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SMS – Tezgah Altı Yağ Tutucu 
(EN 1825 – DIN 4040 Normlarına Göre) 

Kanalizasyon sistemini tıkayan yağları ilk 

oluştuğu yerde kaynak nokta (point seurce) 

prensibi ile yakalamak üzere genellikle eviye ile 

kanalizasyon gideri arasına bağlanmak üzere 

tasarlanmış kompakt yağ tutuculardır. 

Lavabo Altı Yağ Ayırıcılar, hazır yemek satışı 

üzerine çalışan işletmelerde ve yemeğin bina 

içerisinde hazırlandığı tesislerde kullanılır. 

Yağlar genellikle yıkama ve temizleme 

işlemlerinde oluşur. Yıkama evyesi, yağ 

giderleri, bulaşık makineleri yağların 

kanalizasyona tahliyesinin temel kaynağıdır. 

Yongrad® olarak sizlere sunduğumuz ürünleri, ağır yağları ve yüzen yağları bertaraf etmek için güvenle 

kullanılabilirsiniz. Ürünlerimizi polipropilen (PP), yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve paslanmaz 

çelik (AISI 304) malzemeden imal ederiz. 

Yağ Ayırıcı ile alınmak istenen yağ / gres; suda kısmen veya tamamen çözünmeyen ve sabunlaşabilen, 

yoğunluğu 0,95 g/cm3’ten daha az olan bitki (sebze) ve/veya hayvan kaynaklı maddelerdir. 

Manuel Yağ Tutucuların Çalışma Prensibi: suyun ve yağın yoğunluk farkı prensibine göre çalışır. Akan 

sıvı ara bölmelerde tutulur ve hızı kesilir, atık suyun içindeki yağlar ve gres sudan hafif olmaları nedeniyle, 

bir müddet sonra ayrışmaya başlar. Yağlar ve gres üstte birikirken, arındırılmış olan atık su, yağ ayırıcının 

çıkışından atık su tesisatına gönderilir. 

Yağ Tutucunun Ayrıştırdığı Yağlar; biodizel tesislerinde veya geri kazanım tesislerinde işlenerek yakıt, 

sabun gibi maddelere dönüşür. Bu şekilde çevre kirliliği önlenerek aynı zamanda ekonomik geri dönüşüm 

sağlanmış olur. 

Yongrad® Yağ Ayırıcıların özellikleri: 

 EN 1825 / DIN 4040 normlara uygundur. 

 Kurulumu ve kullanımı kolaydır. 

 Bakım ve temizliği kolaydır. 

 Uygun fiyatlı ve etkili bir sistem 

 Değişik ölçülerde ve kapasitelerde imal edilebilir 
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        Bağlanabilecek Cihazlar

YN.SMS.030 0,50 50 300 440 340 1 1/2" 1 Küçük Eviye + Küçük Bulaşık Makinesi

YN.SMS.045 0,75 75 400 440 340 1 1/2" 1 - 2 Küçük Eviye + Bulaşık Makinesi

YN.SMS.060 1,00 100 600 440 340 1 1/2" 1 - 2 Orta Boy Eviye + Bulaşık Makinesi

YN.SMS.075 1,25 125 700 440 340 1 1/2" 1 - 3 Orta Boy Eviye + Bulaşık Makinesi

YN.SMS.090 1,50 150 600 490 465 2" 1 - 2 Orta / Büyük Eviye + Bulaşık Makinesi

YN.SMS.120 2,00 200 750 490 465 2" 2 - 3 Orta / Büyük Eviye + Bulaşık Makinesi

YN.SMS.180 3,00 300 1.000 490 465 2" 2 Büyük Boy Eviye + Bulaşık Makinesi

 

Manuel Yağ Ayırıcının Temizliği: Unutulmamalıdır ki, yağ ayırıcı yağı imha eden bir mekanizmaya sahip değildir!              

Aksine, yağ ile suyu birbirinden ayrıştırarak, yağın bir bölgede birikmesini sağlar. Bu nedenle, kullanım şartlarına göre ve 

kullanım sırasında belirlenebilecek aralıklarla biriken yağın ortamdan uzaklaştırılması gerekir. Yağın alınması manuel olarak 

yapıldığı gibi, yarı otomatik ve tam otomatik olarak da yapılabilir. 

 

Garanti Şartları: 

 Malzeme ve imalat hatalarına karşı tank 2 yıl garantilidir. 

 Darbeye bağlı hasarlar ve yanlış montajlar garanti kapsamında değildir. 
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