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BIOCEPTOR BIOLOGISKT FETTAVSKILJARE/ UNDERHÅLLSSYSTEM FÖR AVLOPP & DÅLIG LUKT.

MILJÖ

Komplett Biologisk 
"fettavskiljare"
Utformad för att behålla och bryta ner fetter, oljor (FOG) 
för att förhindra att de kommer in i avloppssystemet.(som orsakar stopp) 
Systemet använder GreasePaks beprövade biologiska underhållssystem i 
samband med en ny FOG, Intercept and Treatment (F.I.T) -enhet. 
Optimalt utformad för att maximera 
behållning och hantering av FOG (fetter)på plats.

Oberoende testad och 
certifierad till ASME 
A112.14.3 and PDI-G101

Mycket effektiv för att fånga 
FOG, med en
genomsnittlig 
effektivitetsgrad på 
95,6%

Designad med 
flödesstyrningsteknik,

tillåter
F.I.T-enhet att vara
mycket mindre 
än en vanlig 
fettavskiljare

Minskad 
underhålls/servicefrekvens
=lägre kostnader. 
på grund av den kraftfulla 
biologiska vätskan  

BioCeptors doseringsbox med 
GreasePak, är den enda BBA 
(British Board of Agrement) 
godkända biologiska 
doseringssystem på marknaden

Mindre behov av 
att öppna boxen.
vilket minimerar  
hygienrisken.

Med följande snabbkopplings sats gör det enkelt att frigöra 
boxen för att rengöra golv, väggar och omgivande områden

Hjälper till att uppfylla 
lagstiftning och byggregler
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Miljö

HUR FUNKAR DET... Först...
BioCeptors F.I.T-enhet 
(boxen) sänker flödet av 
avloppsvatten som släpps ut 
och stoppar FOG (fettet) tack 
vare utformningen av  
bafflarna i boxen.
(se bild vänster)

Sedan...
Vätska doseras in i genom 
behållaren som sitter i skåpet. 
F.I.T-enhet=boxen/ bioceptor 
omvandlar den till en aktiv 
biologisk behandlingszon.
Vätska är en 
högkoncentrerad aktiv 
bioenzymatisk vätska 
speciellt formulerad för att 
bryta ned FOG.(fetter)
Dom naturligt bio enzymerna 
är  nonpatogen och 
innehåller över 500 miljoner 
bakterier per gram.
Det är den mest kraftfulla på 
marknaden.
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 FEATURES & BENEFITS

GREASEPAK 
BIO-FLUID DOSING MODULE

Doseringsmodulen är en 
enkel design, få 
arbetsdelar - problemfri!

• BioCeptors F.I.T-enhet är 
mycket effektiv vid infångning 
av FOG, med en genomsnittlig 
effektivitetsgrad på 95,6%.

• Utnyttjar  traditionella principer tillsammans 
med den naturliga processen med bioremediering.
Användningen av antingen naturligt 
förekommande eller medvetet införda 
mikroorganismer eller andra former av liv för att 
konsumera och bryta ner miljöföroreningar.

• Den kombinerade tekniken skapar en mycket 
effektiv miljö, perfekt för permanent nedbrytning 
av FOG.(fetter)

• Bakterier samlas i  F.I.T-enheten (boxen)
som bildar en biofilmer och stoppar upp
FOG. (fetterna)

• Biofilmer fyller också resterande avloppet
nedströms från fetter. skyddar, motverkar stopp
och dålig lukt.

• Minskar tömnings och rengörings 
tillfällena radikalt, det bidra till 
fritt flöde i avloppssystemet i lokalen.
Tar även bort dålig lukt i lokalen 
orsakat av avloppet.

• GreasePaks doseringsmodul
är godkänt av britterna
Agrément Board (BBA).
F.I.T-enheten är certifierad till
ASME A112.14.3 och PDI G-101.

    Hjälper till att uppfylla lagstiftningen
   och byggregler av
   tillhandahålla ett effektivt medel
   av fettavlägsnande.

 (F.I.T) UNIT Boxen

PLUGS

• Biovätskans på fyllnad är lätt att 
lagra, hantera och byta.

• Miljövänlig, använder inga hårda 
kemikalier.

• Biovätskan doserar automatiskt. 
= Inga extra moment för att 
komma ihåg den dagliga 
påfyllningen.

FLÖDES DOSNING
PUNGT 

Mindre än en standardfettavskiljare
på grund av flödesstyrningsteknik.

• Vid rengöring.
Enkelt frånkoppling med hjälp av 
medföljande gummipluggen.

• Tillsammans med pluggarna och 
den lätta boxen, ( F.I.T-enheten) 
betyder att den helt kan tas bort 
från platsen.

• Golv, vägg och området runtom 
kan rengöras fullständigt och 
hygieniskt, vilket minskar 
hygienrisken.
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• Levereras med fyra justerbara 
fötter som kan hjälpa till att 
kompensera för ojämna golv och 
kan hjälpa till att skapa ett flöde 
som faller genom(boxe) F.I.T-
enheten vid behov.

• Gjord av höghållfast 
formsprutad 
högdensitetspolyeten.

• Rundad modern design - 
inga vassa hörn, lätt att hålla 
ren.

• Snabbkoppling 
rengöringssats - 
designad för enkel 
rengöring och med 
hygien i åtanke.

• Lätt att ta bort 
innerväggarna för att 
underlätta rengöring och 
underhåll.

• Lätt att ta bort, mekaniska 
lockbeslag för service/ underhåll, 
inget särskilt verktyg behövs.

 FEATURES & BENEFITS

• Allt material är återvinningsbart.

• 10 års garanti på tanken och locket.

• Enkel att installera, levereras med 
universalledningar (R till L eller L till R).

• lufttät kammare med förseglat lock. 
Minskad lukt.

• Optimerad inre design för att maximera 
benhållandet av FOG.(fetter)
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BioCeptor Flödesguide
Mechline BioCeptor F.I.T-enheten har utformats för att vara så kompakt som möjligt med hjälp av 

flödesstyrningsteknik, vilket gör att produkten kan vara mycket mindre än en standardfettavskiljare.
Mechline BioCeptor F.I.T-enheten har testats oberoende av NSF och uppfyller och överträffar prestandakraven i 

ASME A112.14.3-2000.
Följande limningstabell baseras på ASME A112.14.3-2000 och gäller för Mechline BioCeptor. Volumetrisk 

dimensionering beräkningar kan gälla för vanliga fettfällor.( fettavskiljare)

BioCeptor Flow rates - [ based on ASME A112.14.3-2000 ] 
BioCeptor Flow - sink bowl/s flow time

Bowl size - 
mm

Total 
Drainage 
Load

DRAINAGE Mechline 
BioCeptor 
(96Lpm) - time to 
discharge

DRAINAGE DRAINAGE Mechline 
BioCeptor 
(96Lpm) – 
combined time to 
discharge 

LOAD – Sink 
bowl 75% 
Volume

LOAD – 2nd Sink 
bowl 66% Volume

LOAD - Total for 
2 x Sink bowl 
unit

250 x 250 x 
200 12.5L 10.0L 6 secs 8.25L 18.25L 11 secs

400 x 400 x 
300 48L 36.0L 23 secs 32L 68L 43 secs

500 x 400 x 
250 50L 37.5L 24 secs 33L 70.5L 44 secs

500 x 400 x 
300 60L 45.0L 28 secs 30L 75L 47 secs

600 x 450 x 
250 67.5L 51.0L 32 secs 44.5L 96.5L 60 secs

600 x 450 x 
300 81L 61.0L 38 secs 53.5L 114.5L 72 secs
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PDI / ASME storlek baserat på deras "flödes" kontrollmätning, för att bestämma möjliga toppflöde från köksavtappning. 
"Storlek" i traditionell mening, dvs volymen, är inte relevant - en "stor"Fälla kommer inte nödvändigtvis vara bra vid stopp 

av FOG. Med Mechlines BioCeptor bryts FOG kvar i F.I.T-enheten genom bio remedierings processen, vilket förlänger 
tiden som krävs för att uppnå maximal kapacitet (och kräver tömning). BioCeptor är effektivt att fånga FOG och sedan 

effektivt att bryta ner det vilket innebär att FOGS kan inte reformera eller stelna, hålla avloppsklar och fritt flytande. 
Storleksanpassning rationell baserad på volymkapacitet misslyckas med att överväga dessa variabler. I Storbritannien 
specificerar många fettfällor baserat på volym, vilket inte är nyckelkriterier för att bestämma prestanda. I själva verket 

desto större är FOG: s kapacitet inom en enhet, utan någon biobehandling, den mindre effektiv är det och ju mer 
underhåll / service krävs. BioCeptors F.I.T-enhet är oberoende certifierad till ASME och PDI för att behålla i genomsnitt 

95,6%av FOG vid 1,6 liter per sekund (96 liter per minut).
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BioCeptor F.I.T Unit

Längd (sida till sida): 678mm  /  2611/16 inches     djup (bak till fram): 483mm  /  19 inches 
Höjd (inte inklusive doseringsrör ): 428mm  /  16 7/8 inches

GreasePak Dosing Module

Längd (sida till sida): 410mm  /  16 9/64 inches     djup (bak till fram): 186mm  /  7 21/64 inches 
Höjd (inte inklusive doseringsrör): 499mm  /  19 5/8 inches

oberoende testad och certifierad till 
ASME A112.14.3 och PDI G-101 *.

GreasePak dosing module - 
approved by the British Board 
of Agrément (BBA).

ASME A112.14.3 och PDI-G101 är erkända standarder som används för att uppfylla 
regleringsskyldigheter i många länder, ofta citerade av myndigheter och refererade i VVS-koder
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