
REFERENCER
I Madklubben oplever vi færre driftstop og 
færre tømninger af vores fedtudskiller. Samtidig 
oplever vi, at vi har færre lugtgener i forbindelse 
med fedtudskillerne. Tidligere har vi døjet med 
fedtpropper i afløb, hvilket vises væsentlig mindre 
siden installationen.
Jeg kan kontaktes for en uddybning eller til en 
uforpligtende snak om Madklubbens erfaringer.
Morten Gylling, Operations Manager, Madklubben

I Waterfront har vi benyttet Power Pack fra 
Innocleaner i et års tid, og det er jeg meget tilfreds 
med. Før jeg skiftede til Power Pack havde vi ofte 
lugtgener i P-kælderen, hvor de to fedtudskillere 
befinder sig. Det har vi ikke mere, og vi får dermed 
tilfredse kunder i centret.
Claus Christoffersen, driftsleder i DATEA A/S.

PRISNIVEAU
Power Pack ligger i prisniveauet fra knap kr. 10.000 til 
omkring kr. 40.000. Antallet af Power Packs afhænger 
af størrelsen på fedtudskilleren og af køkkenets 
primære fedttype.

HVAD GØR EN POWER PACK (PP)?
PP nedbryder fedt i fedtudskilleren

DET MEDFØRER:
� at lugtgener reduceres med 60-80% 
� at hyppighed for slamsugning nedsættes med ca. 70%: 

Fedtet fjernes, men hvis der havner andet end fødevarer 
i fedtudskilleren, vil der stadig være behov for tømning af 
fedtudskilleren, dog meget færre gange end normalt.

� hvis fedtudskilleren ligger i en ældre betonbrønd, 
eliminerer Power Pack svovlbrintens tæring af betonen.

HVAD ER EN POWER PACK (PP)
En PP er en katalysator, der fjerner statisk elektricitet. Det 
medfører, at fedtets struktur nedbrydes.

Power Pack nedbryder fedtet ligesom fedt nedbrydes i en 
forbrænding. Det sker blot på en langsommere måde og 
uden varmeudvikling. Nedbrydningen er dermed en kold 
proces og ikke en exotermisk proces.

PP bruger ingen strøm og er dermed meget klimavenlig. PP er 
stort set vedligeholdelsesfri.

PP består af en lukket stålbeholder, der indeholder 
specialbehandlet vand, en forlænger og en aflader.

PP er godkendt til brug i føde- og drikkevarer (VA-godkendt, 
3.19/20115).
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