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De serie Grease Guardian volautomatische vetafscheiders (grease removal 
units/GRU's) van FM Environmental bestaat uit systemen die volledig 
zijn ontworpen voor het afscheiden van vrij zwevende vetten en oliën in 
afvoerwaterstromen. De afgescheiden vetten en oliën worden
opgevangen in de roestvrijstalen tank en door het systeem automatisch 
teruggewonnen. Uitsluitend 'gereinigd' water kan het systeem passeren 
en in de afvoerbuizen terechtkomen. Alle modellen scheiden eveneens 
vaste voedselresten af in een uitneembare mand. U kunt de Grease 
Guardian gebruiken voor een groot aantal toepassingen, van restaurants en 
voedselverwerking tot en met allerlei soorten industriële processen. Toestellen 
die rechtstreeks kunnen worden aangesloten zijn onder meer aanrechten voor 
keukengerei, (voor)spoelbakken, combi-ovens en wokbranders.

Door een Grease Guardian te gebruiken kunt u hoge riooltoeslagen en 
boetes terugdringen of elimineren, doordat vetten en oliën op efficiënte wijze 
worden afgescheiden en verwijderd. Bovendien vermindert of elimineert u 
ook de snel stijgende pomp- en verwijderingskosten die gepaard gaan met 
conventionele vetvangers en vetopvanginstallaties. De teruggewonnen vetten 
en oliën zijn vrijwel watervrij en kunnen dus door een plaatselijk verwerkings- 
of recyclingbedrijf worden ingezameld.

de serie GreAse GuArdiAn d1 - d5

bijlAGen
1.  Applicatiespecifieke 
instellingen van regelunit. ........... 20
2. Overzicht cyclussen ................ 21
3. Bedradingsschema's D1 t/m D4 . 22
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WerkinG

Vet, vaste deeltjes en afvalwater uit de keuken komen in de Grease 
Guardian terecht.

De vaste voedselresten worden opgevangen in een uitneembare zeef.

Het vet stroomt door sleuven in de keerplaat naar de 
middelste kamer, waar het niet verder kan. Met behulp van een 
verwarmingssysteem wordt het vet van het afvalwater gescheiden en 
stijgt het naar de oppervlakte.

Het vloeibaar geworden vet kleeft aan de draaiende afroomwielen.

Het vet passeert een afschraper en wordt naar een verzamelbak geleid, 
waar het op hygiënische wijze kan worden afgevoerd en verwijderd.

Het behandelde water stroomt onder een keerplaat door via de 
uitlaat naar de afvoer.

Afvoer voor keukenafvalwater
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AfMetinGen & specificAties product

Model (mm)

A b c d e f G h

d1 640 500 150 150 330 520 310 60

d2 720 620 225 210 410 520 310 60

d3 840 705 310 260 450 520 310 90

d4 922 710 295 230 450 520 310 115

d5 1422 920 405 335 560 592 310 115

Materiaal behuizing
(alle modellen)

16 Gauge; 304 roestvij staal; 
blankgegloeid

Motor
(alle modellen)

25 Watt, 230v, 50 Hz
Condensator 1.3 µF 

Verwarmings-
systeem d1, d2

600 Watt, 230 V,
met thermische beveiliging

Verwarmings-
systeem d3, d4

1000 Watt, 230 V, 
met thermische beveiliging

Verwarmings-
systeem d5

2000 Watt, 230 V, 
met thermische beveiliging

regelunit
(alle modellen)

Progr. Logic Controller:
Verlicht display 
Voeding 230 V AC
Uitgang 230 V AC
Accu als 
reservestroomvoorziening

Model

d1 d2 d3 d4 d5

Hydraulisch debiet
l/seconde

0.75 1.25 1.75 2.25 3.5

Capaciteit van de zeef, litres 3 4 8 10 14

Capaciteit 
vetverzamelbak, liter

3.5 4.5 4.5 4.5 11

Skimming Rate, l/hr
Basic model

2 2 4 4 12

Max afroomsnelheid, l/u
Geüpgraded (3 
afromwielen)

6 6 6 6 12
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instAllAtie

Wandcontactdoos 13 Ampère, 230 V AC met speciale foutstroom- 
veiligheidsschakelaar30 mA. Mag niet verder dan 2 m van de Grease 
Guardian verwijderd zijn

Afvoerbuis tussen aansluitpunt en Grease Guardian met een vrije val 
van min. 1:100

Sluit de buizen aan op de in- en uitlaten van de Grease Guardian door 
middel van de 2 rubberen klemkoppelingen die zijn meegeleverd

Zwanenhals onder gootsteen moet op zijn plaats blijven. Min. 40 mm 
ruimte tussen zwanenhals en apparaatbehuizing

Bemonsteringsklep in uitlaatbuis (indien van toepassing), stand uitloop 
45 graden

Afvoerbuizen na de Grease Guardian:
• diameter min. 50 mm
• 1: 100 vrije val naar afvalwaterafvoer
• afstand niet groter dan 3 m
• minder dan 3 bochten van 90 graden

Dagelijkse toegang vereist 
(toegankelijk houden)

Wanneer installatie onder het apparaat niet mogelijk is, kan de Grease 
Guardian naast het toestel worden geplaatst, waarbij bovenstaande vereisten 

voor elektrische leidingen en buizen in acht moeten worden genomen

Toestellen die rechtstreeks 
kunnen worden aangesloten 
zijn onder meer aanrechten 
voor keukengerei, (voor)
spoelbakken, combi-ovens 
en wokbranders.

deel i: Voorbeeld van installatie onder Aanrecht
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1. Controleer of het apparaat op een zuiver horizontaal vlak staat en of de in- 
en uitlaatbuizen goed zijn aangesloten.

2. Controleer of de wandcontactdoos spatwaterdicht is en is uitgerust met een 
speciale foutstroom-veiligheidsschakelaar of aardlekschakelaar van 30 mA

onderstaande punten 3 en 4 moeten gewoonlijk worden uitgevoerd door uw 
vertegenwoordiger als onderdeel van de inbedrijfname van het apparaat:
3. Controleer voordat de hoofdschakelaar wordt omgezet of het apparaat tot aan 

het juiste instellingsniveau met water is gevuld; dat niveau is bereikt als het 
binnenkomende water na stabilisering precies tot onder het afroomwiel staat.

4. Stel de huidige tijd van de regelunit in en selecteer het juiste 
cyclusprogramma volgens de in deze handleiding gegeven instructies 
voor het instellen van de timer. Houd u aan alle in deze handleiding 
vermelde onderhoudsvereisten

• Schakel het apparaat niet in voordat 
u dit volgens bovenstaande 
aanwijzingen met water hebt gevuld.

• Haal de apparaatstekker uit de 
wandcontactdoos voordat u toegang 
zoekt tot elektrische componenten

• Als u het apparaat niet onderhoudt, 
werkt dit niet meer efficiënt.

• Het  apparaat  is  uitsluitend 
ontworpen  voor  het opvangen  en  
verwijderen van vrij zwevende oliën 
en vetten

• De meegeleverde zeef voor vaste 
deeltjes binnenin het apparaat 
beschermt dit tegen de vorming 
van afzettingen van grove, vaste 
voedselresten. Voor de hoogste 
efficiëntie en het verminderen 
van de hoeveelheid fijnere 
vaste voedselresten installeert u 

gootsteenzeefjes in de gootstenen en 
zorgt u ervoor dat alle voedselresten 
in de vuilnisbak worden geschraapt 
voordat het keukengerei wordt 
afgespoeld

• Gebruik geen gevaarlijke 
reinigingsmiddelen om het apparaat te 
reinigen

• Installeer het apparaat niet buiten, 
tenzij u de waterdichte afdekking IP65 
gebruikt

• Sluit vóór de Grease Guardian geen 
versnijder of soortgelijk apparaat aan

• Let erop dat het apparaat horizontaal 
en direct op de grond of, indien van 
toepassing, op een frame wordt 
geïnstalleerd

• Verwijder voordat u de Grease 
Guardian installeert verstoppingen en 
vetafzettingen uit de afvoerbuizen

deel 2: controles vóór het opstarten

GeZondheid, VeiliGheid en efficiËntie
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Opmerking: als de gebruiker niets instelt, gelden 
de fabrieksinstellingen en wordt het apparaat 
elke dag opgestart in LOW Cycle Mode 
(cyclusmodus LAAG) van 8 u tot 12 u. Deze 
cyclus is voldoende voor kleinere toepassingen, 
bijv. lunchzaken en restaurants met minder dan 
50 zitplaatsen. Zie in andere gevallen Bijlage 
1 aan het eind van deze handleiding voor de 
aanbevolen instellingen voor uw toepassing.

Nadat de machine is ingeschakeld wordt het 
startscherm weergegeven, met daarop de 
softwareversie van de regelunit (in dit geval E 
voor Europa en de versiedatum ddmmyy). Ook 
de huidige tijd en de in de fabriek ingestelde 
cyclusmodus worden weergegeven.

Als u de cyclusmodus wilt wijzigen, selecteert 
u eerst één of meer 4-uursprogramma's (08:00-
12:00, 12:00-16:00, 16:00-20:00 of 20:00–00:00) 
door tegelijkertijd op de toetsen OK en A te 
drukken. Blader vervolgens door de beschikbare 
werkingstijden door opnieuw op toets A te drukken.

Door op toets B te drukken kunt u elke 
werkingstijd ON of OFF (AAN of UIT) zetten. Als 
u klaar bent, drukt u op ESC om terug te gaan 
naar het startscherm.

In het startscherm drukt u vervolgens op de toets 
+ of op  de  toets  -  en  houdt  u  deze  1  seconde  
lang ingedrukt om de duur van de cyclusduur fijn 
in te stellen. Op het scherm wordt de gekozen 
instelling weergegeven; er zijn 3 opties
•	 loW cycle Mode (cyclusmodus lAAG)
•	 MediuM cycle Mode (cyclusmodus MediuM)
•	 hiGh cycle Mode (cyclusmodus hooG)

reGelunit (controller) 
GreAse GuArdiAn

cyclusprogrammering

Zie Bijlage 1 voor de instellingen die worden aanbevolen voor uw toepassing

+-ESCA B OK

E020214 09:50
LOW CYCLE MODE

+-ESCA B OK

CLOCK 08:00-12:00

+-ESCA B OK

CLOCK 08:00-12:00
CLOCK ON

+-ESCA B OK

E020214 09:41
medium cycle mode
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Op de timer-regelunit wordt tijdens de diverse 
fasen van een cyclus de volgende informatie 
weergegeven.

Tijdens een cyclus worden het 
verwarmingselement en de motor ingeschakeld 
om de oliën en vetten te verwarmen en af te 
romen. Op het startscherm wordt knipperend het 
bericht in cycle (IN CYCLUS) weergegeven. In 
Bijlage 2 worden voor alle gebruikersopties de 
volledige cyclustijden weergegeven.

overige functies regelunit

Modus verwarming uit
Wanneer het afvalwater dat het apparaat 
binnenkomt voldoende warm is of wanneer er lichte 
oliën worden opgevangen, kan het zijn dat er geen 
verwarmingselement nodig is. Daarom bestaat er 
de mogelijkheid cyclussen uit te voeren waarbij het 
verwarmingselement is uitgeschakeld. Hiermee 
kunt u ook besparen op de energierekening.

Houd op het startscherm de toets B gedurende 
10 seconden of langer ingedrukt om het 
verwarmingselement uit te schakelen. Op het 
scherm wordt het uitschakelen aangegeven. In 
deze modus voert het systeem alle cyclussen uit 
met uitsluitend de motor ingeschakeld op de 
vooraf gespecificeerde instellingen.

Zie het einde van Bijlage 2 voor een overzicht 
van de aan- en uittijden voor HEATER OFF MODE 
(MODUS VERWARMING UIT).

Houd  toets  B  opnieuw  10  seconden  ingedrukt, 
totdat MODE HEATER OFF niet meer wordt 
weergegeven, om het verwarmingselement weer 
in te schakelen.

+-ESCA B OK

E020214 09:50
LOW CYCLE MODE
in cycle

+-ESCA B OK

E020214 9:13
LOW CYCLE MODE
in cycle
heatr off mode
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testmodus
U kunt een test van de elektrische componenten 
uitvoeren. Druk in het startscherm tegelijkertijd op - en + 
om naar het testscherm te gaan. Druk vervolgens op één 
van de testmodustoetsen om de bijbehorende uitgang te 
activeren:
• Druk op toets A om het verwarmingssysteem te activeren.
• Druk op toets B om de motor/afroomwiel(en) te activeren. 
• Druk op toets - om uitgang 3 te activeren. 
• Druk op toets + om uitgang 4 te activeren.

Ga terug naar het startscherm door op ESC te drukken

Waarschuwing geen deksel
Als op enig moment het deksel van de hoofdtank 
wordt verwijderd, worden om veiligheidsredenen 
het verwarmingselement en de motor uitgeschakeld. 
Op het scherm wordt knipperend LID OFF (GEEN 
DEKSEL) weergegeven totdat het deksel weer wordt 
teruggeplaatst. Na terugplaatsing van het deksel worden 
het verwarmingselement en de motor weer ingeschakeld

herinnering dagelijks onderhoudr
Dit herinneringsbericht (DAY MAINTENANCE) wordt 
eenmaal per 24 uur knipperend op het scherm van de 
regelunit weergegeven. Het deksel moet worden verwijderd 
en de mand voor vaste voedselresten moet worden 
gecontroleerd en geleegd. Dit is ook het moment waarop 
de vetverzamelbak, de interne afschraper en het vetkanaal 
moeten worden gecontroleerd. Door het terugplaatsen van 
het deksel wordt het herinneringsbericht voor onderhoud 
24 uur verzet.

herinnering geplande servicebeurt 
(serVic due)
De Grease Guardian heeft regelmatige inspecties, 
servicebeurten en leegpompprocedures nodig, die moeten 
worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.De 
regelunit is daarom ingesteld om op de dag waarop service 
noodzakelijk is de herinnering SERVICE DUE (GEPLANDE 
SERVICE) weer te geven. Neem contact op met uw 
serviceverlener als dit bericht wordt weergegeven. Gewoonlijk 
wordt dit herinneringsbericht minimaal eenmaal per 90 
dagen knipperend weergegeven, conform de vereisten voor 
servicebeurten en leegpompen van dit product

+-ESCA B OK

HEAT TEST A
SKIM TEST B
OUT3 TEST -
OUT4 TEST +

+-ESCA B OK

E020214 09:10
Low cycle mode
in cycle lid off

+-ESCA B OK

E020214 16:01
Day maintenance!

+-ESCA B OK

E020214 16:01
LOW CYCLE MODE

 SERVIC DUE
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instellen van de tijd
Ga naar het hiernaast aangegeven scherm 
door tegelijkertijd op ok en esc te drukken. 
Selecteer MISCELLANEOUS (DIVERSEN) met 
de toets + of - en druk op ok

Gebruik in het volgende scherm de toetsen + 
en - om de knipperende balk te verplaatsen 
en clock (KLOK) te selecteren. Druk op ok 
om te bevestigen.

Gebruik vervolgens de toetsen + en - om 
dAte/hour setup (INSTELLING DATUM/
TIJD) te selecteren en druk op ok

Gebruik de toetsen + en - om de 
knipperende balk te verplaatsen en de uren- 
en minutenvelden van de huidige tijd te 
selecteren. Wijzig deze getallen door op ok 
te drukken en vervolgens de toetsen + en - 
te gebruiken om de waarde te verhogen of 
verlagen.
Druk op ok om de huidige waarde te 
bevestigen. Druk op esc om op te slaan en 
terug te gaan naar het startscherm

overige instellingen regelunit:
instellen tijd en 7 dagen AAn/uit

+-ESCA B OK

Date/hour setup
summer time setup

+-ESCA B OK

friday
18 january 2013

13:46  19
Calibrat,:+00s/wee

+-ESCA B OK

parameter
miscellaneous

+-ESCA B OK

clock
fault
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+-ESCA B OK

parameter
miscellaneous

+-ESCA B OK

macro 000 fbd 182
time prog weekly
n.00 00:00 on
d:MTWtfss  W:12345

+-ESCA B OK

macro 000 fbd 082
time prog weekly
n.00 00:00 on
d:MTWtf--  W:12345

regeling 7 dagen AAn/uit
Ga naar het hiernaast aangegeven scherm 
door tegelijkertijd op ok en esc te drukken. 
Selecteer met de toets + of - pArAMeter 
(PARAMETER) en druk op ok

Het scherm dat u links ziet, wordt weergegeven. 
Gebruik nu alleen de toets - om de cursor naar 
het veld D:MTWTFSS (D:MDWDVZZ) (dagen van 
de week) te verplaatsen. Druk op ok om een 
specifieke dag te selecteren. Druk vervolgens 
op - om een dag te annuleren. Door op ok te 
drukken bevestigt u de annulering en verplaatst 
de cursor zich naar de volgende dag. Als u de 
laatste dag, S (zondag) hebt bereikt, drukt u op 
ok om alles te bevestigen.

Voorbeeld: de regelunit in het weekend UIT; het 
display wordt geconfigureerd zoals links
aangegeven. Druk op esc om terug te gaan 
naar het startscherm.
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log voor datum 
'laatste servicebeurt'
De datum van de laatste servicebeurt van het 
apparaat wordt gelogd op een basisreferentiescherm. 
U hebt op elk moment toegang tot dit scherm en kunt 
daar wijzigingen in maken door onderstaande menu's 
te gebruiken.

Weergeven:
Druk in het startscherm tegelijkertijd op de 
toetsen ok en b. Druk opnieuw op b om naar het 
servicemenu te gaan. Dag, maand en jaar van datum 
van de laatste servicebeurt worden weergegeven. 
Druk hierna op esc om terug te gaan naar het 
startscherm.

+-ESCA B OK

Serviced (last)
07 january  2002

instellinGen Voor technicus: 
inbedrijfnAMe en serVice

+-ESCA B OK

commissioned on
07 january

log voor datum 'in gebruik 
genomen op ...'
De datum van ingebruikname van het apparaat 
wordt gelogd op een basisreferentiescherm. U 
hebt op elk moment toegang tot dit scherm en 
kunt daar wijzigingen in maken door onderstaande 
menu's te gebruiken.

Weergeven:
Druk in het startscherm tegelijkertijd op de toetsen 
ok en b. Dag, maand en jaar van datum van 
ingebruikname worden weergegeven. Druk hierna op 
esc om terug te gaan naar het startscherm.

Wijzigen:
Selecteer in dit scherm de dag, de maand of het jaar 
door op + of - te drukken om de knipperende balk door 
deze velden te verplaatsen. Druk op OK om een veld te 
selecteren. De balk wordt grijs weergegeven. Gebruik 
vervolgens de toetsen + en – om datumwaarden te 
verhogen of te verlagen. Druk op OK om een waarde 
op te slaan en herhaal deze stappen voor de volgende 
velden. Druk hierna op ESC om terug te gaan naar het 
startscherm.
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Wijzigen:
Selecteer in dit scherm SERVICED LAST (LAATSTE 
SERVICEBEURT) de dag, de maand of het jaar door op 
+ of - te drukken om de knipperende balk door deze 
velden te verplaatsen. Druk op ok om een veld te 
selecteren. De balk wordt grijs weergegeven. Gebruik 
vervolgens de toetsen + en – om datumwaarden te 
verhogen of te verlagen. Druk op ok om een waarde 
op te slaan en herhaal deze stappen voor de volgende 
velden. Druk hierna op esc om terug te gaan naar het 
startscherm.

herinnering geplande servicebeurt:
instellen van interval
Hiermee kunt u het interval instellen voor het weergeven 
van het knipperende herinneringsbericht voor service. De 
intervaloptie kan worden ingesteld op een frequentie van 
0-12 maanden. De standaardinstelling van de fabriek is 
ingesteld op 3 maanden. Als u het interval instelt op “0“, 
wordt de functie overschreven en is er geen herinnering.

Weergeven:
Druk in het startscherm tegelijkertijd op de toetsen 
OK en B. Druk opnieuw tweemaal op B om naar het 
servicemenu te gaan. Het huidige interval in maanden 
wordt weergegeven. Druk hierna op ESC om terug te 
gaan naar het startscherm.

Wijzigen:
Selecteer in het scherm voor service-interval het aantal 
maanden door op ok te drukken. De balk wordt grijs 
weergegeven. Gebruik vervolgens de toetsen + en – 
om de waarde voor het aantal maanden te verhogen of 
te verlagen. Druk na juiste instelling van de waarde op 
ok om deze op te slaan. Druk hierna op esc om terug 
te gaan naar het startscherm.

opmerking: de waarschuwing voor 
serviceherinnering opnieuw instellen.
Het knipperende bericht van Serviceherinnering 
annuleren nadat een service is voltooid: Druk op A in 
het menu Service-interval gedurende 5 seconden.  
Het bericht wordt geannuleerd en opnieuw ingesteld 
voor het volgende interval.

+-ESCA B OK

service interval
months
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AlGeMene reiniGinG

dagelijks

Verwijder het deksel en leeg de 
zeefmand in de vuilnisbak. Plaats 
de mand terug en maak het 
deksel vast.

Leeg de vetverzamelbak in de 
afvalvetton. Deze laat u voor 
recycling ophalen door een 
plaatselijk verwerkingsbedrijf.

Open het deksel, verwijder de 
afneembare afschraperbladen, 
reinig deze en plaats ze weer terug.

Vul gootstenen met schoon water 
en laat ze leeglopen om het 
apparaat door te spoelen. Hierdoor 
blijft de tank vol met schoon water. 
Zorg er altijd voor dat het water tot 
aan de afroomwielen komt.

Wekelijks

Gebruik een borstel om 
vetafzettingen te verwijderen uit 
het interne kanaal en uit de externe 
buisbocht boven de vetverzamelbak.
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drieMAAndelijks onderhoud

externe servicepartner

LET OP!
Aanvullend op de dagelijkse en wekelijkse reiniging moet elke Grease 
Guardian elke 3  maanden een servicebeurt  krijgen, die uitsluitend  
mag worden uitgevoerd door een goedgekeurde serviceverlener van 
fM environmental. Het niet uitvoeren van de servicebeurt kan leiden tot 
verminderde prestaties van het apparaat of tot storingen in het systeem.

De servicebeurt moet minimaal uit onderstaande stappen bestaan:

leegpompen van het apparaat:
Voor het verwijderen van 
afgezette en zwevende vaste 
deeltjes. Ook moet iedere keer 
het verwarmingselement grondig 
worden geïnspecteerd en gereinigd.

inspectie van  alle slijtende onderdelen 
Met  inbegrip van  het rubber van 
de afschrapers, het rubber van de 
keerplaten  en de afdichting van 
het deksel. Indien nodig moeten 
onderdelen worden vervangen.

elektrische controles
Met inbegrip van controles van 
de regelunit, het verwarmings- 
element en de motor. Indien nodig 
moeten componenten worden 
geoptimaliseerd.
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probleMen oplossen

probleeM: roomt niet af

is het apparaat ingeschakeld?
Controleer of het apparaat is ingeschakeld en of de timer-regelunit op de juiste 
wijze is ingesteld. Controleer de aansluiting op de wandcontactdoos. Als het 
apparaat is ingeschakeld en er nog steeds geen scherm wordt weergegeven, 
controleert u de zekeringen of neemt u contact op met uw leverancier.

Zijn de uitneembare onderdelen gereinigd?
Verwijder het deksel en verwijder alle afzettingen die eventueel aanwezig 
zijn op de afschraperbladen of in het verzamelkanaal en de uitlaatslang. 
Let erop dat u de afschraperbladen op de juiste wijze op de afroomwielen 
vastklikt. Vervang de afschraperbladen wanneer deze versleten zijn.

controleer de afroom- en verwarmingscyclussen
De verwarmings- en afroomcyclussen van de Grease Guardian moeten zodanig 
zijn ingesteld dat het vet dat in de tank zit wordt verwijderd. Controleer 
of de cyclussen op de juiste wijze en volgens de instructies zijn ingesteld. 
Verwarmingssysteem: de tank moet ongeveer 25 minuten worden verwarmd. 
Als de tank niet warm wordt, is inspectie van het verwarmingssysteem nodig. 
Neem contact op met uw plaatselijke servicetechnicus.
Afroomwiel: controleer of u na 25 minuten verwarmen het geluid van het 
draaien van de afroomwielen hoort. Als u de motor hoort maar de wielen 
niet draaien, controleert u de assen en de aandrijfkoppelingen waarmee de 
motor aan de wielen is verbonden. Als de motor van de afroomwielen niet 
op gang komt, moet u deze laten controleren door gekwalificeerde technici 
en mogelijk vervangen.

controleer of de afschraperbladen goed vast zitten
Plaats het bladensamenstel op het wiel en bevestig dit op de as. 
Vervang rubberbladen die na verloop van tijd bros zijn geworden.

controleer magneet en schakelaar
Op het bedieningspaneel bevindt zich een magnetische veiligheidsschakelaar, 
waarbij de magneet zelf aangebracht is op het deksel van de Grease Guardian. 
Controleer of de magneet op het deksel onbeschadigd is. Controleer of de 
afstand tussen magneet en bedieningspaneel niet groter is dan 10 mm.

controleer het deksel
Het apparaat werkt niet als het deksel is verwijderd of onjuist is geplaatst.
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probleeM: er zit overtollig 
water in de vetverzamelbak
controleer de instellingen van de timer-cyclussen
Controleer de instellingen van de timer-cyclussen op te lange AAN-tijden. 
Verkort de cyclusduur tot de tijd die in deze handleiding wordt aanbevolen 
voor timer- instellingen. Het apparaat mag nadat de vetten en oliën zijn 
afgeroomd niet uitgebreid meer lopen.

controleer het toevoerwaterdebiet
Plotselinge toenames in de waterstroom kunnen leiden tot overlopen naar 
de verzamelbak. Controleer of het debiet van de toevoerwaterstroom 
niet het gespecificeerde debiet overschrijdt en controleer of er in de 
afvoerbuizen na het apparaat geen verstoppingen zijn.

probleeM: er treedt stank op
is er onderhoud uitgevoerd?
Controleer of het reinigen is uitgevoerd zoals aangegeven in deze 
handleiding. Controleer of het apparaat is leeggepompt overeenkomstig de 
onderhoudsinstructies. 

probleeM: er komt zeer veel stoom uit het apparaat
overheveling
Het overhevelingseffect leidt tot een verlaagd niveau in het apparaat. Dit 
effect treedt op bij bepaalde installaties waarbij na het apparaat buizen op 
onjuiste wijze zijn geïnstalleerd. Als dit het geval is, schakelt u het apparaat 
onmiddellijk uit en vraagt u een installatiebedrijf of uw leverancier om advies.

probleeM: Water stroomt over uit het apparaat
is de zeefmand goed bijgehouden?
Als er water overstroomt vanuit de inlaatkamer, kan het zijn dat de 
zeefmand moet worden geleegd. Verwijder en reinig de mand en plaats 
deze terug. Controleer of het debiet van de toevoerwaterstroom niet het 
gespecificeerde debiet overschrijdt en controleer of er in de afvoerbuizen na 
het apparaat geen verstoppingen zijn.

Moet de inlaatpakking worden vervangen?
Overstromingen kunnen ook worden veroorzaakt door versleten inlaatpakkingen 
of verstopte uitlaatbuizen. Vervang de pakking en verwijder alle mogelijke 
verstoppingen na het apparaat.

hebben zich in de loop van de tijd afzettingen gevormd?
In de loop van de tijd kan zich op de bodem van het apparaat een laag slib 
hebben afgezet, die de doorstroming onder de uitlaatkeerplaat blokkeert. 
Laat het apparaat leegpompen overeenkomstig de onderhoudsinstructies.
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FM Environmental  garandeert  de oorspronkelijke  gebruiker  dat deze door haar geleverde 
producten, indien gebruikt voor het doel waarvoor en op de wijze waarop zij zijn bedoeld, 
gedurende een periode van 1 JAAR vrij zullen zijn van materiaaldefecten en fabricagefouten.

a)  De garantieperiode begint op de datum dat de goederen worden afgeleverd bij de 
originele gebruiker of op de datum dat het apparaat in gebruik wordt genomen, onder 
voorwaarde dat er samen met de garantieclaim een inbedrijfnameformulier of een ander 
ontvangstbewijs wordt ingediend endat de inbedrijfname binnen drie maanden na 
levering plaats vindt.

 
b)  Garantieclaims moeten worden ingediend bij de dealer bij wie het apparaat is gekocht. 

De dealer werkt tijdens de garantieclaimprocedure nauw samen met de koper en zorgt 
voor alle noodzakelijke reparaties, waarbij originele onderdelen voor de Grease Guardian 
worden gebruikt.

c)  Als de oorspronkelijke dealer niet langer zijn verplichtingen kan nakomen, kunt u contact 
opnemen met FM Environmental  Limited. Geef daarbij alle gegevens  over uw claim op 
en voeg het aankoopbewijs of het bewijs van inbedrijfname bij, zodat de claim zo snel 
mogelijk in behandeling kan worden genomen.

d)  Een garantieclaim kan uitsluitend betrekking hebben op een specifiek onderdeel waarvan 
bewezen is dat het defect is en waarvoor een vervangend onderdeel zal worden geleverd. 
Een garantieclaim kan echter niet betrekking hebben op het volledige apparaat.

e)  FM Environmental Ltd zal na retournering van de defecte onderdelen de dealer voorzien 
van alle vereiste onderdelen die onder de te valideren garantieclaim vallen.

f)  Voor alle vervangen onderdelen geldt een garantie op vervangende onderdelen van 60 
dagen. Voor evaluatie van de garantie moeten defecte onderdelen schoon, binnen de 
garantieperiode, met bewijs van aanschaf en met vooruitbetaalde verzendkosten aan FM 
Environmental worden geretourneerd. FM Environmental  kan op grond van de garantie-
evaluatie  naar eigen goeddunken  een onderdeel repareren  of vervangen  vanuit haar 
fabriek. Bij alle geretourneerde  onderdelen  moeten het serienummer van het apparaat 
waaruit het onderdeel werd verwijderd en het autorisatienummer voor geretourneerde 
goederen dat door FM Environmental werd afgegeven worden bijgevoegd.

g)  Deze garantie is ongeldig als het product voorafgaand aan onze aanvaarding  door 
de klant werd beschadigd, of als het beschadigd is geraakt als gevolg van onredelijk  
gebruik, verwaarlozing, overstromingen, modificeringen, onjuiste installatie,  onjuiste 
driemaandelijkse (4 keer per jaar) service, nalaten van onderhoud, onjuist elektrische 
service, installatie en/of bediening zonder timer-regelunit of als gevolg van andere 
oorzaken die niet voortvloeien uit materiaaldefecten of fabricagefouten. Het apparaat 
moet worden geïnstalleerd overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. Deze 
garantie is ongeldig als het apparaat wordt gebruikt met een debiet dat hoger is dan 
het gespecificeerde debiet. De producten van FM Environmental zijn uitsluitend bedoeld 
voor het verwijderen van vrij zwevende oliën en vetten. De producten van FM Environ-
mental verwijderen geen geëmulgeerde  vetten en oliën. FM Environmental  is niet 
verantwoordelijk  voor schade aan de apparatuur die voortvloeit uit kelderoverstromingen, 
verstopte rioolbuizen, storingen van pompen en hefinrichtingen, waterstromen in de 
omgeving of andere bronnen van waterschade. Deze garantie is ongeldig als het 

       serienummer op het product werd aangepast of beschadigd is. FM Environmental zal 

stAndAArdGArAntie
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        geen elektrische onderdelen vervangen die werden geïnstalleerd in ondergrondse 
 kelders. Deze garantie is ongeldig als het gebruik, de installatie en de aanwending in strijd is

        strijd is met de geschreven overeenkomst tussen FM Environmental en de klant. 
 

h)     FM Environmental  doet geen enkele andere  uitspraak  en geeft geen enkele andere  
garantie, impliciet noch expliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, enige impliciete 
garantie van verkoopbaarheid of van geschiktheid of prestaties voor een bepaald doel.

 
i)  De enige en uitsluitende  verhaalsmogelijkheid  met betrekking  tot bovengenoemde  

beperkte garantie of met betrekking tot alle overige claims die betrekking hebben op 
defecten of op andere toestanden of gebruik van het door FM Environmental geleverde 
product, ongeacht op welke wijze deze zijn veroorzaakt en ongeacht of een dergelijke 
claim is gebaseerd op garantie, overeenkomst, nalatigheid,  strikte aansprakelijkheid  of 
enige andere theorie,  BEPERKT  zich tot reparatie  of vervanging van het onderdeel 
of product, met uitsluiting van arbeidskosten of andere kosten voor het verwijderen 
of installeren van genoemd onderdeel of product, of, naar eigen goeddunken van FM 
Environmental, tot terugbetaling van de aanschafprijs. Kennisgeving van een dergelijke 
claim moet schriftelijk en binnen 15 maanden na de storing van de installatie of in het 
gebruik van het product aan FM Environmental worden bezorgd.

 
j)  In geen geval kan FM Environmental aansprakelijk worden gesteld voor speciale, 

directe, indirecte of incidentele schade, personen- en zaakschade, en gevolgschade,  
met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voortvloeiend uit verlies van gebruik, 
verlies van winst en onderbreking van bedrijfsactiviteiten. FM Environmental aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid, noch staat zij vertegenwoordigers en andere personen 
toe enige aansprakelijkheid te aanvaarden, met betrekking tot de verkoop van haar 
producten. FM Environmental geeft geen garanties, expliciet  noch impliciet, met 
betrekking tot de onderdelen, accessoires, componenten en andere goederen die 
niet onder de leveringsomvang van FM Environmental vallen. Het modificeren en/of 
vervangen van onderdelen, samenstellen en accessoires, met inbegrip van elektrische 
en/of mechanische componenten van FM Environmental, maakt de garantie van FM 
Environmental.

FM Environmental garandeert de oorspronkelijke gebruiker dat de hoofdtank 
van de Grease Guardian (de ruimte waarin het vet wordt gevangen), indien 
deze voor het beoogde doel en op de wijze waarop dat is bedoeld wordt 
gebruikt, gedurende een periode van 10 JAAR geen materiaaldefecten 
of fabricagefouten zal vertonen. Deze garantie is ongeldig als het product 
voorafgaand aan onze aanvaarding door de klant werd beschadigd, of als 
het beschadigd is geraakt als gevolg van onredelijk gebruik, verwaarlozing, 
modificeringen, onjuiste installatie, onjuiste service, nalaten van onderhoud, 
onjuist installatie of als gevolg van andere oorzaken die niet voortvloeien 
uit materiaaldefecten of fabricagefouten. De garantie wordt ook ongeldig 
wanneer wordt geconstateerd dat de roestvrijstalen tank gedurende zeer 
lange perioden in direct contact is geweest met koper, messing, bijtende 
(zure of alkalische) chemicali ën of zout water (ppm > 1000).
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bijlage 1
Medium vet-
productie

hoge vet- 
productie

Gesuggereerde programma: Aantal 
tijdvakken (ts) en cyclusmodus 1 of 2 
wielafvlakkermodellen.

Aantal maaltijden 1 afroomwiel 2 afroomwiel
50 35 1xTS MEDIUM 1xTS LAAG
100 70 1xTS MEDIUM 1xTS LAAG
150 105 1xTS MEDIUM 1xTS LAAG
200 140 1xTS HOOG 1xTS MEDIUM
250 175 1xTS HOOG 1xTS MEDIUM
300 210 2xTS HOOG 1xTS MEDIUM
350 245 2xTS HOOG 1xTS HOOG
400 280 2xTS HOOG 1xTS HOOG
450 315 3xTS MEDIUM 2xTS MEDIUM
500 350 3xTS MEDIUM 2xTS MEDIUM
550 385 3xTS MEDIUM 2xTS MEDIUM
600 420 3xTS HOOG 2xTS HOOG

Medium vetproductie:
Café, pizzeria, afdeling warme gerechten in supermarkt, kantine (geen 
voedselbereiding), Japans, fastfood-gezinsrestaurant (met wegwerpborden), Grieks, 
zorginstellingen, scholen (externe voedselbereiding/catering)

hoge vetproductie: (vnl. interne voedselbereiding met gebruik van servies)
Hotel-restaurant, café-restaurant, ziekenhuis, snackbar, gezinsrestaurant (met 
servies), culinair restaurant, steakhouse, Chinees, lopend buffet, Indiaas, Mexicaans, 
visrestaurant, gebraden kip-zaak, afdeling warme gerechten in supermarkt (met 
braadplaten), barbeque, school (interne voedselbereiding)

Voorbeeldinstelling 1
Op basis van afdeling warme gerechten in supermarkt (geen braadplaat) die 35 
maaltijden serveert. Geïnstalleerd product Grease Guardian met enkelvoudig 
afroomwiel.

Vereiste instelling: 1 x instelling medium. Stel 1 werkingstijd per dag in (bijv.: 
8:00-12:00) en stel het startscherm in op MEDIUM MODE. Voor de stappen, zie de 
instructies in deze handleiding voor het instellen van de regelunit.

Voorbeeldinstelling 2
Op basis van een gezinsrestaurant (met servies) met max. 300 maaltijden. 
Geïnstalleerd product Grease Guardian met 2 afroomwielen.

Vereiste instelling: 2 x instelling medium. Stel 2 werkingstijden per dag in (bijv.: 8:00-
12:00 & 16:00-20:00) en stel het startscherm in op MEDIUM MODE. Voor de stappen
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bijlage 2 
AAn/uit-tijden Voor VerWArMinGseleMent & Motor, lAGe, MediuM 
en hoGe Modussen in ÉÉn enkele cyclus, Modellen d1 - d5
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bijlage 3: bedradingsschema d1 t/m d4

D1-D2: 5A
D3-D4: 8A

D1-D2: 5A
D3-D4: 8A

Br or Wh

Br or Wh
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bijlage 4: bedradingsschema d5
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heAd office
fM environmental ltd

Greenbank Industrial Estate
Newry, BT34 2QX, N, Ireland 

Telephone: +44 [0] 28 302 66616
From ROI Call: 048 302 66616 
Fax: +44 [0] 28 302 63233
Email: gg@fmenvironmental.com

www.fmenvironmental.com
www.greaseguardian.com

MAltA office
fM environmental [Malta] ltd
Water Technology House
A15B Industrial Estate Marsa, Malta

Telephone: +356 2122 6172/3
Fax: +356 2122 6171 
Email: fmmalta@fmenvironmental.com
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