
Labko-rasvanerottimet ovat Suomessa valmistettuja, 

luotettavia ja asennusvalmiita kokonaisuuksia, jotka 

sisältävät erottimen, kaasutiiviin kannen ja täyttymis-

hälyttimen. Nämä erotinjärjestelmät takaavat kiinteistö-

viemäröinnin häiriöttömän toiminnan.

Labko EuroREK SL -rasvanerottimet ovat ulkoasuaan myöten 

loppuun asti viimeisteltyjä rasvanerottimia, joiden suunnitte-

lussa on huomioitu sekä asennuksen nopeus ja joustavuus 

että erottimen kestävyys ja huollon helppous. 

Labko EuroREK® SL
Sisätiloihin lattian päälle asennettavat

NS2...NS7 -rasvanerottimet

rasvaisten jätevesien 
puhdistamiseen 



 

Edut ja hyödyt
 Täyttää testatusti rasvanerotinstandardin 

 EN 1825 vaatimukset 

 Määräysten edellyttämä rasvatilan täyttymis- 

 ja padotushälytinjärjestelmä vakiovarusteena

 Kevyt kuljettaa, helppo ja nopea asentaa

 Kapea malli mahtuu ahtaisiinkin tiloihin

 Pitkäikäinen kotimainen tuote

 Imutyhjennysmahdollisuus helpottaa 
 tuotteen käyttöä

 Helppo tyhjentää ulkoa IMUBOX
 -pikaliitinkotelon kautta

 Kaasutiivis kansi pitää hajut sisällään

 Kätisyys valittavissa asennuspaikan mukaan

 Näytteenottoliitin

 

EuroREK -rasvanerottimien lisävarusteet

(suositellaan kohdekohtaiseen varusteluun) 

   Tiedonsiirtoyksikkö

   IMUBOX- ja Tupla-IMUBOX -pikaliitinkotelot 

 (imuputket)

 Pyörivä pesusuutin

Käyttökohteet
     Ravintolat

     Baarit

     Grillit

     Pienet ravintolat

     Ruokalat ja lounaspaikat

Ominaisuudet
EuroREK SL -rasvanerottimet on tarkoitettu asennettavaksi 

kiinteistön sisälle lattian päälle, ja ne sopivat sekä uudis- että 

saneerauskohteisiin. EuroREK NS2 ja NS4 SL -erottimien liete- 

ja rasvatila ovat samassa yksiosaisessa säiliössä, kun taas 

EuroREK NS7 SL -erotin koostuu kahdesta erillisestä säiliöstä. 

Kevyet ja kapealinjaiset 
EuroREK SL -rasvanerottimien säiliöt ovat kevyitä ja kapeita 

linjoiltaan. Erottimet mahtuvat hyvin oviaukoista ja ovat liiku-

teltavissa kahden miehen käsivoimin. Erottimien rungossa on 

runsaasti nostokorvakkeita helpottamassa kuljetusta ja siirtä-

mistä sisätiloissa. 

Helpot huoltaa ja tyhjentää
Kaasutiiviin kierrekannen kautta on helppo hoitaa erottimen 

huoltotoimet. Säiliöiden valmistusmateriaali on luja ja kierrätys-

kelpoinen PE-muovi. Erottimien päällä on imu- ja tuuletusput-

kien asennukseen molemmille kaksi vaihtoehtoista aukkoa, 

joten erottimien kätisyys on valittavissa asennuspaikan mukaan. 

EuroREK NS7 SL -erottimen kaksi säiliötä voidaan asentaa 

jonoon tai kulma-asennuksena. Suunnittelija määrittää halutun 

asennusratkaisun, ja erottimen yhteet räätälöidään tehtaalla 

suunnitelmien mukaisesti. 

EuroREK SL -erottimien tyhjennys hoituu vaivattomasti ja 

hajuttomasti kiinteistön ulkopuolelta lisävarusteina saatavien 

tyhjennysputken ja IMUBOXIN avulla. Uutuutena erottimiin on 

valittavissa pyörivä pesusuutin, jonka voi kytkeä toimimaan

tyhjennyksen aikana.

EuroREK 
NS2...NS7 SL 
-rasvanerotin

 EuroREK SL Pituus Leveys Korkeus Yhdekoko Paino 
   mm mm mm mm kg

 NS2 SL 1640 750 1670 D110 142

 NS4 SL 2070 750 1670 D110 198

 NS7 SL  Koostuu erillisistä NS2- ja NS4-säiliöistä, joiden mitat yllä.

Pyörivä pesusuutin
on lisävaruste.
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