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Text 

Detta beskrivningsunderlag är i första hand avsett att användas då beskrivning 
innehåller en förteckningsdel där inredningar och utrustningar listas med 
respektive littera. 

Texter under oranga rubriker är förklaringar i detta dokument. 
Dessa är ej avsedda att lyftas in i aktuell beskrivning.  

Produktbeskrivning 
Fettavskiljare med integrerat slamfång. 

Rotationsgjuten tank. 

Bobust och anpassningsbart stigarrör. 

Betäckning i gjutjärn, klass D (40 ton). 

Tanken är avsedd för markförläggning. 
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Förklaringar 

Hjälptexter 
Hjälptexter, förklarande texter, är skrivna i magenta. 
Dessa ska ej inkluderas i färdig beskrivning. 

Projektspecifika dimensioner och tillbehör 
Projektspecifik information är i detta beskrivningsunderlag markerade med 
röd text - Skriv in de projektunika värden som önskas. 

Möjliga tillbehör och ev tillhörande AMA-koder är markerade med blå text. 
Radera de tillbehör (samt tillhörande blå AMA-koder) som ej ska inkluderas i 
projektet. 

Blå text används också där alternativa utföranden är tillgängliga, välj ett av de 
beskrivna alternativen.  
Notera att där bildtext (figurnummer och figurbenämning) är blå är bild ovan 
denna att betrakta som blå. 

Figurer 
Figurer är utförda för att ha längden 120 mm i färdig beskrivning.  
Skala anges ej men figurerna ansluter till standardskalor (1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, …). 

Alla mått i mm 

Samtliga figurer finns att hämta från Rensa i JPEG-format. 

Figurerna finns också i DWG-format om man väljer att redovisa de utföranden och 
funktioner som figurerna förklarar som ritningar. 

Hantering 
Kopiera text och bilder från detta PDF-underlag för införande i aktuell 
beskrivning. 

Hänvisningar 
Beskrivningstexter ansluter till AMA VVS & Kyl 16. 

Förtecknad inredning och utrustning 
Kod efter förteckningsrubrik avser all text i positionen utom text som är försedd 
med annan kod.  

Om annan kod återfinns vid underrubrik ska även text under underrubrik hänvisa 
till denna AMA-kod. 

Antal, angivna vid rad som ej är förteckningsrubrik, avser antal förekomster i den 
aktuella positionen.
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Collector CR-M; Modell: CR-M-0002, CR-M 
0004 Fettavskiljare med integrerat slamfång 
Rotationsgjuten tank. 
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12-34 Fettavskiljare med integrerat slamfång PMB.223 1 

Markförlagd tank för fettavskiljning med integrerat slamfång. 
För rening av spillvatten från köksutrymmen. 
Avskiljning av fett. 
Fettavskiljare ska vara utförd enligt SS-EN 1825-1. 
Flödestestad med godkända resultat av ackrediterat  
testinstitut enligt EN 1825-1. 
Fettavskiljare ska kunna hantera grundvattennivå upp  
till 500 mm ovan botten fettavskiljare. 
Tank ska uföras i rotationsgjuten polyeten, exklusive stigarrör 
och betäckningar. 
Stigarrör ska monteras mellan tank och markyta. 
Inlopp och utlopp med dimension Ø110 mm. 

1 Storlek: För dimensioner se separat 
modellförteckning sid 5.

Anslutning stigarrör 
Utförs i polyeten. 
Tät anslutning mot tank. 
Anpassas för tät anslutning av stigarrör. 
Tankar ska kunna rengöras från marknivå med 
flertalet funktionsdelar synliga utan nedstigning. 
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Stigarrör  1 
Utförs med tätningar mot tank och betäckning. 
Ljusöppning, min 600 mm. 
Längd ska vara 1000 mm med möjlighet till kapning till önskad längd. 
Kapas på plats.  

Betäckning 1 
Körbar med flytande ram. 
Minsta ljusöppning 600 mm. 
Lukttätt lock med integrerad gummipackning. 
Låsbart lock förses med barnsäkert lås av fjädertyp. 
Betäckning ska tillverkas enligt EN124. 
Betäckning ska klara klass D (40 ton). 
Material: Gjutjärn 
Betäckning märks "FETTAVSKILJARE". 

Fallskydd 1 
Utförs i rostfritt stål. 
Galler med delning 200 mm, plats för tömningsslang. 
Omslutande cylinderring med tjocklek 5 mm, höjd 50 mm. 
Galler, rundstål Ø5 mm, utförs med svetsade möten och infästningar. 
Infästningar utförs av justerbara skruvar, M10, med gänghonor svetsade 
mot omslutande cylinderring. 
Monteras i stigarrör. 

Nivålarm  1 
För elektronisk övervakning av vätskenivå i tankutrymme. 
Med Högnivågivare. 
Kompletteras med skyddsrör, 50 mm, från tank till larm. Längd enligt förteckning. 
Genomföringar, genom stigarrör, utförs med lukttät tätning. (ingår ej i leverans)
Högnivågivare placeras, genom hängning, ovan vätska. Krok för upphängning  
ska ingå. Luktfri tätning mellan kabel och skyddsrör. 
Givare monteras invändigt i tank  
Självkontrollerande. 
Potentialfri reläutgång. 
Inbyggt kvitterbart akustikt larm. 
Högnivågivare i rostfritt syrafast stål med kabel 20 m. 

Fabrikat Fettavskiljare: Rensa Collector CR-M, Modell CR-M-0002  
(RSK-nummer: 5644028) samt CR-M-0004 (RSK-nummer 5644029)

Fabrikat nivålarm med högnivågivare: Rensa Högnivålarm  (RSK-nummer: 5547503)- eller 
likvärdigt. Fabrikat fallskydd: Rensa Fallskydd FS-S-700-R (RSK-nummer: 5547497) 
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Produkt 

Collector CR-M; Modell: CR-M-0002, CR-M 
0004 Fettavskiljare med integrerat slamfång 
Rotationsgjuten tank. 
Markförlagd 

Kod Antal Text  

Fabrikat: Rensa Collector CR-M CR-M-0002, 0004
(med utförande enligt Modell och beskrivning) – eller likvärdigt

Fettavskiljare CR-M-0002 (RSK-5644028)
In- och utloppsrör med dimension Ø110 mm
Nominellt flöde: 2 L/s
Total volym: 730 L
Avskild vattenvolym: 360 L
Volym fett: 100 L
Storlek: 1155×1345 mm (Ø×H)
Storlek exklusive betäckningar och stigarrör

Totalhöjd med stigarrör och betäckning anpassningsbart i intervallet 1873-2523 
mm. 

Fettavskiljare CR-M-0004 (RSK-5644029)
In- och utloppsrör med dimension Ø110 mm
Nominellt flöde: 4 L/s
Total volym: 1025 L
Avskild vattenvolym: 360 L
Volym fett: 120 L
Storlek: 1155×1670mm (Ø×H)
Storlek exklusive betäckningar och stigarrör

Totalhöjd med stigarrör och betäckning anpassningsbart i intervallet 2198-2848 
mm. 
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