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Zintegrowany odpływ tłuszczu. 

Niedrogi, szybki i bezpieczny.

Zintegrowany odpływ 
tłuszczu jest przeznaczony w 
szczególności do przyrządzania 
potraw zawierających dużą 
ilość tłuszczu, np. drobiu lub 
giczy cielęcych, i zapobiega 
uciążliwemu osadzaniu 
się tłuszczu w systemie 
wentylacyjnym. 

Skapujący tłuszcz jest zbierany 
w komorze i odprowadzany 
do specjalnych pojemników 
zbiorczych. Zintegrowany 
zawór zamykający umożliwia 
bezpieczną wymianę pełnych 
pojemników również podczas 
przyrządzania potraw i tym 
samym bezpieczną i ekologiczną 
utylizację tłuszczu. 

Dodatkowe zamknięcie chroni 
zebrany tłuszcz również podczas 
czyszczenia. Ograniczona zostaje 
pracochłonna i kosztowna 
konserwacja urządzeń do 
oczyszczania wody z tłuszczu 
oraz koszty utylizacji tłuszczu i 
oleju.

1 Zintegrowany odpływ tłuszczu, 
typ 6-1/1 – 10-2/1
Wystarczy umieścić tacę ociekową 
na tłuszcz na przeznaczonej do 
tego dolnej szynie w komorze. 
Skapujący tłuszcz jest zbierany i 
transportowany do specjalnych 
kanistrów. Kanistry można 
umieścić wygodnie i bezpiecznie w 
podstawie RATIONAL (II lub IV).

Opcja zawiera:
 › Taca ociekowa do zbierania 

tłuszczu
 › Rury odpływowe
 › Zawór zamykający
 › 2 kanistry 10 l (2,64 USGAL)

W zależności od zastosowania 
do dyspozycji są następujące 
akcesoria:
 › Podstawa II (otwarta)
 › Podstawa IV (zamknięta)

3 Zintegrowany odpływ tłuszczu 
do urządzeń Combi-Duo
W przypadku urządzeń Combi-
Duo należy zapewnić, aby 
zarówno górne, jak i dolne 
urządzenie były wyposażone w 
opcję zintegrowanego odpływu 
tłuszczu. Dodatkowo należy 
wybrać zestaw montażowy 
Combi-Duo oraz odpowiednią 
podstawę lub zestaw niwelacyjny. 
W celu odpowiedniego połączenia 
instalacji odprowadzania tłuszczu w 
obu urządzeniach należy zamówić 
specjalnie dostosowany zestaw 
odpływu tłuszczu Combi-Duo 
zawierający dodatkowe rury i 
uchwyty. 

W zależności od rodzaju montażu 
tłuszcz jest odprowadzany do 
pojemników lub kanistrów 
umieszczonych obok Combi-Duo. 
W celu zapewnienia bezpiecznego 
przechowywania dostępna jest 
mocowana na stałe wanienka do 
ustawiania pojemników zbiorczych.

Oryginalne wyposażenie 
dodatkowe RATIONAL.

2 Zintegrowany odpływ tłuszczu, 
typ 20-1/1, 20-2/1
Specjalne rynienki ociekowe zostały 
umieszczone w szynach mobilnego 
stelaża. Skapujący tłuszcz jest 
zbierany w tych rynienkach, skąd 
jest odprowadzany za pomocą 
szyn odpływowych przez specjalny 
pojemnik zbiorczy do płaskiego 
zbiornika z pokrywą. W celu 
zapewnienia maksymalnego 
bezpieczeństwa użytkowania 
pojemnik należy ustawić w 
przymocowanej na stałe wanience 
przytrzymującej, umieszczonej 
obok urządzenia. 

Opcja zawiera:
 › Taca ociekowa do zbierania 

tłuszczu
 › 2 rynienki ociekowe i szyny 

odpływowe
 › Rury odpływowe
 › Zawór zamykający
 › Pojemnik zbiorczy 1/1 GN z 

uchwytami
 › Wanienka przytrzymująca

Aby zapewnić bezpieczną 
eksploatację, urządzenia Combi-
Duo typu 6-1/1 na 6-1/1 lub 
6-2/1 na 6-2/1 muszą być 
zamontowane na podstawie I 
dla Combi-Duo, podstawie II 
dla Combi-Duo lub na zestawie 
niwelacyjnym.

Urządzenia Combi-Duo typu 
6-1/1 na 10-1/1 lub 6-2/1 na 
10-2/1 muszą być zamontowane 
na podstawie I dla Combi-Duo lub 
na zestawie niwelacyjnym.

Specjalne zestawy montażowe 
Combi-Duo ze zintegrowanym 
odpływem tłuszczu zawierają 
następujące elementy:
 › Dodatkowe rury 
 › Wanienka przytrzymująca
 › 2 pojemniki zbiorcze 1/2 GN 

(wyłącznie w przypadku montażu 
na zestawie niwelacyjnym)

4 Wózek transportowy na 
pojemniki (Combi-Duo i 
urządzenia wolnostojące)
Umożliwia bezpieczny transport 
pełnych kanistrów/pojemników 
przeznaczonych do utylizacji. 

Opcja zawiera:
 › Wózek
 › Zdejmowany uchwyt



RATIONAL Sp. z o.o.
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 864 93 26
Fax +48 22 864 93 28

info@rational-online.pl
rational-online.com

Dostępność dla urządzeń RATIONAL
iCombi Pro /  
iCombi Classic /  
CombiMaster Plus XS

Rodzaj energii Dostępne Konieczna instalacja na 
podstawie lub zestawie 
niwelacyjnym

Typ XS 6-2/3 Wersja elektryczna – –

Combi-Duo XS 6-2/3 Wersja elektryczna – –

Typ 6-1/1, 10-1/1 Wersja elektryczna / 
gazowa

● ●

Typy 6-2/1, 10-2/1 Wersja elektryczna / 
gazowa

● ●

Combi-Duo 1/1 Wersja elektryczna / 
gazowa

● ●

Combi-Duo 2/1 Wersja elektryczna / 
gazowa

● ●

Typ 20-1/1 Wersja elektryczna / 
gazowa

● –

Typ 20-2/1 Wersja elektryczna / 
gazowa

● –

● Dostępne / – niedostępne
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Międzynarodowe certyfikaty


