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ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
Γιατί απαιτείται ο καθαρισµός του νερού από τα λίπη;                                                                        
...για την αποφυγή της έµφραξης των σωλήνων. Τα οργανικά λίπη και έλαια δεν διαλύονται στο νερό. 
µε αποτέλεσµα µε τον καιρό να προσκολλώνται στα τοιχώµατα των σωλήνων. 'Έτσι µειώνεται η εσωτερική διάµετρος του 
σωλήνα και εποµένως και η ροή του νερού µέχρι το τελικό φράξιµο του σωλήνα.                                                                                                          
......για την προστασία από την διάβρωση και την κακοσµία 
 
Στο εσωτερικό του αποχετευτικού συστήµατος, τα λίπη τοποθετούνται στην επιφάνεια των σωλήνων µε αποτέλεσµα να 
προκαλούν διάφορες χηµικές και βιολογικές αλλαγές, τέτοιες όπως :
*υδρόλυση
*σαπωνοποίηση
*οξείδωση
*βιοχηµική διάβρωση
........µικρότερες επιπτώσεις στους σταθµούς επεξεργασίας λυµάτων
Η επεξεργασία των υδάτινων λυµάτων οικιακής χρήσης , βασίζεται σε αεροβική επεξεργασία και χρησιµοποιεί φυσαλίδες 
αέρα και νερό εµπλουτισµένο µε νερό. Στο εσωτερικό των δεξαµενών επεξεργασίας λυµάτων, 
η παρουσία λίπους στην επιφάνεια του νερού µπλοκάρει την ελεύθερη ανταλλαγή οξυγόνου απαιτώντας έτσι µεγαλύτερο 
χρόνο για τον καθαρισµό. Επιπλέον  τα λίπη δεν απορροφώνται εύκολα από τους µικροοργανισµούς µε αποτέλεσµα να 
απαιτείται η χρήση ειδικών µέσων απολύµανσης

Λειτουργία 
Το νερό των λυµάτων περνάει µέσα από των λιποκαθαριστή, από τη σύνδεση εισόδου και διαπερνάει τα τοιχώµατα αυτής για 
να φτάσει στο χώρο αποβολής. 
Ο Χώρος αποβολής στον οποίο βρίσκεται η έξοδος από την οποία αποχετεύεται στο δίκτυο αποχέτευσης. Το νερό που 
εισέρχεται στο εσωτερικό του λιποκαθαριστή διαχωρίζεται από τα σωµατίδια λιπών/ελαίων και άλλων λυµάτων χάρη στο 
διαφορετικό µοριακό τους βάρος.

αποτελούµενα τµήµατα:
1.δοχείο πολυαιθυλενίου (LLDPE)
2.καπάκι µε σπείρωµα και στεγανωτικό PP
3. έισοδος µε στεγανωτικό
4. έξοδος µε στεγανωτικό

τεχνικά χαρακτηριστικά λιποσυλλέκτη

Η σειρά επαγγελµατικών λιποσυλλεκτών 
κατασκευάζεται απο πολυαιθυλένιο (LLDPE)  
προτυπο iso 9001 αριθµός  πιστοποιητικού 01 100  124 392 
µε έγκριση Γ.Χ.Κ. 016/050/191/2008
Yψηλής αντοχής για επαγγελµατική χρήση

Η χρήση τους είναι ιδανική για τις παρακάτω επιχειρήσεις:

ΜΗΚΟΣ (ΕΙΣΟΔΟ - ΕΞΟΔΟ)
ΥΨΟΣ (ΚΑΠΑΚΙ)
ΠΛΑΤΟΣ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

BL100 10 90 0,260 25

70+5+5 cm
40 +5 cm

40 cm
110 lt

Ταβέρνες
Εστιατόρια
Fast Food 

Μαγειρεία Σχολείων
Μαγειρεία Νοσοκοµείων
Παρασκευαστηρία Φαγήτων

Γαλακτοβιοµηχανίες
Ιδιωτικές Κατοικίες
Ξενοδοχεία

kg λίτρα λίτραμ²

ΕΞΟΔΟΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ
2.

3.4.
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Οδηγίες Συντήρησης

*Η συχνότητα καθαρισµού του εν λόγω συστήµατος εξαρτάται 
από την ποιότητα και ποσότητα των λυµάτων
*Συνίσταται η χρήση ελαστικών γαντιών κατά τη διαδικασία 
καθαρισµού 

Εβδοµαδιαία 
Ελέγξτε το επάνω επίπεδο του λυποσιλλέκτη 
σε περίπτωση που υπάρχει στρώµα λίπους, αυτό θα πρέπει να 
αφαιρεθεί (π.χ. µε τη βοήθεια κάποιας κουτάλας)
Tουλάχιστον µια φορά το δίµηνο κρίνεται απαραίτητο να 
πλένετε το λιποσυλλέκτη! 

Θα πρέπει να γίνεται η αποστράγγιση του λιποσυλλέκτη, µέσω 
της βαλβίδας εκκένωσης και εν συνεχεία 
να καθαρίζεται µε απορρυπαντικό και νερό.   

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
1) Πριν την αρχική λειτουργία καθώς επίσης και µετά από κάθε 
εκκένωση του , θα πρέπει να προβείτε στην εκ νέου πλήρωση 
του λιποσυλλέκτη µε καθαρό νερό.
2) Η µη συµµόρφωση µε όσα απαιτούνται από τις οδηγίες 
χρήσης, µεταφοράς. διάθεσης και εγκατάστασης του εν λόγω 
προϊόντος, έχουν ως αποτέλεσµα την έκπτωση της εγγύησης εκ 
µέρους του κατασκευαστή
3) Κατά την εγκατάσταση του λιποσυλλέκτη. θα πρέπει να 
τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας στην εργασία και υγιεινής 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα

Σύνδεση λιποκαθαριστή
1) Ο λιποκαθαριστής θα πρέπει να τοποθετείται κάτω από το νεροχύτη ή κοντά στο πλυντήριο πιάτων , 
    σε κατάλληλη για τη σύνδεσή του θέση.
2) Ελέγξτε την προσβασιµότητα της βαλβίδας εκκένωσης . Στην περίπτωση που η βαλβίδα εκκένωσης έχει        
προσανατολισµό προς ο πίσω µέρος του νεροχύτη τότε αλλάξτε τη θέση της µε αυτή του πώµατος που βρίσκεται στην άλλη 
πλευρά του λιποκαθαριστή.
3) Συνδέστε το λιποκαθαριστή στο νεροχύτη/πλυντήριο πιάτων. Το τερµατικό του σωλήνα αποχέτευσης του  
νεροχύτη/πλυντηρίου ή το τερµατικό του σιφονιού του νεροχύτη θα πρέπει να ταιριάζει σε σύνδεση Φ 40. 
Σε περίπτωση που ο σωλήνας του νεροχύτη Φ 32, ή Φ 32-40 θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί συστολικό εξάρτηµα .
4) Συνδέστε το λιποκαθαριστή στο σύστηµα αποχέτευσης. Η έξοδος του λιποκαθαριστή είναι Φ50, για τη σύνδεση του στο 
αποχετευτικό δίκτυο. Προσοχή στη κλίση των σωλήνων ούτως ώστε να εξασφαλίζεται 
η ροή στο φαινόµενο της βαρύτητας.
5) Αφού γίνει η σύνδεση του λιποκαθαριστή , αυτός θα πρέπει να γεµίσει µε καθαρό νερό , είτε µέσω του νεροχύτη είτε 
µέσω της τάπας , µέχρι το επίπεδο εξόδου. Ελέγξτε τη στεγανοποίηση των συνδέσεων.

Πλεονεκτήµατα
* ελαφρύ, συµπαγές,καταλαµβάνει µικρή επιφάνεια  
* εύκολο στη σύνδεση, δεν απαιτεί εξειδίκευση
* η τοποθέτησή του διατηρεί τις σωληνώσεις καθαρές, αποτρέποντας το φράξιµο αυτών από υπολείµµατα τροφών 
* η καθίζηση των ιζηµάτων στο κάτω µέρος του λιποσυλλέκτη από των διαχωρισµό απαιτεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα την 
αποκοµιδή αυτών και των καταθαρισµό του  λιποσυλλέκτη 
* έχει βαλβίδα αποστράγγισης
* εύκολη πρόσβαση στο εξωτερικό
* standard  σύνδεση εξαρτηµάτων , δεν απαιτούνται ιδιαίτερες µετατροπές για τη τοποθέτηση στο δίκτυο αποχέτευσης
* δυνατότητα αριστερής ή δεξιάς σύνδεσης, ∆εν απαιτούνται αλλαγές ούτε ιδιαίτερες µεταβολές.
*100% ανακυκλώσιµο

ΕΞΟΔΟΣΕΙΣΟΔΟΣ

ίζημα

λίπος
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ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Ο λιποσυλλέκτης είναι ένα δοχείο κατασκευασµένο όπου πέραν της ιδιότητας του να παγιδεύει τα λίπη και τα έλαια έχει και την ικανότητα να κατακρατεί 
τις στερεές ουσίες καθώς και την λάσπη που προέρχονται από τις κουζίνες των χώρων εστίασης. 
Είναι το δοχείο το οποίο κατακρατεί όλα τα παραπάνω υλικά, τα οποία προκαλούν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στους σωλήνες αποχέτευσης 
καθώς και στον υδροφόρο ορίζοντα. 
Οι λιποσυλλέκτες µε βάση τα παραπάνω θα πρέπει να εγκαθίστανται σε τέτοια θέση µέσα στους χώρους εστίασης, που να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά 
στην πηγή παραγωγής λιπών και ελαίων.

Κατατάσσονται µε βάση το υλικό κατασκευής τους σε: 
πλαστικοί ή ανοξείδωτοι λιποσυλλέκτες.

Σε επαγγελµατική χρήση όπως εστιατόρια, ταβέρνες, κουζίνες ξενοδοχείων,ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, 
νοσοκοµεία, σχολεία, µπαρ, καφετέριες, βιοµηχανίες επεξεργασίας τροφίµων, µονάδες catering κ.λπ., 
οι ποσότητες παραγωγής σε λίπη και έλαια είναι πολλαπλάσιες απ’ ότι στην οικιακή χρήση. 
Τα λίπη και τα έλαια είναι υδροφοβικά, δεν είναι υδατοδιάλυτα µε αποτέλεσµα αν δεν αποµακρυνθούν γρήγορα να µετασχηµατίζονται 
σε σκληρή µάζα κατά την είσοδο τους στο εκάστοτε αποχετευτικό δίκτυο και δύσκολα πλέον αφαιρούνται.

Προβλήµατα µε λίπη και έλαια στις επιχειρήσεις εστίασης;
Τα περισσότερα φραξίµατα στις αποχετεύσεις γίνονται όταν τα εστιατόρια έχουν τον µεγάλο φόρτο εργασίας. 
Συχνά έχουν δυσάρεστες συνέπειες στην οµαλή λειτουργία της επιχείρησης όπως τη µείωση της παραγωγής 
και την αύξηση των λειτουργικών εξόδων λόγω των αποφράξεων.
Τα παραπάνω προβλήµατα διογκωµένα µεταφέρονται στους κεντρικούς αγωγούς των δήµων 
µε αποτέλεσµα στα αντλιοστάσια και στους βιολογικούς καθαρισµούς να αυξάνουν το κόστος 
για τη συντήρηση και απόφραξη των κεντρικών αγωγών και φρεατίων. 

Το κόστος αυτό επιστρέφει στους δηµότες µέσω δηµοτικών τελών.



smart

smart

lifelife

τηλ. παραγγελιών : 210 34 66 350
e-mail: info@smart4life.gr - www.smart4life.gr
κιν.:              697 63 72 177 -              6941 694 400

Η Smart4life
Στα πλαίσια των αναγκών που προκύπτουν από την εφαρµογή της νοµοθεσίας η εταιρεία µας για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας παρέχει τα παρακάτω:

1. Σας παρέχουµε τον λιποσυλλέκτη της επιλογής σας σε πολύ οικονοµική τιµή.

2. Σας παρέχουµε σύµβαση συνεργασίας. Η εταιρεία µας κατέχει ειδική άδεια βάσει του κωδικού 19.08.09 για την συλλογή και την πιστοποίηση όπως αυτό απορρέει 
βάσει της Εθνικής & Κοινοτικής Νοµοθεσίας 
(µε όλα τα σχετικά παραστατικά)

3. Σας παρέχουµε το service και τον καθαρισµό καθώς επίσης και τον έλεγχο σωστής λειτουργίας του λιποσυλλέκτη σας.

7. Η συναλλαγή και το service του λιποσσυλέκτη γίνεται µετά από συµφωνία και υπόδειξη δική σαςβάσει σύµβασης δίµηνη - τετράµηνη.

Τέλος σας ενηµερώνουµε ότι οι επιχειρηµατίες έχουν την δυνατότητα ενηµέρωσης µέσω των εκάστοτε υγειονοµικών υπηρεσιών των περιοχών τους,είτε της αντίστοιχης 
νοµοθεσίας (ΦΕΚ κλπ www.et.gr ) είτε µέσω του site της εταιρείας µας www.smart4life.gr.
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Νοµοθεσία

Στην Ελλάδα οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης,ο ΕΦΕΤ καθώς και οι υπηρεσίες υγειονοµικού ενδιαφέροντος πραγµατοποιούν ελέγχους πλέον στα φρεάτια των 
συνδεδεµένων καταναλωτών επιβάλλοντας αυστηρές ποινές και κυρώσεις στις περιπτώσεις όπου η συγκέντρωση σε λίπη και έλαια είναι πάνω από τα επιτρεπτά όρια.
Πλέον ο υγειονοµικός κώδικας καθιστά υποχρεωτικό τον λιποσυλλέκτη σε επιχειρήσεις µαζικής εστίασης και λοιπές επιχειρήσεις. Στο σηµείο αυτό αναφέρεται απόσπασµα της 
νοµοθεσίας:

Στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας ο παραγωγός / διαχειριστής συσκευασιών, και άλλων προϊόντων πρέπει να οργανώνει την επαναχρησιµοποίηση των προϊόντων ή 
συστατικών 
στοιχείων της επιχείρησής του, καθώς και τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων (δηλαδή συλλογή, µεταφορά, αποθήκευση) µε την συµµετοχή του σε συστήµατα 
εναλλακτικής διαχείρισης. 

Τέλος σας ενηµερώνουµε ότι οι επιχειρηµατίες που επιθυµούν, έχουν την δυνατότητα ενηµέρωσης από την υγειονοµική υπηρεσία της περιοχής τους για τις νέες απαιτήσεις 
(αποδυτήρια προσωπικού, επάρκεια χώρων παρασκευαστηρίων, ποδοκίνητους νιπτήρες, λιποσυλλέκτες και σύµβαση µε αδειοδοτηµένη εταιρεία για τα λίπη κλπ).

Τα υγρά απόβλητα πρέπει να αποµακρύνονται µε υγιεινό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο,
σύµφωνα µε τη σχετική ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, και δεν πρέπει να αποτελούν πηγή µόλυνσης, άµεσα ή έµµεσα.

Οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης οφείλουν να διαχωρίζουν τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λίπη και έλαια προτού εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς 
αξιοποίηση ή διάθεση σύµφωνα µε τα οριζόµενα της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας όπως κάθε φορά ισχύουν.

Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν στην πηγή τους, 
να παγιδεύονται σε αυτούς. Επίσης πρέπει να τηρούν αρχείο µε τις συµβάσεις τους µε τις εγκεκριµένες επιχειρήσεις για την αποκοµιδή των αποβλήτων από τους λιποσυλλέκτες 
καθώς και τα σχετικά παραστατικά, που παραλαµβάνουν από τις αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις (βάσει κωδικού αδείας 19.08.09) που συµµετέχουν σε συστήµατα εναλλακτικής 
διαχείρισης (ανακύκλωσης).
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Κατάλογος που ενδείκνυται σύµφωνα µε τα γεύµατα της επιχείρησης σας

Αριθµός γευµάτων

Εστιατόρια
1 εξυπ./µέρα

Εστιατόρια
2 εξυπ./µέρα

Μαγειρία
1 εξυπ./µέρα

Μοντέλο Λιποσυλλέκτη

0-25

25-50

50-100

100-150

150-200

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

0-100

100-150

150-200

200-250

250-300

LA 060

LB 100

LC 200

LD 300

LE 500


