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Rensesystemer for kjøkkenavløp fjerner fett og matrester
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For et renere og bedre miljø

■
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oppfyller kravene
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Som en del av Brødrene Dahl, gir dette en rekke fordeler som vi drar nytte av.
Det å spille på lag med Norges største og mest moderne rørgrossist gir også positive
synergieffekter for våre forbindelser, og gjør oss til en interessant samarbeidspartner.

Hvem har behov for BIG DIPPER®?
Har du planer om å
bygge et nytt storkjøkken eller pusse
opp et gammelt?
Med fettutskilleren
Big Dipper®, som
fjerner fett og olje
fra avløpsvannet,
unngår du kostbare
driftsavbrudd og
høye driftsutgifter
samtidig som du
oppfyller alle strenge krav til utslippskonsentrasjoner.

Slik går det til
Med et rimelig Big Dipper®-system slipper du
problemer med avløpet. Big Dipper skiller ut og
fanger opp fett, olje og matrester fra kjøkken når
det skylles ned i avløpet. Big Dipper®-produkter
hindrer tette avløpsrør og beskytter avløpssystem
og renseinstallasjoner. Big Dipper® er designet
for å spare deg for utgifter til pumping av tette
avløp på grunn av fettavleiringer og overbelastning av rørsystemet, samtidig som det ikke er like
kostbart som de store fett- og slamavskillerne
som graves ned i bakken. Big Dipper®-systemene
har bevist at de gjør en utmerket jobb ved
hundrevis av restauranter, sykehus, skoler,
fengsler, hoteller, flyplasser og næringsmiddelanlegg verden over.

Ser dette kjent ut?
Avløpsrøret på bildet stammer fra en stor hurtigmat restaurant i en storby. Røret ble fjernet før
restauranten installerte en Big Dipper®enhet.Tidligere hadde restauranten brukt en stor,
nedgravd fabrikk-støpt fettutskiller i betong.
Koppernippelen
på toppen var et
forsøk på å løse
opp fettavleiringer med
enzymer og
bakterier.
Restauranten
hadde benyttet
disse enzymene
og bakteriene i
nesten åtte år.
Resultatet kan
du se selv! Hvis
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du sliter med at fett tetter igjen avløpsrørene, kan
Big Dipper® hjelpe deg.

Tilstopping av rør

Et nytt 4" rør har
en kapasitet på
1700 liter i
minuttet.

Fettet har redusert diameteren til 3", slik
at kapasiteten nå er 475 l/m. En reduksjon på 70 %. Ved 2" er kapasiteten
190 l/m - kun 11 % av ny kapasitet.

Big Dipper®-systemet er designet slik at det er
enkelt å oppgradere på stedet, og vi tilbyr en
rekke alternativer slik at installasjonen kan
skreddersys for ulike forhold. For eksempel kan
luftspalteutstyr monteres på der dette er påbudt.
Du kan også få filtre som siler ut matrester og
andre partikler fra kjøkkenkummen. Big Dipper®forhandleren kan hjelpe deg med å velge det
tilleggsutstyret som passer best til ditt bruk.

Ytelse
Big Dipper® Removal-systemets viktigste egenskap er at de faktisk fungerer. Suksesshistoriene
er utallige. En velkjent hurtigmatkjede reduserte
kostnadene til oppstaking av tette avløp med
over $ 25 000. Et stort sykehus nordøst i USA
sparte anslagsvis $ 50 000 i året til bøter og
vedlikehold ved å installere Big Dipper®.
Big Dipper®-systemet har rettet opp de enorme
problemene to fengsler i Puerto Rico opplevde
med tette avløp, og fjerner nå ukentlig nesten
400 liter fett ved hver av anstaltene. I de fleste
tilfeller kan dessuten fett som er renset ut på
denne måten, resirkuleres.

Fettnivå før og etter installering av Big Dipper®-enhet
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Hvordan velge rett produkt?
Innfri inspektørens krav
Forskrift om utslipp av avløpsvann (avløspforskriften av 1.1.2006) stiller strenge krav til
utslippskonsentrasjoner av fett og
olje, og bedrifter
pålegges å etablere
rutiner som kan
dokumentere at
kravene overholdes.
Mange av dagens
"konvensjonelle"
utskillere klarer ikke
kravene alene og
man må vurdere
investering i andre
rensetiltak. Her komme Big Dipper inn som en
glimrende og enkel løsning.

Fett som samler seg i kloakksystemer og renseanlegg, er et velkjent problem for alle som betjener
spillvannsanlegg og oppsamlingssystemer.
Tidligere designet ingeniører og operatører
systemer som fjernet fettet etter at det nådde
frem til anlegget. Men før det kom så langt,
hadde fettet tettet rør, dannet store fettklumper
og skadet utstyr - ikke minst pumpestasjoner. I
dag senker renseanleggene driftskostnadene og
effektiviserer virksomheten betydelig ved at fettet
fjernes før det kommer frem til anleggene. Dette
gjøres ved bruk av automatiske fettutskillere.

Driftssikkerhet og vedlikehold
Big Dipper®-serien nyter internasjonal anerkjennelse for sin høye pålitelighet og effektivitet ved
rensing av avløpsvann. Systemene er utført i
massivt rustfritt stål, har lang levetid og krever lite
vedlikehold.

Grenseverdier:
50mg/l gjeldende fra 1.1.2006 for nye utslipp og
utvidelser av eksisterende utslipp. 100mg/l gjeldende fra 1.1.2006 og 50 mg/l fra 31.12.2006 for
eksisterende utslipp. Big dipper klarer disse
kravene med glans! Tusenvis av Thermacos
systemer er installert ved storkjøkken verden over,
hvilket betyr at selskapet er verdens fremste
produsent av automatiserte fett- og oljeutskillere.
På grunn av sin beskjedne størrelse er Big Dippersystemet det logiske alternativet for installasjoner
i mindre kjøkken med begrenset plass. Big
Dipper-produktene fungerer også utmerket i storbyer og i andre tettbebygde miljøer der det er
liten eller ingen anledning til å installere store
fettutskillere nede i bakken eller der disse ikke
imøteser grenseverdiene.

Innfri krav til kloakk og avløp

Kundeservice og kvalitet
Kundeservice og kvalitet følger produktet også
etter at det er solgt. Våre forhandlere stiller
erfarne medarbeidere til rådighet for å hjelpe
kunder som har behov for spesialkompetanse. Big
Dipper®-produktene er et resultat av årelang
testing og finjustering. Av samtlige systemer som
er installert verden over de siste to tiårene, er
fortsatt 95 % i effektiv daglig bruk. Dette er
kvalitet du kan stole på.

Forpliktelse
Big Dipper setter sin ære i at kunden skal bli helt
fornøyd. Vi føler det som vår plikt å forbedre
produktene kontinuerlig gjennom krav til kvalitet,
både når det gjelder design og fagmessig utførelse. Den utvikling våre produkter og metoder har
gjennomgått, er det beste bevis på at vi drives
fremover av ønsket om å gjøre en best mulig
jobb.
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De mest effektive monteringsstedene på et kjøkken
6. Avtrekksvifte for
damp og stekeos

5. Wok
4. Utslagsvask
2. Oppvaskbenk
med tre kummer

3. Oppvaskkum
til gryter

7. Kombiovn

8. Gryte som
kan vippes

Fettutskiller montert ved kilden
Mindre installasjoner som gatekjøkken, skoler
eller kafeer, må vanligvis ha rensesystemer som
monteres direkte på kilden 1. Slike fettutskillere
monteres oftest under oppvask benk med
trekummer, eller under oppvaskkum til gryter.
Disse enhetene får fint plass under oppvaskbenken ellerutslagsvasken. Følgende Big Dippermodeller monteres på avløpspunktet: W-200-IS
(1,26l/s) tilog med W-500-IS (3,15l/s) og W-300AST(1,89l/s).

flyplasser - alle steder som har et stort institusjonskjøkken. De største enhetene i Big Dipper®serien egner seg til slike installasjoner. Disse
enhetene kan enkelt monteres i kjeller eller
lagerrom. Følgende BigDipper-modeller er
sentraliserte enheter: W-500-AST (3,15l/s) til og
med W-1000-AST (6,31l/s). Det finnes også
systemer med enda høyere kapasitet (liter per
sekund).

Bruksområder for BIG DIPPER®-produkter

Sentralisert fettutskiller
Noen installasjoner er avhengig av at fett og oljeskilles ut ved et sentralisert renseanlegg, ettersom
avløpsvannet kommer fra flere forskjellige
kilderpå kjøkkenet. 9. Dette gjelder blant annet
kjøkken ved sykehus, fengsel, hoteller og
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Restauranter
Kjøpesentre
Kafeteriaer
Skoler

Sykehus
Fengsler
Hoteller

Ferie- og
kursteder
Flyplasser
Matbutikker
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BIG DIPPER® IS

Avstrykningshjul

Programmerbart tidsrelè

Vendbart
toppdeksel

Oppsamlings
sil for grove
partikler

Utløp
for
rent
vann
Innløp
fra
kum
Utløpsplate

Oppsamlings
tank for fett

Big Dipper W-200-IS

Funksjoner og fordeler ved BIG DIPPER®-produkter
■

■

■

Big Dipper-enhetene skiller ut fett og olje med
en bevist effekt på inntil 98,6 %.
Driftseffektiviteten er høy ettersom fettet
fjernes automatisk.
Helautomatisk selvrensing med 24-timers
programmerbart tidsrelé. Fjerner oppsamlet
fett og olje fra tanken uten at operatør må
medvirke.
Utført i rustfrie materialer. Egnet for installasjon praktisk talt hvor som helst.

■

■
■
■

IS-serien har integrert motor/fettutløp/varme
enhet/lokk. Dette gjør at driften av enheten
kan omstilles raskt og uten bistand fra
eksterne fagfolk.
I AST-serien blir grove partikler fjernet automatisk. Ingen sil som må tømmes manuelt.
IS-serien har en fettoppsamlingstank som
lettkan demonteres.Gjør tømming enkelt.
Kompakt design. Enhetene kan installeres selv
der det er begrenset plass.
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BIG DIPPER® IS-enheter
Big Dipper Internal Strainer (IS)enhetene har en intern sil som fanger opp
klumper og matrester som tilfeldigvis måtte
havne i avløpsvannet fra kjøkkenet. Et avstrykningshjul inne i enheten fjerner fett og olje fra
vannet i beholderen når det aktiveres av et
integrert, programmerbart tidsrelé. IS-enhetene
egner seg for gatekjøkken eller storkjøkken der
det er nødvendig at fettet fjernes direkte ved
kilden. Big Dipper ISmodellene har en kapasitet
på mellom 1,26 og 1,89 liter avløpsvann i
sekundet.

Fettutskillere montert ved kilden
Enheter med en kapasitet på mellom 1,26 - 3,15
l/s brukes vanligvis til å rense avløpsvannet fra ett
avløp, for eksempel en oppvaskbenk eller en
utslagsvask. Derfor installeres de også så nært
inntil det aktuelle avløpet som mulig.

W 200 IS 75 l/m (1,26 l/s)
Eksteriør: 304 rustfritt stål, blankpolert overflate
Kapasitet for utskilling av fett: 15,9 kg / t
Kapasitet for siling av grove partikler: 4,4 1
2" innløp/utløp (50 mm)
350 W / 115 V / 60 Hz*

W 250 IS 95 l/m (1,58 l/s)
Eksteriør: 304 rustfritt stål, blankpolert overflate
Kapasitet for utskilling av fett: 15,9 kg /t
Kapasitet for siling av grove partikler: 4,4 1
2" innløp/utløp (50 mm)
350 W / 115 V / 60 Hz*

W-35O-IS 132 l/m (2,21 l/s)
Eksteriør: 304 rustfritt stål, blankpolert overflate
Kapasitet for utskilling av fett: 15,9 kg / t
Kapasitet for siling av grove partikler: 9,5 1)
3" innløp/utløp (75 mm)
350 W / 115 V / 60 Hz*

W 500 IS 190 l/m (3,15 l/s)
Eksteriør: 304 rustfritt stål, blankpolert overflate
Kapasitet for utskilling av fett: 15,9 kg / t
Kapasitet for siling av grove partikler: 9.5 l
3" innløp/utløp (75 mm)
350 W / 115 V / 60 Hz*

BIG DIPPER® W-200-IS
W 300 AST 114 l/m (1,89 l/s)
Eksteriør: 304 rustfritt stål, blankpolert overflate
Kapasitet for utskilling av fett: 23,9 kg/t
Automatisk overføring av grove partikler
3" innløp/utløp (75 mm)
1500 W / 115 V / 60 Hz*
* Leveres også som 220-240 V / 50 hz-modeller ** Big
Dipper-modellen W-300-AST må ha separat vannforsyning på 19 l/m (0,315 l/s). Thermaco Inc. leverer en
0,5" (13 mm) hannkopling for slik tilkopling.
Vanntilførselen skal ha et minimumstrykk på 40 PSI
(2,76 bar) og et maksimumstrykk på 70 PSI (4,83 bar).

Merk: Installasjoner må være i samsvar med alle gjeldende
lokale og nasjonale retningslinjer

6

www.trygveandersen.no

BIG DIPPER® AST-enheter
Big Dipper Automatic Solids
Transfer (AST) -enhetene har helautomatisk
fettfjerning og funksjon for håndtering av grove
partikler. Matrester og andre grove partikler siles
bort fra avløpsvannet og deponeres i en egen
oppsamlingstank. En vanndrevet utskiller tømmer
automatisk oppsamlingstanken for grove partikler
med jevne mellomrom. I likhet med IS-serien har
AST-serien et avstrykningshjul som fjerner fett og
olje fra hovedbeholderen når det aktiveres av et
integrert tidsrelé. AST-modellene kan håndtere
mellom 3,15 og 6,31 liter avløpsvann i sekundet.
Disse systemene er tilpasset større fasiliteter som
sykehus, fengsel og kasinoer, der det er viktig å
he en sentralisert fettutskiller.

Sentraliserte fettutskillere
Disse enhetene egner seg for bruk sammen med
kjøkkeninnretninger med høyt vannforbruk, og i
tilfeller der fettutskilleren skal betjene flere innretninger. Fettutskillere med kapasitet på mellom
190 og 508 liter i minuttet (3,15 - 8,46 l/s) vil
også ofte være påkrevet i kjellere eller andre
lokaliteter med betydelig trykkhøyde.

W-500-AST 190 l/m (3,1 5 l/s)

BIG DIPPER® W-300-AST

Eksteriør: 304 rustfritt stål, blankpolert overflate
Kapasitet for utskilling av fett: 23,9 kg/t
Automatisk overføring av grove partikler
4" innløp/utløp (100 mm)
1500 W / 115 V / 60 Hz*

W 750 AST 284 l/m (4,73 l/s)
Eksteriør: 304 rustfritt stål, blankpolert overflate
Kapasitet for utskilling av fett: 62,7 kg/t
Automatisk overføring av grove partikler
4" innløp/utløp (100 mm)
3000 W / 208-240 V / 60 Hz*

W-1000-AST 379 l/m (6,31 l/s)
Eksteriør: 304 rustfritt stål, blankpolert overflate
Kapasitet for utskilling av fett: 62,7 kg/t
Automatisk overføring av grove partikler
4" innløp/utløp (100 mm)
3000 W / 208-240 V / 60 Hz*
*220-24O V / 50 hz-modeller er også tilgjengelig
**Big Dipper-modellene W-500-AST til og med W1000-AST må ha separat vannforsyning på 19 l/m
(0,315 l/s). Thermaco, Inc. leverer en 0,5" (13 mm)
hannkopling for slik tilkopling. Vanntilførselen skal ha
et minimumstrykk på 40 PSl (2,76 bar) og et maksimumstrykk på 70 PSl (4,83 bar).

BIG DIPPER® W 750 AST
Merk: Installasjoner må være i
samsvar med alle gjeldende lokale og
nasjonale retningslinjer
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Tilleggsutstyr til BIG DIPPER®
FS-1-partikkelsil
En effektiv ikke-mekanisk erstatning for
avfallskvern. FS-1 siler ut grove partikler som ris,
salatbiter og lignende matrester, slik at de enkelt
kan fjernes. Silen er mye brukt under utslagsvask
pa oppvaskbenken.
■ Utfort i rustfritt stal
■ Justerbart lokk i polykarbonat
■ Justerbar hoyde
■ Avtakbart oppsamlingsbrett
FS-l-partikkelsil under utslagsvask

AGK-serien med luftspaltelosninger
AGK-luftspaltene er en enkel, men effektiv
losning som imotekommer rørleggerenes
retningslinjer for og byggtekniske krav til luftspalter.
■ Leveres i PVC eller kopper
AGK-luftspalteløsning på oppvaskbenk med tre
kummer

Patentanmeldt
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