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AGS – Otomatik Yağ Ayırıcı 

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. 

Yağ Ayırıcılar, hazır yemek satışı üzerine 

çalışan işletmelerde ve yemeğin bina 

içerisinde hazırlandığı tesislerde 

kullanılır. Bu tesislerde yağlar genellikle 

yıkama ve temizleme işlemlerinde oluşur. 

Yıkama evyesi, yağ giderleri, bulaşık 

makineleri yağların kanalizasyona 

tahliyesinin temel kaynağıdır. 

Otomatik yağ tutuculardan yağ sudan daha hafif olduğundan yağlar yüzer ve sıyırıcı disk ile taşınarak 

başka bir yerde toplanırlar. Böylece kanalizasyon şebekesinde borularda daraltma ve korozyon azalır ve alt 

yapı maliyetleri azalır. 

Otomatik Yağ Ayırıcıların kullanım alanları: 

 Yemek Sanayileri 

 Lokanta ve Restoranlar 

 Kantinler ve Kafeteryalar 

 Hastaneler 

 Oteller ve Tatil Köyleri 

 Alış Veriş Merkezleri 

 Mezbahalar ve Et işleme tesislerinde 

 Şarküteriler ve Süt İşleme Tesisleri 

 Evlerde ve Sitelerde 

 Oto Yıkamalar ve Tamirhaneler 

 Bulaşıkhaneler 

Atık su üreten kuruluşlar, zararlı ve rahatsız edici koku veren, tesisata zarar verebilecek sıvıların sisteme 

verilmeden önce uygun işlemlerden geçirilerek önişlemini yapmak yükümlülüğündedirler. 

Avrupa’da uygulanmakta olan düzenlemelere göre bir mutfağa/eviyeye sahip işyerlerinde (restoranlar, 

kantinler, kafeler, oteller, et işleme tesisleri, fast-food işletmeleri vs.) atık sular kanalizasyon sistemine direk 

bağlanmadan önce bir ayrıştırılma işlemine tabi tutmalıdırlar. 

 Bu kuruluşlar, atık suyun yağlardan arındırılması için DIN 4040/ DIN EN 1825 standartlarına uygun Yağ Ayırıcı 

kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde yağ içeren atık sular ve bunların içindeki küçük tanecikler borularda 

daralmalara ve korozyona neden olarak atık su sistemini tıkanmasına ve arıtma tesislerine zarar vererek büyük 

maddi kayıplara sebep olabilirler. Bu kurala tabii olan işyerlerine en basit örnek olarak mutfağa sahip olan 

işyerleri, kasaplar ve et işleme tesisleri gösterilebilir. 
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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. 

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: 

 Mevzuata ve DIN 4040’a uygun 

 Kurulumu ve Kullanımı kolay 

 Bakım ve temizliği kolaydır 

 Uygun fiyatlı ve etkili bir sistem 

 Değişik ölçülerde ve kapasitelerde imal 

edilebilir 

 

Garanti Şartları: 

 Malzeme ve imalat hatalarına karşı tank 2 yıl garantilidir. 

 Darbeye bağlı hasarlar ve yanlış montajlar garanti kapsamında değildir. 
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