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ใชสำหรับการดักไขมันจากครัวของบานพักอาศัย หรือรานอาหาร

กอนปลอยน้ำเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย ผลิตจากวัสดุ Polyethylene 100%

แข็งแรงทนทานตอการใชงาน สามารถดักไขมันและชวยลดมลภาวะทางน้ำได

รวมถึงปองกันการปนเปอนของไขมันสูแหลงน้ำธรรมชาติ และเพ�อประสิทธิภาพ

สูงสุดของการรักษาสิ่งแวดลอม (ควรใชควบคูกับถังบำบัด SATS P.P.)

ผลิต จัดจำหนายและบริการโดย

บริษัท พรีเมียร โพรดักส จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ เลขที่ 2 พรีเมียรเพลซ ซอยพรีเมียร 2

ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

โทรศัพท 0-2301-2100-1 แฟกซ 0-2398-1301

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแกน : โทร. (043) 241-689

แฟกซ. (043) 241-690

สำนักงานภาคเหนือ

เชียงใหม : โทร (053) 251-377-8

แฟกซ. (053) 251-379

สำนักงานภาคใต

ภูเก็ต : โทร. (076) 608-642

แฟกซ. (076) 608-643

หาดใหญ : โทร. (074) 367-112-4

แฟกซ. (074) 367-111

 

1.  ดัก ตะแกรงดักเศษอาหาร จะกรองเศษอาหารและสิ่งสกปรกตางๆ จากน้ำทิ้ง

     ใหคางอยู ในตะแกรง ซึ่งสามารถถอดออกมาลางทำความสะอาดไดโดยงาย

2.  แยก สวนแยกไขมัน ไดออกแบบใหรูปทรงของถัง เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำ

    รวมถึง พื้นผิวภาชนะ และแผงกั้นน้ำภายในถังจะเอื้ออำนวยตอการแยกและสกัดไขมัน

    ที่ลอยตัวอยูบนผิวน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.  ทิ้ง ทอออนระบายไขมัน จะอำนวยความสะดวกในการระบายน้ำไขมันทิ้งออกจากถัง

    เม�อไขมันแยกตัวออกจากน้ำเสียที่สะสมอยู ในถังมากขึ้น หรือประมาณ 7-10 วันก็สามารถ

    ใชทอออนนี้ระบายไขมันทิ้งใสภาชนะรองรับหรือถุงดำแลวนำไปทิ้ง

แบบตั้งพื้น/AG

ฝาเปดสำหรับยกตะแกรง

ดักเศษอาหารทิ้ง

ชั้นไขมัน

ทอบังคับทิศทางน้ำ

ฝาเปดสำหรับทำความสะอาด

และดักไขมันทิ้ง

น้ำทิ้งที่ผาน

การดักไขมัน

น้ำทิ้งจากครัว

แผงกั้น

บังคับทิศทางน้ำ

ตะแกรงพลาสติก

ดักเศษอาหาร

ถังดักไขมัน พี.พี.

แบบฝงดิน/UG

อางลาง

ถังดักไขมัน พี.พี. แบบตั้งพื้น 

ทอน้ำทิ้ง

ทอระบายน้ำ

ภาพแสดงการติดตั้ง

ถังดักไขมัน พี.พี.แบบตั้งพื้น

นดเิตับมสณุค

1. ดักไขมันไดจริง ตัวถังออกแบบตามหลักชลศาสตร แผงกั้นในถังและชองทางน้ำผาน

    ไดถูกออกแบบมาใหเอื้ออำนวยตอการแยกชั้นน้ำและดักไขมันออกจากกัน

 ตัวถังผลิตจากวัสดุ Polyethylene 100% ตัวถังมีความหนา

    ไมออนตัว หรือยุบตัวเน�อโดนความรอนจากน้ำที่ลางภาชนะประกอบอาหาร

3. ทำความสะอาดงาย ฝาถังออกแบบมาใหเปด-ปด สำหรับทำความสะอาดถังไดงาย

4. ทิ้งเศษอาหารงาย สามารถแยกเศษอาหารจากน้ำ และนำไปทิ้งไดงาย

2. แข็งแรง ทนทาน

ยาบะรนุร

Model

ความจุ

)รติล(

Capacity 

(Liters)

งาวก

Width

ยาว

Length

งูส

Height

ยาบะรอท

นัมขไ

Grease
drainage pipe

อท

กออ-าขเ

Inlet-Outlet

ยาบะรอระดับท

นัมขไ

Grease
drainage pipe

อระดับท

กออ-าขเ

Inlet-Outlet

อท

ตะกอน

Sludge

drainage pipe

GT-201PE AG 20 1-10 2 322 472 415 1”2”265285 1/2”1-5

40 26-50GT-401PE UG 6 580 411.5 2”287.511-15 - 262.5 - -

GT-601PE AG 60 51-100 8.5 368 668 478 1”2”323.5343.5 1/2”16-20

GT-201PE UG 20 1-10 2 530 - 332 -2”185211 -1-5

ขอมูลรายละเอียด (Specification)

การเลือกใช / Usability          ขนาดถัง (มม.) / Dimension of tank (mm.)      เสนผานศูนยกลาง / Diameter (  ) (inch.)Ø
ปริมาณ

น้ำเสีย

(ลบ.ม/วัน)

BOD Load

(Cu.m/d)

ขนาด

อาคาร

(ตรม.)

Size of

Building

จำนวน

โตะ

Number

of Tables

GT-401PE AG 40 26-50 6 368 518 488 1”2”330350 1/2”11-15

60 51-100GT-601PE UG 8.5 580 492 2”367.516-20 - 342.5 - -

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงปรับขอมูลตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา     Specifications are subject to change without notice.    สีของผลิตภัณฑอาจแตกตางจากรูปตัวอยาง เน�องจากระบบการพิมพ

ขั้นตอนการทำงาน
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