GReasefan
ODTAHOVÝ VENTILÁTOR S VESTAVĚNÝM
ODLUČOVAČEM TUKU A S PŘÍSLUŠENSTVÍM
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PROBLEMATIKA ODSÁVÁNÍ VZDUCHU OBSAHUJÍCÍ
TUK Z KUCHYNÍ, GRILŮ, PIZZA PECÍ, ATD.
Exotické koření a ovoce, jemná vůně pečeně nebo koláčů to jsou vůně, které bychom v kuchyních rádi
vnímali.
Pach tuku a ohně jsou vůně, které jsou bohužel nevyhnutelné při každém vaření a grilování. Tyto pachy
nelze často jednoduše odstranit, ale pouze s použitím některých technických zařízení je možné dostat je
pod kontrolu.

Zanášení tukových filtrů, potrubních rozvodů
a příslušenství
Ve vzduchu odsávaném z kuchyně je často velmi mnoho
tuku a při grilování je vzduch horký a obsahuje prach.
Nákladné filtrační vložky v digestořích odloučí většinu
mastnoty a prachu před vstupem vzduchu do potrubního
systému.
Nicméně zbývající tuk však vždy stále ještě ulpívá
v potrubních rozvodech a v dalších částech zařízení jako
jsou ventilátory a příslušenství.

Požáry tuku usazeného v komínech a ventilátorech
Proto je velmi důležité udržovat tyto části zařízení co nejčistší. Již jednorázový průnik plamene nebo
úlet jiskry postačuje k zapálení tuku ve filtru. Usazeniny tuku v potrubním systému, které jsou zasažené
plameny jsou potom dostatečnou potravou požáru k jeho rychlému rozšíření až k ventilátoru. Důsledkem
je pak často obávaný požár tuku v komíně spojený s úplnou ztrátou celého odsávacího zařízení
(tzv. vyhoření).

Ochrana čištěním
Je nutná pravidelná kontrola a důsledné čištění celého
systému odvodu spalin. Proto by měla být již při výběru
komponentů respektována možnost snadného přístupu
do potrubních systémů a instalovány speciální ventilátory,
které by společně se svojí tepelnou odolností a odolností
proti účinkům spalin, byly také snadno čistitelné a dobře
kontrolovatelné.
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VENTILÁTORY „GREASE“
VENTILÁTORY URČENÉ PRO ODSÁVÁNÍ
OD GRILŮ A Z KUCHYNÍ
Ventilátory „Grease“ jsou speciálně
vyvinuté tepelně odolné střešní ventilátory
s integrovaným zachycováním tuků.
Používají se obzvláště pro velké kuchyně
a pro grilovací zařízení, ze kterých je odsáván
vzduch a spaliny od smažení nebo grilování silně znečištěné tukem a tento vzduch
i přes nainstalované tukové filtry silně zanáší
potrubí a celý odsávací systém.
Ventilátory „Grease“ se díky svým velkým
plochám a dobře přístupným tvarům
snadno čistí, nabízí další integrovaný
odlučovač tuku. Vytékající tuky a oleje se
mohou s použitím speciálních sběracích
nádob zachytit a zlikvidovat. Toto zabráňuje
znečišťování střešní plochy a snižuje riziko
vzniku požáru.

Greasefan
Greasefan je tepelně odolný odtahový ventilátor na 250 °C v nepřetržitém
provozu, který je montovaný na ústí komínu nebo na odsávací kanál.
Zařízení tvoří hliníková skřín s mimořádnou odolností proti korozi a odolná
nízkým vibracím. Motor je osazen mimo objemový průtok vzduchu a je vybaven
speciálními tepelně odolnými, bezúdržbovými a zapouzdřenými ložisky. Spodní
deska ventilátoru je provedena jako zásobník na odkapávání tuku a má boční
drenážní otvor, kterým může odtékat tuk do sběrné nádoby.
Pro snadnou údržbu a čištění jednotky je úplně rozkládací. Pomocí servisního vypínače se
k těmto účelům může přístroj zcela odpojit od sitě a odpovídá bezpečnostním ustanovením
strojírenských směrnic.
Zařízení je vybaveno motorem 1x230V s plynule měnitelnými otáčkami.
Pokyny k instalaci a podrobný popis spalinového ventilátoru lze nalézt na našich stránkách
www.exhausto.cz
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REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ruční ovládání

EFC35S

Regulátor otáček EFC35S je ručně ovládaný regulátor pro plynulé
nastavení ventilátoru Greasefan. Je vybavený dvoupolohovým
vypínačem a světelnou diodou ukazující provozní stav a je vhodný
pro instalaci ve vlhkém prostředí (IP44).

Odlučovač tuku
Speciální kontejnery GCB (Grease Collector Box) se používají
ke shromažďování vytékajícího tuku. Skládá se z korozi odolného
pouzdra a zrnitého polštáře, který lze snadno vyměnit.
GCB

Servisní vypínač

REPU-2 pólový

Podle bezpečnostních ustanovení strojírenských směrnic slouží
servisní vypínač k vypnutí přívodu proudu k odsávacímu ventilátoru
v průběhu čištění a údržby.

Příruba
Pro připojení a pro montáž kouřového odsavače na třísložkový
zděný komínový systém nebo výfukové potrubí bez dosedací
plochy.
FRSV

Pokyny k instalaci a podrobný popis spalinového ventilátoru lze nalézt na našich stránkách
www.exhausto.cz
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NA PROBLÉMY S TAHEM KOMÍNU
EXISTUJE POUZE JEDNO ŘEŠENÍ
Mnoho let zkušeností v oblasti větrání a komínové techniky, stejně jako mnoho
odkazů na velké restaurační řetězce mluví jednoznačně pro použití ventilátorů
Grease od EXHAUSTO-CDT
min.

Nižší riziko požáru ventilátoru
Tuky vytékající z ventilátoru vytvářejí méně usazenin, které se
mohou vznítit. Tím se snižuje riziko vzniku požáru ventilátoru.

Úspora času a
nákladů
min.

EURO
EURO
EURO

Jednoduché otevírání a čištění, stejně jako rychlá výměna
granulačního polštáře snížuje provozní dobu čištění. To šetří
peníze a zajišťuje bezpečnost.

EURO

EURO

EURO
EURO
EURO



EURO

EURO



Ohebné a volné odvody spalin
Odpory třením o stěny kanálů a vřazené odpory filtrů a dalších
zařízení lze snadno překonávat pomocí ventilátoru. Přirozený
tah komína lze zanedbat.

EURO
EURO

EURO

EURO

rpm

EURO

Menší rozměry potrubí odváděného vzduchu-spalin
Při použití ventilátoru Greasefan může být rychlost proudění
v komíně zvýšena a množství odváděného vzduchu vzroste
o násobky množství původního. Použitím menších rozměrů
komína se sníží investiční náklady.



Optimální ovládání odpadního vzduchu
Prostřednictvím plynulého ovládání se nechají ventilátory Greasefan
optimálně přizpůsobit jakémukoli odtahovému systému.
To znamená optimální účinnost s minimální spotřebou energie.
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SNADNO, SPOLEHLIVĚ, EFEKTIVNĚ
EXHAUSTO nabízí ucelený sortiment komínové techniky k řešení umělého tahu komínů.
Výrobky jsou určeny k použití od rodinného domku po průmyslové aplikace a využití
v průmyslu. Stejně jak spalinový ventilátor tak i regulace jsou zhotoveny podle současně
platných norem a předpisů a jsou důkladně zdokumentovány.
Výrobky EXHAUSTO jsou vyráběny již s 50 letou tradicí a po celou dobu výroby byly
a jsou zdokonalovány a zapracovávány teoretické i praktické poznatky z odvodů
spalin od tradičních i moderních spotřebičů paliv.

Otevřené spotřebiče na pevná (tuhá) paliva
krby/pece a kachlová kamna pro pevná paliva

Otevřené krby, krbové vložky/ pece a kachlová kamna pro plynná paliva

Restaurace, pekárny a restaurace

Kotle na pevná, kapalná a plynná paliva

Kotle na spalování biomasy

Lokální topeniště (spotřebiče paliv) připojené na společné komíny

Váš prodejce:
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Průmyslová zařízení

EXHAUSTO – Ing. Radek Vanko • Lužická 18 • 120 00 Praha 2
Tel: +420-224 250 214, 604 690 340 • Fax: +420-233 322 609 • info@exhausto.cz

