
Tilbehør til udskillere

Kabelgennemføring til  
olie- og fedtalarmer
• Fabriksmonteret kabelgennemføring DN100 med op til  

4 kabelgennemføringer. 
• Gennemføringen er gastæt og olieresistent. 
• Inkl. muffe for indstik for DN100 - Ø110 PE rør
• Kabelgennemføringen laves i bunddelen af udskilleren og 

skal bestilles samtidig med udskilleren.

Inja Miljøteknik

BG Byggros A/S   Østbirkvej 2   DK-5240 Odense NØ   Tlf. +45 62 61 76 15   info@inja.dk   www.byggros.com

NeutraTool værktøjssæt
- for vedligehold
Bestående af:
• Værktøjskasse
• 2,5 m teleskop stang
• Krog til teleskopstang for vedligehold af flydelukke mv.
• ”Tallerken” til teleskopstang for måling af sand i sandfang.
• Svømmende olielagtykkelsesmåler
• PH indikatorpapir
• Tommestok
• Mulighed for tilkøb af ekstra forlængelse af stang (pr. m)
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Olie-benzinudskillere/ 
koalescensudskillere
- tilbehør og reservedele

Koalescensfilter/måtter
Løse filtre/måtter fås som plader og kan skæres til i det ønskede 
mål, hvis type/fabrikat af udskilleren ikke kendes:
• PPI-10 Blå - Pl. 2000 x 1200 x 50 mm.
• PPI-10 Blå - Pl. 2000 x 1200 x 100 mm.

Desuden kan der til de enkelte Neutra-udskillere bestilles  
reservedele som f.eks.:
• Flydelukke
• Koalescensmåtte/filter
• Rammer til filter

Typeskilt
Bemærk at til alle Neutra-udskillere, er der medleveret et  
Type-skilt, der angiver alle de oplysninger, vi har brug for at 
kunne bestille eventuelle reservedele, som passer nøjagtig  
til udskilleren.

NeutraPro
NeutraStar

NeutraCom + NeutraPass
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• Ø600 Støbejernsdæksel inkl. fast rund karm
• Klasse D400 - 40 tons
• Højde karm: 150 mm
• Påskrevet ”Separator” så det kan bruges til udskillere  

iht. DS/EN 858-1.
• Dette sikrer dækslet mod sug fra tung trafik og sikrer mod 

uautoriseret adgang også af sikkerhedsmæssige hensyn. 
• Dækslet springer op ved tryk på 450 kg nedefra.
• Med fri åbning: 597 mm 

Dæksel


