-GREASE TRAP AUTO ηνπνζεηείηαη ππέξγεηα θαη έρεη ζρήκα θπθιηθό. Τν 

πιηθό θαηαζθεπήο ηεο βαζηθήο δεμακελήο είλαη εληζρπκέλν πνιππξνππιέλην, (θσδηθόο PP), 

ή αλνμείδσηνο ράιπβαο 304 (θσδηθόο EDL). Καη ηα δύν πιηθά θαηαζθεπήο είλαη απξόζβιεηα 

από ηε δηάβξσζε θαη εύθνια ζηνλ θαζαξηζκό. Τν ρακειό ηνπο βάξνο, επηηξέπεη ηελ εύθνιε 

κεηαθίλεζε θαη ηνπνζέηεζε ρσξίο αλπςσηηθά κεραλήκαηα, ελώ ράξε ζηε δπλαηόηεηα 

δηάζπαζεο ζε δύν ηκήκαηα κπνξεί λα δηέιζεη κέζα από ζηελέο πόξηεο έσο ην ρώξν ηειηθήο 

ηνπνζέηεζεο. 

Σην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ ιηπνζπιιέθηε, ζα πξέπεη λα πξνβιεθηεί παξνρή θξέζθνπ λεξνύ 

δηθηύνπ (θαηά πξνηίκεζε δεζηνύ) πξνο ηελ ζύζηεκα εζσηεξηθήο πιύζεο θαη ηελ ειεθηξνβάλα 

απηόκαηεο πιήξσζεο. 

Η άληιεζε θαη εθθέλσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ιηπώλ, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θπγνθεληξηθήο 

αληιίαο επηθαλείαο κε θνπηήξεο ηνπ νίθνπ GRUNDFOS, θαηάιιειε γηα παρύξεπζηα πγξά. Γηα 

ηελ επηινγή ηεο αληιίαο κε ηα θαηάιιεια πδξαπιηθά ραξαθηεξηζηηθά, απαηηείηαη ζσζηόο 

ππνινγηζκόο ηνπ καλνκεηξηθνύ θνξηίνπ έσο ηε ζέζε ηεο ηειηθήο δεμακελήο ζπιινγήο ιηπώλ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
Ο ιηπνζπιιέθηεο ρσξίδεηαη εζσηεξηθά ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα, κέζσ θαηάιιεισλ 

δηαθξαγκάησλ (2). Τα πγξά απόβιεηα εηζέξρνληαη αξρηθά ζην Θάιακν Καζίδεζεο (1), όπνπ 

θαζηδάλνπλ όια ηα ζηεξεά. Σηε ζπλέρεηα ηα απόβιεηα ξένπλ ζην Θάιακν Επίπιεπζεο (4), 

όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν δηαρσξηζκόο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ιηπώλ. Τα θαζαξά ύδαηα 

εμέξρνληαη κέζσ ηνπ Αγσγνύ Εμόδνπ (5) πξνο ηελ απνρέηεπζε. Σην αγσγό εμόδνπ 

εγθαζίζηαηαη βάλα δεηγκαηνιεςίαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο απόδνζεο ηνπ ιηπνζπιιέθηε. 

Όηαλ ε ζηάζκε ησλ ιηπώλ ζην ζάιακν επίπιεπζεο θηάζεη ζην όξην εθθέλσζεο (νπηηθόο έιεγρνο 

κέζσ ηεο Θπξίδαο Ειέγρνπ (6)), ν ρεηξηζηήο ζπλδέεη ηνλ εύθακπην ζσιήλα εθθέλσζεο κε ηε 

δεμακελή ζπιινγήο θαη εθθηλεί ηελ Αληιία Εθθέλσζεο. Τα ζπζζσξεπκέλα ιίπε αληινύληαη 

πξνο ηα δνρεία ζπιινγήο ή ζην βπηηνθόξν όρεκα θαη απνκαθξύλνληαη θαηάιιεια.  

Μεηά ηελ εθθέλσζε ηνπ ιηπνζπιιέθηε, εθθηλεί ε δηαδηθαζία ηεο απηόκαηεο εζσηεξηθήο πιύζεο 

κέζσ Αληιίαο Τςειήο Πίεζεο (θαηά πξνηίκεζε κε δεζηό λεξό) θαη εηδηθώλ Αθξνθπζίσλ 

(jets) πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ιηπνζπιιέθηε. Σην ηέινο ηεο πιύζεο, ηα απόλεξα 

αληινύληαη θαη απνκαθξύλνληαη πξνο ηα δνρεία ζπιινγήο, γίλεηαη πιήξσζε ηνπ ιηπνζπιιέθηε 

κε θξέζθν λεξό δηθηύνπ θαη ην ζύζηεκα ηίζεηαη μαλά ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Όιεο νη 

παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο εθηεινύληαη απηόκαηα κέζσ ηνπ PLC πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Πίλαθα 

Ειέγρνπ ελώ ε έιεγρνο ηεο θάζε ζηάζκεο ιεηηνπξγίαο γίλεηαη κέζσ Μεηξεηή ηάζκεο 

Τπεξήρσλ (εηθόλα 3). 

 

 

Εικόνα 1. Άπουη αστόματοσ λιποσσλλέκτη 
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Εικόνα 2. Επί μέροσς τμήματα αστόματοσ λιποσσλλέκτη 

 

1: Θάιακνο θαζίδεζεο 5: Αγσγόο εμόδνπ 

2: Δηαθξάγκαηα 6: Θπξίδα νπηηθνύ ειέγρνπ 

3: Αγσγόο αλαξξόθεζεο ιηπώλ 7: Θέζε αληιίαο απνκάθξπλζεο ιηπώλ 

4: Θάιακνο επίπιεπζεο 8: Πιπζηηθή ζπζθεπή 

 9: Παξνρή λεξνύ δηθηύνπ κε ειεθηξνβάλα  

 

 
 

Εικόνα 3. Μετρητής στάθμης σπερήτφν 
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Εικόνα 4. Στηματική απεικόνιση αστόματοσ λιποσσλλέκτη 
 

 

 


