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Separadores de Gordura  

EasyClean free UnderSink

O Separador de gordura
Para a cozinhas de baixo caudal ou com necessidade 
de múltiplos postos de filtragem.



Nas roulottes de rua, nos restaurantes ou take-away, nos centros 

comerciais ou em pequenos cafés ou bares: A instalação de separadores 

de gordura de grandes capacidades nem sempre é possível. Se for este 

o seu caso, e se não tem caudais muito elevados, então é um caso para 

a aplicação do Separador EasyClean free UnderSink – otimizado para 

instalação apoiada sob a bancada onde o espaço não abunda. O seu 

baixo peso e formato compacto permitem um fácil manuseamento. 

Graças ao seu sistema de encaixe com rotação 360º, o tanque é 

facilmente removido do seu local para limpeza e manutenção. O 

separador de gorduras EasyClean free UnderSink foi testado em banco 

de ensaio com um caudal de 0,7l/s o que o torna adequado para aplicar 

diretamente acoplado a um pio de lavagem – eficiência a um preço 

acessível para um equipamento com certificação TUV.

Separador de gordura

EasyClean free UnderSink
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100 % estanque e sem odores
O tanque do separador de gorduras EasyClean 

free UnderSink é totalmente estanque e livre de 

odores, atestamos isto com a garantia Kessel 

onde garantimos por 20 nos a estanqueidade e 

a estabilidade estrutural do tanque.                             

100 % á prova de corrosão 
O EasyClean free UnderSink é fabricado 100% 

em polímero. Isso torna-o resistente a ataques 

de químicos agressivos existentes  na água, 

aumentando assim a sua durabilidade.                                                                                                       

Instalação sem ferramentas
A KESSEL tornou a instalação deste 

separador particularmente fácil: sem 

necessidade de  ferramentas para 

instalar o EasyClean free UnderSink, o 

que também se aplica à manutenção do 

mesmo.

Janela de inspeção
Em opção pode ser aplicada 

uma janela de inspeção para 

verificação visual do nível de 

gorduras no tanque.
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O separador de águas residuais com gorduras é adequado para instalação

apoiada sob a bancada por baixo do pio de lavagem. É fabricado sem 

qualquer componente metálico no tanque. O tanque feito de polímero

de elevada resistência (PP) tem integrado o espaço para recolha de

sedimentos e sólidos.

Uma tampa hermética de encaixe rápido através dos clips de fecho

facilita o acesso para limpeza e manutenção.

Para uma remoção e colocação rápida do separador do seu local 

temos dois conetores de engate rápido nos tubos de entrada e saída

Em opção pode ser instalado no local uma janela de inspeção

Para verificação visual da camada de gordura.

Dados técnicos:

• Entrada/saída: Ø 50 mm

•  Capacidade de armazenamento de gordura: 8l

•  Retenção de lamas:  12l

•  Volume total: 33l

Material: PP

Entrega: Kit modular para montagem no local

Limpeza: manual

Separador de gordura  EasyClean free UnderSink NS 0.7
Para instalação apoiada

h1
(mm)

h2
(mm)

Entrada/saída
Ø (mm)

Dimensões de instalação
l × b (mm)

Peso
 (kg)

Retenção de lamas  
 (l)

Água e óleos
(l)

Armazenamento de gordura 
(l)

Total 
(l)

225 235 50 891 ×420 5 12 21 8 33
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Janela de inspeção Art. no.

Janela de inspeção Compatibilidade: para separadores de gordura EasyClean free UnderSink                                                                                                                
de instalação apoiada                                                                                                                                          
Conteúdo: vidro polido
Note: Instalação no local, abrir furo de encaixe com craneana DA60

913 110

Acessórios 

NS Art. no.

0.7 93 070.00US
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Separadores de gorduras

Para mais informação sobre a nossa gama

de separadores consulte o nosso catálogo 

geral na secção 5.1

EasyClean ground para instalações soterradas

EasyClean free para instalação em piso inferior á cozinha

EasyClean free UnderSink para cozinhas

A KESSEL combina a facilidade de instalação, performance de 

limpeza e eficiência energética nos seus separadores de gorduras 

EasyClean free. A forma estreita do tanque oferece duas vantagens: 

1) toda a decantação e separação ocorre dentro do tanque em toda 

a sua extensão. 2) fácil de transportar e manusear e a possibilidade 

de colocá-lo diretamente contra a parede, economizando espaço.

As instalações soterradas economizam espaço no interior do 

edifício e são uma alternativa à instalação de separadores apoiados

Nesta área temos para oferecer uma vasta gama de soluções de 

separadores de gordura com os EasyClean ground, que combinam 

as vantagens  do EasyClean free com a poupança de espaço no 

interior.

A solução versátil para instalação apoiada ou soterrada

Separadores de Gordura
 EasyClean free / ground
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A KESSEL ocupa uma posição ímpar desde 1963,
em matéria de tecnologia de drenagem inovadora
e segura. Ao longo de décadas estabelecemo-nos
como um propulsor do setor e agora somos um
fornecedor internacional premium.

Isto é KESSEL.

Para além do controlo contínuo da qualidade, a proteção do ambiente, a eficiência energética,

e a saúde e segurança no trabalho têm particular importância para nós – tanto na fase de

produção como durante o funcionamento das nossas soluções no terreno.

Também apostamos muito na sustentabilidade no relacionamento que mantemos com os

nossos clientes. Por este motivo, oferecemos uma gama de serviços única, que vai desde

o aconselhamento e planeamento até à instalação e colocação em funcionamento e a

manutenção regular.

Uma coisa é certa: continuamos a ocupar um lugar de topo entre os líderes de

desenvolvimento de tecnologias no que respeita qualidade, inovação, segurança e serviço,

e estamos à altura da nossa visão:

KESSEL – líderes em drenagem

Parceiro de competente

desde 1963
Parceiro internacional 

60+
países

Fabricante premium em inovação

3.000+  
produtos

Empregador responsável

550+ 
funcionários

Empresa sólida

100+ mio. €
em vendas
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Made in Germany

  Conselho de administração: Bernhard Kessel (fundador da empresa), Edgar Thiemt e Alexander Kessel



Proteção
antirretorno 
Válvulas e camaras  

antirretorno

Estações elevatórias
e bombas

Válvula antirretorno com

bombagem forçada

Estações elevatórias híbridas

Estações elevatórias

Estações de bombagem

Bombas submersíveis

Unidades de comando e controlo

Tecnologia
de drenagem

Caleiras e ralos de duche

Ralos de pavimento

Ralos de estacionamentos

Ralos de cobertura e exterior

Tecnologia
de separação

Separadores de Gordura

Separadores de Hidrocarbonetos

Separador de Sedimentos

Separadores de Fécula

KESSEL Sede em Lenting, Alemanha

Líderes em Drenagem
Independentemente de a tarefa envolver a descarga de
água, o tratamento de afluentes ou a proteção antirretorno:
se é necessária a melhor solução, não há outra opção que não a KESSEL.
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