
Rasvaimuri, savukaasuimuri 
varustettuna rasvankeräysaltaalla



Ongelmia rasvanpoiston kanssa 
– keittiöiden, grillien ja pizza uunien poistot 

Rasva kerääntyy suodattimiin, putkiin ja muihin 
kiinnikkeisiin
Keittiön poistoilmassa on usein rasvaa ja joskus se on myös 
pölyistä ja kuumaa. Suuri osa rasvasta ja pölystä poistetaan 
rasvakuvuissa olevilla monimutkaisilla suodattimilla, mutta 
loppu rasva kuitenkin kerääntyy kanavistoon ja muihin 
komponentteihin kuten esim. puhaltimiin. 

Eksoottisten mausteiden, hedelmien, paistin tai kakuntuoksua – näitä me haluamme keittiöömme.
Jokaisessa keittiössä ja grillissä on väistämättä palaneen ruuan ja rasvan käryä, eikä niiden poistaminen 
ole helppoa, mutta puhaltimen avulla ne saadaan hallintaan.

Ennalta ehkäisevä puhdistus
Säännöllinen ja kokonaisvaltainen poistokanavan 
puhdistus on välttämätöntä. Siksi jo suunnittelu- ja 
asennusvaiheessa olisi hyvä valita komponentit, jotka 
sallivat helpon pääsyn kanavistoon.
Valitse erikoispuhallin, joka on lämmönkestävä, kestää 
palavan materiaalin jäämät, sekä on myös helppo 
puhdistaa. 



Rasvaimuri  
– erityisesti grillien ja keittiöiden poistoilmalle 

Nämä katolla olevat puhaltimet on erityisesti 
suunniteltu kestämään kuumuutta ja ne on 
varustettu rasvankeräysaltaalla. Niitä käytetään 
ammattikeittiöissä ja grilleissä keittämisen 
ja paistamisen aikana. Puhaltimen lisäksi 
suodatuksen, kanavoinnin ja ilmanvaihdon on 
oltava kokonaisuudessaan hyvä. 

Helposti avattavan muotonsa vuoksi rasvaimuri, 
kuten myös puhaltimeen integroitu rasva-
allas ovat helppoja puhdistaa. Valuva rasva ja 
öljy johdetaan niille varattuun säiliöön, josta 
ne voidaan hävittää. Tämä estää kattopinnan 
likaantumisen ja ehkäisee näin tulipalovaaraa. 

Rasvanpoistopuhallin 

Rasvanpoistopuhallin kestää jatkuvaa käyttöä 250 °C (480 °F) lämpötilassa. Se 
asennetaan savupiipun tai ilmastointikanavan päälle. 

Laitteen kotelo on tärinävaimennettu ja valmistettu korroosion kestävästä valetusta alumiinista. 
Moottori sijaitsee ilmavirran ulkopuolella ja siinä on kuumuutta kestävät huoltovapaat laakerit. 
Puhaltimen pohjassa on rasva-allas, jonka sivulla on reikä, mistä rasva johdetaan erityiseen 
keräysastiaan. 

Huoltoa ja puhdistusta varten puhallin voidaan avata kokonaan. Huoltokytkimestä puhallin voi-
daan pysäyttää ja siten se täyttää konedirektiivin turvallisuusvaatimukset.

Laite on varustettu 1x230V moottorilla ja on portaattomasti säädettävissä. 

Savukaasuimurin asennusohjeet sekä yksityiskohtainen kuvaus löytyvät nettisivuiltamme:
www.exodraft.co.uk
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GCB
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Säätö ja lisälaitteet

Käsisäädin
EFC35S säädin on manuaalinen säädin, jolla puhaltimen 
pyörimisnopeutta voidaan säätää portaattomasti. ON/OFF kytkin 
on varustettu LED merkkivalolla, joka ilmoittaa toimintatilan. 
EFC35S soveltuu asennettavaksi kosteisiin tiloihin (IP44). 

Rasvankeräysastia
GCB:tä(Grease Collector Box) käytetään keräämään rasvaa. Siinä on 
korroosion kestävä kotelo ja huokoinen tyyny, joka voidaan vaihtaa 
helposti.

Huoltokytkin
Huoltokytkimestä exodraft in puhallin voidaan pysäyttää 
huollon ja puhdistuksen ajaksi täyttäen näin konedirektiivin 
turvallisuusvaatimukset.

Laipat
Savukaasuimuri asennetaan terässavupiippuun käyttämällä 
korroosion kestävää laippaa. Tällä varmistetaan, että asennus 
tapahtuu tasaiselle alustalle. 

Asennusohjeet ja tarkka kuvaus lisälaitteista löytyy 
nettisivuiltamme: www.exodraft.co.uk



Hormin veto-ongelmiin  
– on vain yksi ratkaisu
Exodraftilla on monen vuoden kokemus ilmanvaihdosta ja hormiteknologiasta 
ja useita referenssejä isoista ravintolaketjuista, jotka suosittelevat Exodraftin 
rasvanpoistoimureita.

Vähentää tulipaloriskiä
Puhaltimen käyttäminen vähentää syttyvän rasvan määrää ja 
tulipalon vaara vähenee.

Ei niin suuria vaatimuksia poistokanavalle
Puhallin pystyy helposti suoriutumaan kanavan, suodattimien ja 
muiden varusteiden aiheuttamasta painehäviöstä. Hormin ilmiötä ei 
tarvita huomioida, kun käytetään puhallinta.

€£
$€£

Kustannusten- ja ajansäästöä
Yksikertaisesti kääntyvä ja nopeasti takaisin paikalleen asennettava 
rasvankeräysallas säästää siivoustunteja, rahaa ja luo turvallisuutta. 

Pienemmät poistokanavat
Käyttämällä rasvanpoistohuippuimuria, voidaan virtausnopeutta hor-
missa kasvattaa  ja poistoilmamäärää lisätä. Pienempi hormin koko 
vähentää investointikustannuksia.  

Poistoilman optimaalinen ohjaus
Rasvanpoistohuippuimurin jatkuva säädettävyys optimaaliseksi 
jokaiseen olosuhteeseen, vähentää energian kulutusta. 
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