
Fremtidens teknologi
POWER PACK PRODUKTER

FEDTUDSKILLER



PP 400
PP-Mini K6m/FB 50 Peritract. 
Komplet med vægbeslag 
og vib, tilhørende PP-D 15 
aflader.

Vare nr. 3923  

PP 800 
PP-Combi 24/FB M Peritract.  
Komplet med vægbeslag og 
vib.

Vare nr. 3921 

PP 1000 
PP-Combi 24/FB Peritract.  
Komplet med vægbeslag og 
vib.

Vare nr. 3920 

PP 600
PP-Mini 6m/FB 90 Peritract. 
Komplet med vægbeslag 
og vib, tilhørende PP-D 15 
aflader.

Vare nr. 3922  

Power Pack (PP)
 ॕ Ingen behov for tømning med slamsuger*
 ॕ Reducering af CO2 udledning
 ॕ Lugtgener reduceres med 60-80%
 ॕ Eliminerer tæring af brønden
 ॕ 	Grøn	profil	øges 

Placering i fedtudskiller

Fedt

 *Undtaget er fysiske genstande som eks. plast, klude m.m.

Bemærk!
Hele afløbssystemet skal renses i 
forbindelse med installationen af PP!

Power Pack systemets effekt er 
primært i den umiddelbare nærhed 
i fedtudskiller-brønden og i afløb 
”nedstrøms” derfra.

Effekten spreder sig desuden 
efterhånden baglæns og ”opstrøms” 
i tilførselsrørsystemet, hvorved 
belægninger i disse rør delvis opløses 
og løsnes.

Hvis systemet ikke er blevet 
grundigt rengjort i forbindelse 
med installationen af PP kan 
fedtudskillerbrønden pludseligt 
modtage store mængder fedtblandet 
slam, der langt kan overstige 
fedtudskillerbrøndens kapacitet.

En sådan hændelse kan udgøre en 
ubekvem og besværlig afbrydelse i 
virksomhedens daglige drift.



En Power Pack er en katalysator.  

Den fungerer med et langtidsholdbart 
batteri, og uden at benytte Ozon eller 
UV.

Enkeltdelene er af rustfri stål. 
Systemet er godkendt til brug i 
forbindelse med vand.

Værktøj til at udskifte batteri  
i Power Pack.

Det er købers forpligtigelse at 
udskifte Power Pack batteriet 
½ årligt og rengøre udstyret 
for optimal funktion. Udstyret 
mister sin funktionsevne såfremt 
batteriskift ikke foretages.

Wire hvorpå Peritracten monteres. 
Se vejledning i æsken.

Peritracten findes i 4 størrelser.  
Få rådgivning om hvilken størrelse 
som passer bedst i jeres virksomhed.
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Komplette prissæt 
Inkl. montering.

Fedtudskiller
Leje/mdr

Vejl. pris DKK 
ekskl. moms

400 PP-Mini K6m/FB 50 Peritract.  
Komplet med vægbeslag og vib, tilhørende PP-D 15 aflader. 400,-

600 PP-Mini 6m/FB 90 Peritract. 
Komplet med vægbeslag og vib, tilhørende PP-D 15 aflader. 600,-

800 PP-Combi 24/FB M Peritract.  
Komplet med vægbeslag og vib. 800,-

1000 PP-Combi 24/FB Peritract.  
Komplet med vægbeslag og vib. 1.000,-

Delene er af syrefast stål

Funktion
Power Pack omdanner fedt til vand og luft. Dette sker med en ”koldforbrænding”. Når Power Pack sider i en 
fedtudskiller vil man opleve at fedtet gradvist opløses og belægninger, samt væsentlige lugtgener forsvinder. 
Power Pack aflader den ophobede spænding med det lille langtidsholdbare batteri, og kræver derfor minimal 
vedligeholdelse.
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Power Pack Systemet opløser ikke fedt. Det nedbryder fedtet. På samme måde som fedt nedbrydes i en forbrænding. 
Blot lidt langsommere og uden varmeudvikling. Nedbrydningen er ikke en exotermisk proces. Men derimod en kold 
proces.
I forbindelse med mad, er de mest almindeligt forekommende fedtstoffer – både vegetabilske og animalske fedtstoffer- 
palmitin-syre, C15H31COOH (eller C16H32O2).

Dette fedtstof kan ved iltning (koldforbrænding) nedbrydes til vand og kultveilte. Kemisk ser det sådan ud:
2 C15H31COOH + 47 O2 = 32 H2O + 32 CO2

Processen ses oftest som en forbrænding, enten ved at en organisme fordøjer fedtet og omsætter det til energi eller ved 
en afbrænding under afgivelse af varme – kaldet kold forbrænding. Når fedtet er nedbrudt er det ikke længere fedt.  
Men bliver til, H2O og CO2 som ikke belaster renseanlæg og miljøet.

 VA godkendt 
(VA 3.19/20115)

Produktet er godkendt  
til brug i fødevarer




