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MOBILAP

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ

Το σύστημα MOBILAP είναι μια αυτόµατη µονάδα συλλογής

και αποµάκρυνσης λιπών και ελαίων µε απόδοση πάνω από 95

%. Παρέχει προστασία στην πηγή, είναι εύκολο στην
εγκατάσταση και συντήρηση, και είναι περιβαλλοντικά φιλικό.
Είναι ιδανικό για κάθε εµπορική εγκατάσταση που

περιλαµβάνει κουζίνα, όπως:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το σύστημα λειτουργεί με μια καινοτόμο διεργασία τριών σταδίων.
Α. Συλλογή στερεών

Τα υγρά απόβλητα από τις κουζίνες οδηγούνται μέσω του αγωγού
εισροής στο πρώτο τμήμα του συστήματος όπου υπάρχει ένα
αφαιρούµενο φίλτρο που συγκρατεί τα στερεά. Η απομάκρυνση
του φίλτρου γίνεται από ένα ειδικό άνοιγμα στο πάνω τμήμα της
μονάδας.
Β. ∆ιαχωρισµός λιπών και ελαίων

Τα υγρά απόβλητα που περιέχουν λίπη και έλαια εισέρχονται στη
συνέχεια στο θάλαµο κατακράτησης. Τα λίπη και τα έλαια αφού
έχουν μικρότερο ειδικό βάρος από το νερό ανεβαίνουν στην
επιφάνεια όπου και σχηματίζουν ένα ορατό στρώµα. Το νερό που
δεν περιέχει λίπη και έλαια απομακρύνεται από τη διάταξη εκροής.
Γ. Αυτοκαθαρισµός και αποµάκρυνση λιπών

Μέσα στο θάλαμο κατακράτησης υπάρχει ένα σύστηµα θέρµανσης που ενεργοποιείται με
χρονοδιακόπτη ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της κουζίνας. Τα υγροποιημένα λίπη και έλαια που
βρίσκονται στην επιφάνεια συλλέγονται από έναν ειδικό τροχό που κινείται µε µοτέρ,
αποµακρύνονται από την επιφάνειά του µε µια λεπίδα και µεταφέρονται εκτός του θαλάµου σε ένα

δοχείο συλλογής που

παρέχεται µαζί µε το

σύστηµα. Η θέρμανση των
λιπών γίνεται στους 60οC με
αποτέλεσμα την παστερίωσή

τους (απολύµανση), γεγονός
το οποίο εμποδίζει την
αλλοίωσή τους για χρονικό
διάστημα αρκετών ημερών.
Με τον τρόπο αυτό

καθίσταται ιδιαίτερα

ευχερής και χωρίς οσµές η

διαχείρισή τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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