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A megfelel？ elválasztó kiválasztása

Mikor kell zsírleválasztót 
alkalmazni?

Az EN 1825 szabvány alapján meghatá-

rozott el､írások szerint kell a szerves

 olajjal és zsírral szennyezett 

szennyvízet el､kezelni, a káros olajat, 

iszapszennyez､dést hatékony módon 

eltávolítani.

Ilyen jellegｾ szennyvizek leggyakorabban 

konyhákban és élelmiszeripari üzemekben 

keletkeznek.

A szennyvízben lev､ szerves zsírok és 

olajok nagyon károsak a lefolyórend-

szerre, a szennyvíz átemel､ és kezel､ 

berendezésekre, valamint komoly 

fert､zésveszélyt jelentenek az ilyen jellegｾ 

szennyvizekkel kapcsolatba kerül､kre.

A zsírleválasztó berendezés által leválasz-

tott zsír és iszap veszélyes hulladéknak 

min､sül, kés､bbi elszállítására és 

kezelésére vonatkozó szabályok betartása 

nagyon fontos feladat.

Az ACO több évtizedes tapasztalattal fe-

jleszti és gyártja a legmodernebb leválasz-

tó berendezéseket, melyek a legteljesebb 

választékot jelentik felhasználók részére.

A visszatorlódási szint alá telepített ilyen 

jellegｾ mｾtárgyak esetében a leválasztó 

után ikerszivattyús automata átemel､ 

telepet kell beépíteni.

Mikor kell olajleválasztót alka-
lmazni?

Az EN 858 szabvány alapján meghatározott 

el､írások szerint kell az ásványi eredetｾ olajjal 

és zsírral szennyezett szennyvízet el､kezelni, 

a káros olajat, iszapszennyez､dést hatékony 

módon eltávolítani.

Ilyen jellegｾ szennyvizek leggyakorabban 

parkoló felületeknél, üzemanyag kutaknál és 

ipari üzemekben keletkeznek.

A szennyvízben lev､ ásványi eredetｾ zsírok és 

olajok nagyon károsak a környezetre, ter-

mészetünk vízbázisát, növény és állatvilágot 

drámai módon képes károsítani, elpusztítani.

Az olajleválasztó berendezés által leválasztott 

olaj és iszap veszélyes hulladéknak min､sül, 

kés､bbi elszállítására és kezelésére vonatkozó 

szabályok betartása nagyon fontos feladat.

Az olajleválasztó berendezések a önmｾköd､ 

elzáró szerkezettel vannak felszerelve,mely 

garantáltan meggátolja a már leválasztott olaj 

kijutását a leválasztó berendezésb､l.

Az ACO több évtizedes tapasztalattal fejleszti 

és gyártja a legmodernebb leválasztó beren-

dezéseket, melyek a legteljesebb választékot 

jelentik felhasználók részére.

A visszatorlódási szint alá telepített ilyen jellegｾ 

mｾtárgyak esetében a leválasztó után 

ikerszivattyús automata átemel､ telepet kell 

beépíteni.
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Szenyvíz

Méretezés  

Beépítés

Állati és növényi eredet｜ 
zsírok/olajok

Ásványolaj

 ACO Modular

A méretezés alapja

  napi ételadag száma

  az élelmiszer mennyisége és típusa

Befolyásoló tényez？k

  a szennyvíz h､mérséklete

  zsírsｾrｾség

  tisztítószer

A méretezés alapja

  a munkaterület típusa (üzemanyagkút, 

kocsimosó, parkoló, stb.)

  a szennyvíz mennyisége (csapadékvíz, 

vagy szürkeszennyvíz)

  szennyvíztisztító mｾtárgyak száma

Befolyásoló tényez？k

  olaj fajtája és sｾrｾsége

  iszapmennyiség

Szabadon álló

Polietilén
  Eco-Mobil

  Eco-Jet

  Hydrojet

Rozsdamentes
  Lipu-Mobil

  Lipurex

  Lipurat

  Lipator

  Lipatomat

Szabadon álló

Rozsdamentes
  Coalisator-R, RD

Öntöttvas
  Coalisator GG

Polietilén
  Garázs olajleválasztó

Földbe telepíthet？
Polietilén

  Eco-FPI

  Lipumax P

  Lipumax P-D

  Lipumax P-DM

  Lipumax P-DA

Földbe telepíthet？
Öntöttvas

  Coalisator GG

Polietilén
  Oleopator P

  Oleopass P
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A méretezés alapja

  a munkaterület típusa (üzemanyagkút, 

kocsimosó, parkoló, stb.)

  a szennyvíz mennyisége (csapadékvíz, 

vagy szürkeszennyvíz)

  szennyvíztisztító mｾtárgyak száma

Befolyásoló tényez？k

  olaj fajtája és sｾrｾsége

  iszapmennyiség
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Eco-Jet

Hydrojet
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A zsírleválasztó berendezések gyártásában
több évtizedes tapasztalattal, és egész Euró-
pára kiterjedô referenciákkal rendelkezô né-
metországi ACO Passavant gyár termékeit
ACO zsírleválasztó néven forgalmazzuk Ma-
gyarországon.
A hazai alkalmazáshoz rendelkezünk az Épí-
tésügyi Minôségellenôrzési Innovációs Rt. épí-
tôipari mûszaki engedélyével, és az alkalma-
zási engedélyezési szempontból a Vízgazdál-
kodási Tudományos Kutató Rt. által ellenôr-
zött Alkalmazási Mûszaki Feltételekkel.
A termékek elôállítása a Német Építéstechni-
kai Intézet által ellenôrzött rendszerben törté-
nik.
Minden berendezésünk természetesen ren-
delkezik az Európai Unión belüli forgal-
mazhatóságot és alkalmazhatóságot, az EN
szabványoknak való megfelelôséget igazoló
CE jellel is.

A berendezések fõ alkalmazási területei:

Növényi illetve állati eredetû olajokkal-zsírok-
kal szennyezett vizek tisztításához.

éttermek, 
konyhák, 
húsfeldolgozó üzemek, 
élelmiszeripari üzemek.

Szabályozás, szabványok:

A leválasztók névleges nagyságát, teljesítmé-
nyét, a rajtuk átvezetendô folyadékok fajtája,
szennyezettsége és mennyisége függvényé-
ben az MSz EN 1825 szerint kell megállapítani.

A berendezés kiválasztásához szükséges pa-
raméterek:

1. A tisztítandó vízhozam, tisztítási teljesít-
mény NG (l/s) meghatározása. (Konyhatípu-
soktól függôen mellékelt táblázat segítségé-
vel, 49-50. oldal).

2. A kifolyó (tisztított) víz megengedett
szerves  ldószer extrakt (SZOE) tartalmára
vonatkozó határértékeket a folyamatosan
megújuló, rendkívül szigorú elôírásokat tartal-
mazó rendeletek szabályozzák.
A katalógus kiadásakor az alábbi vonatkozó
rendeletek vannak érvényben: 219/2004
(VII.21) Korm. rendelet, 220/2004 (VII.21)
Korm. rendelet, 28/2004 (XII.25) KvVM ren-
delet.

A berendezések a 28/2004 (XI.25) KvVM ren-
delet mellékletei szerint alkalmazhatóak a
közcsatorna befogadókra (SZOE=50-150
mg/l)

3. Olyan üzemeknél, ahol könnyen emulziós
állapotba kerülô anyagokkal dolgoznak (pl.:
tej, majonéz, stb.), kérjék cégünk mûszaki
kollégáinak segítségét, mert egyszerû fizikai
szétválasztással nem lehet megoldani a kor-
rekt leválasztást. Ebben az esetben biológiai
leválasztást érdemes alkalmazni. Cégünk for-
galmaz biológiai leválasztó berendezéseket. 

Kérje cégünk mûszaki ismertetôit.  

Beömlônyílás
Kiömlônyílás

Kiömlési terelôfal

Zsírréteg

Beömlési terelôfal
Iszaptér kapacitása: 100 liter x NG; 
Húsfeldolgozó üzemeknél:
200 liter szorozva az NG számmal

Zsírtárolási kapacitás legalább 40 liter x NG
Zsírfelszín 0,25 m2 x NG

A leválasztórekesz kapacitása a
hidraulikus próbától függ 
(mindegyik NG-mérethez külön)

MSz EN 1825 szerinti működési vázlat, méretezési elv

ACO mélyépítés

Információk
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ACO mélyépítés

Z
sí
rl
ev
á
la
sz
tó
k

O
la
jl
ev
á
la
sz
tó
k

Az ACO zsírleválasztó berendezések kiala-

kítása:

A leválasztó berendezésekben az iszap- és
zsír leválasztása vegyszerhozzáadás nélkül,
gravitációs fázisszétválasztással történik.

A földbe telepíthetô berendezések elôre-
gyártott vasbetonból és polietilénbõl készül-
nek. 

A vasbeton berendezések belsô felületükön
három rétegû polietilén bázisú vízzáró bevo-
nattal vannak ellátva. Belsô szerkezeti ele-
meik alapesetben polietilénbôl készülnek.
Igény esetén saválló acélból is legyártjuk. 

A polietilén berendezések duplafalú HD-PE
testbôl és vasbeton födémbôl állnak. A dup-
lafalú polietilén testnek köszönhetôen D400
kN terhelési osztályú felületekbe külön erôsí-
tés nélkül beépíthetôek. B 125 kN terhelési
osztályú felületekhez egyrétegû HD-PE anyag-
ból kínálunk zsírleválasztó berendezést.

Földbe telepíthetô zsírleválasztók fedlap te-
herbírásának meghatározása:
– A 15 (gyalogos terhelés)
– B 125 (max. szgk)
– D 400 (tgk)

A mûtárgyak alapozását az építés helyi talaj-
viszonyaitól, valamint a mûtárgy tömegétôl
(vízzel feltöltött üzemi tömeg) függôen a ter-
vezônek kell elôírnia, ügyelve arra, hogy a
kiegyenlítô rétegnek is legyen helye.
A berendezés helyére történô emelését darus
függesztéssel kell végezni. A polietilén mûtár-
gyak jelentôsen kisebb tömeggel rendelkez-
nek, így beemelésük jelentôs könnyebbséget
biztosít. Szerelésnél ügyelni kell a csôtengely
pontos beállítására, és a folyásirány
helyességére. A berendezés behelyezését
követôen az illesztési felületeket meg kell
tisztítani a szennyezôdésektôl és a tömí-
tôgyûrû felhelyezése utána a födém (illetve
magasító elem) elhelyezhetô. Az illesztéskor
ügyelni kell a fedlap/ok terv szerint
helyezkedjenek el. A munkagödör vissza-
töltése elôtt a csôcsatlakozások tömített-
ségét vízzárósági próbával ellenôrizni kell. A
mûtárgy körül a föld visszatöltést megfele-
lôen tömöríteni kell.

Szabadon álló berendezéseink polietilén-
bôl illetve saválló acélból készülnek. Formáju-
kat tekintve lehetnek oválisak vagy hengere-
sek. Az íves formákban nem alakulnak ki holt-
terek, ahol az ürítéskor, tisztításkor meg-
maradhatnának iszap és zsírlerakódások. Az
íves formájú készülékek garantálják a
tökéletes tisztíthatóságot és ezáltal a maxi-
mális üzembiztonságot.

Alapvetô különbség a hengeres és ovális
mûtárgyak között, hogy a hengeres formájúak
szegmensekre bonthatóak és ezáltal szûk,
nehezen megközelíthetô helyekre is nagyon
egyszerûen beszállíthatóak és a helyszínen
összeszerelésük egyszerûen elvégezhetô.
Ezen felül egy kis gépészeti helységben egy
hengeres formájú mûtárgy valószínûleg jobb
helykihasználással helyezhetô el a helység
valamelyik sarkában.

Szabadon álló leválasztók anyagának kivá-

lasztási szempontjai:

ACO Passavant - polietilén

 könnyû kezelhetôség
 alacsony hôvezetés
 magas ellenálló képesség kémiai reakciók-
kal szemben

 felülete könnyen tisztán tartható (wax-like)
 felülete utókezelést nem igényel

ACO Passavant V4A saválló acél

 magas hômérséklet tûrés
 higiénikus anyag
teljesen UV ellenálló 

 fizikai merevség
magas ellenálló képesség szerves anyagok-
kal szemben

Zsírleválasztók kiválasztásának szempontjai:

A zsírleválasztók által leválasztott növényi il-
letve állati eredetû zsírok-olajok szinte azon-
nal erjedésnek, rothadásnak indulnak. Az ek-
kor lezajlódó biológiai illetve kémiai reakciók
hatására a leválasztóban lévô veszélyes hul-
ladék erôs szaghatással (büdös) rendelkezik,
valamint fokozottan fertôzésveszélyes.

Zöldmezôs beruházásoknál a kültérben el-
helyezett leválasztók ürítése-tisztításakor
mérlegelni kell, hogy a felszabaduló szagok

zavarhatják-e a környezetet. A fertôzésve-
szély elkerülése érdekében a leválasztó meg-
nyitásakor mindenkor védekezni kell a védô-
felszerelések alkalmazásával.

Abban az esetben, ahol belterületen illetve
épületen belül van csak mód a leválasztó elhe-
lyezésére, zárt rendszerû leválasztó alkal-
mazása szükséges. A zárt rendszer biztosítja
az ürítés-tisztítás esetén felszabaduló sza-
ghatások és fertôzésveszély elkerülését. 

A zsírleválasztók felszereltségük függvényé-
ben négy kategóriába sorolhatóak:

1. Felszereltségi fok
Alaptípus, komfort nélküli berendezések.
Földbe telepíthetô és mosogató alá telepít-
hetô készülékek.

2. Felszereltségi fok
Direkt leszívó csonkkal rendelkeznek.
Feltöltô csatlakozással, megfigyelô
ablakkal kiegészíthetôek opcionálisan.
Ürítéskor, feltöltéskor a mûtárgyat nem
kell kinyitni. Belsô tisztításkor ki kell nyitni.

3. Felszereltségi fok
Direkt leszívó csonkkal, feltöltô csatlako-
zással, megfigyelô ablakkal, belsô lemosó
egységgel rendelkeznek. Ürítéskor,
feltöltéskor, a mûtárgy tisztításakor a mû-
tárgyat nem kell kinyitni. Kézi üzemel-
tetésûek.

4. Felszereltségi fok
Direkt leszívó csonkkal, feltöltô csatlako-
zással, megfigyelô ablakkal, belsô lemosó
egységgel rendelkeznek. Ürítéskor,
feltöltéskor, a mûtárgy tisztításakor a mû-
tárgyat nem kell kinyitni. Automatikus
üzemeltetésûek, épület-felügyeleti rend-
szerhez csatlakoztathatóak.

@BN làkxàoäsàr

Zsírleválasztók kiválasztásának szempontjai:

A zsírleválasztók által leválasztott növényi il-

letve állati eredetû zsírok-olajok szinte azon-

nal erjedésnek, rothadásnak indulnak. Az ek-

kor lezajlódó biológiai illetve kémiai reakciók

hatására a leválasztóban lévô veszélyes hul-

ladék erôs szaghatással (büdös) rendelkezik,

valamint fokozottan fertôzésveszélyes.

Zöldmezôs beruházásoknál a kültérben el-

helyezett leválasztók ürítése-tisztításakor

mérlegelni kell, hogy a felszabaduló szagok

zavarhatják-e a környezetet. A fertôzésve-

szély elkerülése érdekében a leválasztó meg-

nyitásakor mindenkor védekezni kell a védô-

felszerelések alkalmazásával.

Üzembe helyezés, próbaüzem:

Az üzembe helyezést megelôzôen be kell sze-

rezni a területileg illetékes vízügyi hatóság

üzembe helyezési vízjogi engedélyét, és a ter-

vekben szereplô részletes üzembe helyezési

utasításnak megfelelôen kell eljárni.

A próbaüzem célja a berendezés bejáratása,

a tisztítás-technológia paramétereinek beállí-

tása, a berendezés teljesítôképességének

gyakorlati igazolása. 

Üzemeltetés, rendszeres karbantartás:

A berendezéseket az üzemi körülményektôl

függô gyakorisággal kell üríteni-tisztítani (álta-

lában havi egy-két alkalommal).

A leválasztókban keletkezô iszapot és zsírt

veszélyes hulladékként kell kezelni. A le-

választóban összegyûlt anyag leürítését,

A karbantartási munkák végzése közben, a
berendezésbe szennyvíz nem folyhat!

A leválasztókból a veszélyes hulladékok üríté-
sét és ártalmatlanítását csak erre szakoso-
dott és engedéllyel rendelkezô szakcég vé-
gezheti. A kiszippantott hulladékot tilos a sza-
badba üríteni, vizekbe, csatornákba, vagy
szikkasztógödrökbe juttatni!

A karbantartási, tisztítási folyamatok során
esetleg szennyezôdött felületeket haladékta-
lanul meg kell tisztítani és fertôtleníteni kell!

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Minden zsír-
leválasztó berendezést beüzemeléskor, és
minden leürítés és tisztítás után fel kell tölteni
tiszta vízzel! Csak ezután engedhetô bele
szennyezett víz.

Munkavédelmi és biztonságtechnikai elõ-

írások:

A nem zárt rendszerû zsírleválasztó berende-

zések tisztításakor-ürítésekor védôruhát hasz-

nálni kell!

Aknába csak felügyelettel és mentôkötél

használatával szabad bemászni!

ügyelni kell a fedlap/ok terv szerint

helyezkedjenek el. A munkagödör vissza-

töltése elôtt a csôcsatlakozások tömített-

ségét vízzárósági próbával ellenôrizni kell. A

mûtárgy körül a föld visszatöltést megfele-

lôen tömöríteni kell.
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A méretezés alapja

Konyhatípus

Hotel konyha

Étterem

Üzemikonyha / 
Menza

Kórház konyha

Egésznap üzemelô

konyha

Étkeztetett 
személyek száma

M=
(Havi átlagban 

napi melegételszám)

Adag / nap

Adag / nap

Adag / nap

Adag / nap

Adag / nap

VM=

Üzemspecifikus

vízfelhasználás

x 100 l =.......

x 50 l =........

x 5 l =........

x 20 l =........

x 10 l =........

F=

Dinamikus

vízhasználati

tényezõ

x 5 =

x 8,5 =

x 20 =

x 13 =

x 22 =

t=

Napi üzemidõ

QS=

Maximális 

szennyvíz 

mennyiség

l/s

l/s

l/s

l/s

l/s

..................Liter

.....Üzemidô x 3600 s

..................Liter

.....Üzemidô x 3600 s

..................Liter

.....Üzemidô x 3600 s

..................Liter

.....Üzemidô x 3600 s

..................Liter

.....Üzemidô x 3600 s

Tényezôk: fd 1 Zsírsûrûség 0,94 ft 1 Befolyóvíz hômérséklet fr 1 Tisztítószer nélkül
g/cm3 gi-C° 06gi-

fd 1,5 Zsírsûrûség 0,94 ft 1,3 Befolyóvíz hômérséklet fr 1,3 Tisztítószerrel
g/cm3 lót-C° 06lõt-

fr 1,5 Pl. Kórházban
használatos
tisztítószerrel

Qs  x  fd  x  ft  x  fr
Névleges méret

NG=

100 L x NGIszaptér=

NG= Alkalmas leválasztó: NG...... Iszaptér:......Ll/s

A zsírleválasztók szükséges méretének
meghatározása

A zsírleválasztók szükséges méretének
meghatározását minden egyes beépítés
esetén, számos módon el lehet végezni a DIN
EN-1825-2 szabványnak megfelelôen.

1. Konyhák esetén, a konyhai berendezéseken
alapuló méretezés (mosogatók, moso-
gatógépek, billenô serpenyôk stb. alapul-
vétele) kiegészíthetô a készített ételadagokon
alapuló méretezéssel is.

2. Húsfeldolgozó üzemek esetében a
méretezés alapjául a hetente feldolgozott álla-
tok száma szolgálhat a tervezés alapjául. 

3. Ha az adott helyen csak vágási
tevékenység folyik, akkor a számítások csak a
tisztítás során keletkezô szennyvíz meny-
nyiségén alapulnak.

A továbbiakban az elsô két módszert tár-
gyaljuk részletesebben.

Zsírleválasztó berendezések méretezése, ételadagok figyelembe vételével (MSz EN 1825)

@BN làkxàoäsàr
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ACO épületgépészet

Zsírleválasztó berendezések méretezése, a hetente feldolgozott állatok száma szerint

(MSz EN 1825)
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A húsfeldolgozó

üzem nagysága

A hetenként

levágott állatok

száma 

M = 

töltelékáru

termelés

kg / nap

…….kg/nap

…….kg/nap

…….kg/nap

Vp =
berendezésre
jellemző víz-
mennyiség /

kg töltelékáru-
termelés

x = 20 l

x = 15 l

x = 10 l

F=

a működési

feltételekre

jellemző csúcs-

terhelési tényező

x 30 (csúcsterh.

tényezô)

x 35 (csúcsterh.

tényezô)

x 40 (csúcsterh.

tényezô)

t=

a leválasztót

terhelő

napi üzemórák

száma

= …………….liter

...…...üzemórák x
3600 s

= …………….liter

...…...üzemórák x
3600 s

= …………….liter

...…...üzemórák x
3600 s

QS=

Maximális 

szennyvíz- 

terhelés

= ………………l/s

= ………………l/s

= ………………l/s

Módosító tényezô

mc/g 49,0)df( gésûrûS
3

-ig fd = 1,0 sûrûség 0,94 g/cm
3

felett fd = 1,5

3,1 = tfttelef C° 060,1 = tf gi-C° 06)tf( etelkésrémôh zívóylofeb A

3,1 = rf                                   nav0,1 = rf      scnin)rf( rezsótítzsiT

T
ö
lt
e
lé
k
á
ru
 k
é
s
z
ít
é
s Heti legfeljebb 5

marha 

vagy 12,5 sertés
vágása

Heti legfeljebb 10
marha 

vagy 25 sertés
vágása

Heti legfeljebb 40
marha

vagy 100 sertés
vágása

Kicsi

töltelékáru termelés
napi 100 kg-ig

Közepes

töltelékáru termelés
naponta 101 kg - 
200 kg

Nagy

töltelékáru termelés
naponta 201 kg - 
800 kg

Qs = Mp x Vp x F 

t x 3600

Névleges
méret NG = Qs  x fd  x   f   x  fr

NG = x x   x  = Választott méret:
NG ..........

@BN làkxàoäsàr
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ACO épületgépészet

Példák a zsírleválasztó berendezés méretének számításához
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1. példa

Egy étterem minden nap 17:00 és 02:00 óra

között van nyitva, és ez alatt az idô alatt

meleg ételeket kínál. A konyha hasonlít egy

szokásos szállodai konyhához.

Az étterem vezetôje szerint esténként maxi-

mum 250 adag étel készül. A konyhai beren-

dezéseket tisztítószerekkel tisztítják. Az új

mosogatógép az edényeket 90 °C-os

hômérsékleten tisztítja.

A szükséges, beszerelendô zsírleválasztó

méretét az alábbi méretezési képlettel szá-

moljuk ki.

A maximális szennyvízterhelés (QS)

számítása 

A fent leírt mûködési feltételek alapján az

étterem konyhája szállodai konyhának tekin-

tendô. Ezért a napi ételadagok mennyiségét

(250 adag) és a konyha mûködési idejét be-

visszük a képlet szállodai konyhákhoz

használt sorába. Ez a következô szenny-

vízáram-értéket adja:

A névleges méret (NG) meghatározása

(M x V x F) / T x 3600 s = Qs

(250 x 100 l x 5) / (9 x 3600) = 3,858 l/s

A névleges méretet módosító tényezôkkel

történô szorzással határozzuk meg. Az fd

(sûrûség) értékhez „1”-et rendelünk. Mivel a

zsírleválasztó a zsíros szennyvíz forrásának

(konyha) közvetlen közelében kerül

beépítésre, feltételezhetjük, hogy a befolyó

víz hômérséklete a zsírleválasztónál túllépi a

60 °C-ot. Ezért az ft (befolyó víz hômérsék-

lete) tényezôhöz „1,3” értéket rendelünk.

Mivel tisztítószereket is felhasználnak, a

tisztítószer-tényezô, fr „1,3” értéket kap. A

számított eredmények alapján a zsír-

leválasztót a következô, magasabb NG-nek

megfelelô értékûre választjuk.

Qs x fd x ft x fr = NG 

3,0864 x 1,0 x 1,3 x 1,3 = 6,52

Ebben az esetben az NS 7-nek megfelelô,

azaz 700 literes iszapcsapdát választunk.

2. példa

Egy marhákat feldolgozó vágóhíd új zsír-

leválasztót igényel. A méretezés a DIN EN

1825-2 szerint történik. A napi munkaórák

száma a vágóhídon 8, ezalatt 2 marhát vág-

nak le és töltelékárút, felvágottakat készítenek

belôlük.

A maximális szennyvízterhelés (QS)

kiszámítása 

A példánkban szereplô vágóhíd közvetlenül

kapcsolódik egy töltelékáru/felvágott készítô

üzemhez, azaz húsfeldolgozóhoz. Ezért nem

tekinthetô tisztán vágási tevékenységet végzô

üzemnek, ahol a zsírleválasztó méretezése

tisztán a berendezés utólagos tisztításán ala-

pulna.

A képletbe írandó mennyiség, amely megfelel

a napi töltelékáru termelésnek, a következô

szabály alapján számítható ki:

Sertésenként = 40 kg töltelékáru (kolbász)

Marhánként = 100 kg töltelékáru (felvágott)

Napi két marhával számolva, a töltelékáru

mennyisége 200 kg/nap lesz. Ez megfelel egy

közepes méretû húsfeldolgozó üzemnek. A

szennyvízterhelés meghatározása a

következôképpen történik:

(M x Vp x f) / (T x 3600 s) = Qs

(200 x 15 l x 35) / (8 x 3600) = 3,645 l/s

A névleges méret (NG) meghatározása

A névleges méret kiszámítása a maximális

szennyvízáram és a módosító (súlyozó)

tényezôk összeszorzásával történik. Az fd

(sûrûség) és az ft (befolyó víz hômérséklete)

értékekhez „1”-et rendelünk. Mivel fel-

használásra kerülnek tisztítószerek, a

tisztítószer tényezû, fr értéke „1,3” lesz.

Qs x fd x ft x fr = NG

3,645 x 1,0 x 1,0 x 1,3 = 4,73

A szükséges zsírleválasztó a számított

értékhez legközelebb esô nagyobb NG értékû

lesz. Ebben az esetben egy NG 7 zsír-

leválasztóra van szükség.

Mivel a szóban forgó üzemben vágóhíd

mûködik, a zsírleválasztó kétszeres méretû

(ebben az esetben 1400 literes) iszapfogót

igényel.

@BN làkxàoäsàr
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ACO mélyépítés

ECO-FPI® LIGHT

Névleges méretek 1/2/3/4/7/10*/15*, integrált iszapfogóval és mintavételi eszközzel, 

földbe telepítésre

086155800010011 402399

2 200
120 100

1000 1470 1145 1000 500 2145 402400

0632021159410510610044 402401

7 700 400 150 1200 1800 1360 1100 600 2360 402402

NG
(l/s)

Zsírtér
térfogat
(liter)

Iszaptér
térfogat
(liter)

Méret mm-benDN
(mm) H1 H2 H3 H5 H6

Rendelési
szám

D1

Termékleírás

ECO-FPI® LIGHT NG ... (1/2/3/4/7/10)

Zsírleválasztó ber. DIN 4040 / MSz EN 1825
szerint, földbe telepítésre, polietilénbôl, PE-
HD anyag, terhelési kapacitás akár B125
járulékos betonmunkák nélkül,
alkotórészek:
- PE alapkamra
- zsírtárolási kapacitás ... liter
- teljes szennyvízkapacitás ... liter
- integrált mintavételi eszköz a kiömlônyílás-
ban
- BEGU öntöttvas aknafedlappal, A15/B125
osztály .
- 1 garnitúra kezelôkulcs
ACO Passavant rendszer
integrált iszapfogóval, kapacitás ... liter,
osztatlan kerek forma (optimális tisztítási
kényelem), beömlô- és kiömlônyílás DN 150
(NG 7+10), DN 100 (NG 1-4) a DIN 19 522
szerint, SML csô, aknafedlap a DIN EN 124
szerint, szellôzônyílás nélkül, tartórúddal,
névleges méret 625 mm, szagálló 
felhajtóerô ellen biztosítva a talplemez
fölött max. 1 m magas talajvízszint esetére
kiegészítô rendszabályok nélkül, beömlési
mélység a talaj felsô élétôl a beömlôcsô
aljáig ... mm
Összsúly kb. ... kg
Osztály ..... (A 15/ B125)
Cikkszám ... (lásd a táblázatot)

Megjegyzés: 

Az alapkamra iszapleválasztónak is alkalmaz-
ható

Variálható magasság Körgyûrû GG-50

Mintavételi hely

min. -0,10

132
132

D
ND
N

25

H
1

3
H

2
H

H
6

H
5

-0,07
+0,00

Iszaptér

Leválasztó tér

Ø 600

Ø 805

Ø D1

Fedlap Ø 600 A15 vagy B125 terhelési osztály

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

*Külön megrendelésre, egyedi gyártással NG 10 (l/s) (Z 69321) és NG 15 (l/s) (Z 47006) teljesítményû berendezés is rendelhetô.
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ACO Roto-moulding eljárással készült 
földbe telepíthet？ leválkasztó berendezései

Az ACO zsírleválasztó berendezései teljes mértékben a vonatkozó EN 1825 szabvány szerint készül-

nek. Az olajleválasztók pedig az EN 858 szebványnak felelnek meg 100%-ban.

Az ACO leválasztó berendezései valós tesztelések alapján kerülnek forgalomba. A teszteket saját 

gyártómｾveinkben illetve küls､ hiteles méréseket végz､ független intézettel végeztetünk el.   

A termék stabilitását 50 évre 
garantáljuk!

szabályok betartása nagyon fontos feladat.

Az ACO több évtizedes tapasztalattal fejleszti 

és gyártja a legmodernebb leválasztó beren-

dezéseket, melyek a legteljesebb választékot 

jelentik felhasználók részére.

A visszatorlódási szint alá telepített ilyen jellegｾ 

mｾtárgyak esetében a leválasztó után ikerszi-

vattyús automata átemel､ telepet kell beépíteni.

Felúszás ellen biztosított a 
legmagasabb talajvízszint 
esetében is!

szabályok betartása nagyon fontos feladat.

Az ACO több évtizedes tapasztalattal fejleszti 

és gyártja a legmodernebb leválasztó beren-

dezéseket, melyek a legteljesebb választékot 

jelentik felhasználók részére.

A visszatorlódási szint alá telepített ilyen jellegｾ 

mｾtárgyak esetében a leválasztó után ikerszi-

vattyús automata átemel､ telepet kell beépíteni.

Rugalmas felhasználhatóság!

A 15 terhelési osztály - gyalogos terhelés

B125 terhelési osztály - személygépkocsi 

terhelés

D 400 terhelési osztály - tehergépkocsi 

terhelés
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Szerkezeti stabilitás Felúszás elleni védelem
Terhelési osztályok: 

A, B vagy D

@BN làkxàoäsàr
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Az ACO zsírelválasztó berendezései teljes mértékben a vonatkozó EN 1825 szabvány szerint készülnek.  
Az olajleválasztók pedig az EN 858 szabványnak felelnek meg 100%-ban. Az ACO leválasztó berendezései xcn„u"vgu¦vgnfiugm"cncrlƒp"mgt¯npgm"hqticnqodc0"C"vgu¦vgmgv"uclƒv"i{ƒtv„o>xgkpmdgp."m¯nu=."jkvgngu"ofitfiugmgv"xfii¦=."h¯iigvngp"kpvfi¦gvvgn"xfiig¦vgv¯pm"gn0

Statikai számítások alapján méretezett tartályki-

alakítás. A tartály szerkezeti stabilitása szabályos 

dgfir‡vfiu"fiu"jcu¦pƒncv"gugvfip"72"fixtg"ku"ogihgngn0

C¦qmqp" c" vgt¯ngvgmgp." cjqn" c" oczkoƒnku" vcnclx‡¦-
u¦kpv" c" vctvƒn{dc" dghqn{„" eu=" hqn{ƒuhgpfim" u¦kpvlg"
cncvv"octcf."ƒnvcnƒdcp"pgo"mgnn"c"vctvƒn{v"m¯n…p"hgn-
úszás elleni védelemmel ellátni. Ennél magasabb 

vcnclx‡¦u¦kpv" gugvfip." c" dgtgpfg¦fiuv" hgn¿u¦ƒu" gnngp."
méretezni kell!

C"37"vgtjgnfiuk"qu¦vƒn{"/"i{cnqiqu"vgtjgnfiu
D"347"vgtjgnfiuk"qu¦vƒn{"/"u¦gofin{ifirmqeuk
vgtjgnfiu
F"622"vgtjgnfiuk"qu¦vƒn{"/"vgjgtifirmqeuk
vgtjgnfiu
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ACO mélyépítés

ACO Lipumax P típusú roto-moulding gyártású PE zsírleválasztó
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Lipumax P-B

ürítés és tisztítás fedlapon keresztül

Olyan nyílt környezetben alkalmazható, ahol nem okoz 

kellemetlenséget a tisztításkor és szippantáskor 

felszabaduló szag.

ALACSONY tisztítási és 
szippantási komfort

KÖZEPES tisztítási és 
szippantási komfort

MAGAS tisztítási és 
szippantási komfort

PRÉMIUM tisztítási és 
szippantási komfort

Lipumax P-D

ürítés leszívó csonkon keresztül, 

és tisztítás fedlapon keresztül

A kivitelezés folyamán DN65 méretű leszívó csövet lehet kiépíteni, 

melynek végére Storz-kapoccsal tud csatlakozni a szippantó autó.

Szippantást követően a fedlapot fel kell nyitni, hogy a műtárgy 

belseje kitisztítható legyen. Ideális beépítési lehetőséget biztosít 

olyan helyeken, ahol nem megoldható a fedlapon keresztül történő 

leszippantás. Pl. gyalogos sétányok, szállítási övezetek.

Lipumax P-DM

ürítés leszívó csonkon keresztül, és tisztítás beépített 

magasnyomású tisztító egységgel

A kivitelezés folyamán DN65 méretű leszívó csövet lehet kiépíteni, 

melynek végére Storz-kapoccsal tud csatlakozni a szippantó autó.

A szippantást követő tisztítást a beépítte magasnyomású belső 

lemosó egység végzi el, a műtárgy kinyitása nélkül. A belső 

lemosó egységnek elektromos csatlakozási és 1/2" hidegvizes 

csatlakozási igénye van. A tisztítási eljárást kézzel kell működtetni.

Ideális beépítési lehetőséget biztosít olyan helyeken, ahol nem 

megoldható a fedlapon keresztül történő üzemeltetés. 

Tökéletesen szagmentes megoldás!

Lipumax P-DA

ürítés leszívó csonkon keresztül, és tisztítás beépített 

magasnyomású tisztító egységgel automatikus 

üzemmódban

A kivitelezés folyamán DN65 méretű leszívó csövet lehet kiépíteni, 

melynek végére Storz-kapoccsal tud csatlakozni a szippantó autó.

A szippantást követő tisztítást a beépítte magasnyomású belső 

lemosó egység végzi el, a műtárgy kinyitása nélkül. A belső lemosó 

egységnek elektromos csatlakozási és 1/2" hidegvizes csatlakozási 

igénye van. A tisztítási eljárás treljesen automatikusan fut.

Ideális beépítési lehetőséget biztosít olyan helyeken, 

ahol nem megoldható a fedlapon keresztül történő üzemeltetés. 

Tökéletesen szagmentes megoldás!

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes beje

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munk
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Qn{cp"p{‡nv"m…tp{g¦gvdgp"cnmcnoc¦jcv„."cjqn"pgo"qmq¦
kellemetlenséget a tisztításkor és szippantáskor

felszabaduló szag.

C"mkxkvgng¦fiu"hqn{coƒp"FP87"ofitgv>"ngu¦‡x„"eu…xgv"ngjgv"mkfir‡vgpk.
melynek végére Storz-kapoccsal tud csatlakozni a szippantó autó.

U¦krrcpvƒuv"m…xgv=gp"c"hgfncrqv"hgn"mgnn"p{kvpk."jqi{"c"o>vƒti{
dgnuglg"mkvku¦v‡vjcv„"ngi{gp0"Kfgƒnku"dgfir‡vfiuk"ngjgv=ufiigv"dk¦vqu‡v
qn{cp"jgn{gmgp."cjqn"pgo"ogiqnfjcv„"c"hgfncrqp"mgtgu¦v¯n"v…tvfip=
ngu¦krrcpvƒu0"Rn0"i{cnqiqu"ufivƒp{qm."u¦ƒnn‡vƒuk"…xg¦gvgm0

C"mkxkvgng¦fiu"hqn{coƒp"FP87"ofitgv>"ngu¦‡x„"eu…xgv"ngjgv"mkfir‡vgpk.
melynek végére Storz-kapoccsal tud csatlakozni a szippantó autó.

C"u¦krrcpvƒuv"m…xgv="vku¦v‡vƒuv"c"dgfir‡vgvv"ocicup{qoƒu¿"dgnu=
ngoqu„"gi{ufii"xfii¦k"gn."c"o>vƒti{"mkp{kvƒuc"pfinm¯n0"C"dgnu=
ngoqu„"gi{ufiipgm"gngmvtqoqu"eucvncmq¦ƒuk"fiu"314$"jkfgixk¦gu
eucvncmq¦ƒuk"kifip{g"xcp0"C"vku¦v‡vƒuk"gnlƒtƒuv"mfi¦¦gn"mgnn"o>m…fvgvpk0
Kfgƒnku"dgfir‡vfiuk"ngjgv=ufiigv"dk¦vqu‡v"qn{cp"jgn{gmgp."cjqn"pgo
ogiqnfjcv„"c"hgfncrqp"mgtgu¦v¯n"v…tvfip="¯¦gognvgvfiu0
V…mfingvgugp"u¦ciogpvgu"ogiqnfƒu#

C"mkxkvgng¦fiu"hqn{coƒp"FP87"ofitgv>"ngu¦‡x„"eu…xgv"ngjgv"mkfir‡vgpk.
melynek végére Storz-kapoccsal tud csatlakozni a szippantó autó.

C"u¦krrcpvƒuv"m…xgv="vku¦v‡vƒuv"c"dgfir‡vgvv"ocicup{qoƒu¿"dgnu=
ngoqu„"gi{ufii"xfii¦k"gn."c"o>vƒti{"mkp{kvƒuc"pfinm¯n0"C"dgnu="ngoqu„
gi{ufiipgm"gngmvtqoqu"eucvncmq¦ƒuk"fiu"314$"jkfgixk¦gu"eucvncmq¦ƒuk
igénye van. A tisztítási eljárás teljesen automatikusan fut.

Kfgƒnku"dgfir‡vfiuk"ngjgv=ufiigv"dk¦vqu‡v"qn{cp"jgn{gmgp.
cjqn"pgo"ogiqnfjcv„"c"hgfncrqp"mgtgu¦v¯n"v…tvfip="¯¦gognvgvfiu0
V…mfingvgugp"u¦ciogpvgu"ogiqnfƒu#



Névleges méret
Iszaptér Zsírtér Kapacitás D H H1 H2

Cikkszám

[l] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm]

NG 2 245 270 720 110 1384 1015 945 3202.80.00

NG 4 460 270 930 110 1601 1235 1165 3204.80.00

NG 5,5 570 230 1465 160 2083 1745 1675 3205.80.00

NG 7 730 285 1675 160 2083 1960 1890 3207.80.00

ACO Lipumax P-B rendelési adatok

Kiegészítok                       
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Földbe telepíthető zsírleválasztó polietilénből

EN 1825 szerinti kialakítás
Hitelesített statikai méretezés a 7310374-01 igazolási 
számon az NG 2 és NG 4 méretű tartáléyok esetében
A ki és becsatlakozó csőátmérő a leválasztó névleges 
méretétől függ
szippantás és tisztítás a fedlapon keresztül

A beépítési minta az ACO Lipumax P-B NG4 leválasztót 
mutatja B125 fedlap kialakítással

mintavételi egység a 20.oldalon
magasító elem a 20.oldalon
zsírszintmérő a 20. oldalon

˝

ACO mélyépítés

ACO Lipumax P-B típusú zsírleválasztó

15
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Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes beje

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munk

@BN làkxàoäsàr

A ki és becsatlakozó csőátmérő a leválasztó névleges 
méretétől függ
szippantás és tisztítás a fedlapon keresztül

Kiegészítok                       

 

 

A beépítési minta az ACO Lipumax P-B NG4 leválasztót 
mutatja B125 fedlap kialakítással

mintavételi egység a 20.oldalon
magasító elem a 20.oldalon
zsírszintmérő a 20. oldalon

˝

ACO Lipumax P-B rendelési adatok
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C"mfir"c¦"CEQ"Nkrwocz"R/D"PI6"ngxƒncu¦v„v" 
mutatja B125 fedlap kialakítással.

Hki{gngo#"C"dgtgpfg¦fiujg¦"c"vgtjgnfiuk"qu¦vƒn{pcm"ogihgngn="hgnu=tfiu¦"xƒncu¦vcpf„."c"mcvcn„iwu"3;0"qnfcnƒt„n0
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Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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ACO mélyépítés

ACO Lipumax P-D típusú zsírleválasztó
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Névleges méret
Iszaptér Zsírtér Kapacitás D H H1 H2

Cikkszám

[l] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm]

NG 2 245 270 720 110 1384 1015 945 3202.81.00

NG 4 460 270 930 110 1601 1235 1165 3204.81.00

NG 5,5 570 230 1465 160 2083 1745 1675 3205.81.00

NG 7 730 285 1675 160 2083 1960 1890 3207.81.00

ACO Lipumax P-D rendelési adatok

Kiegészítok                       

 

 

Földbe telepíthető zsírleválasztó polietilénből

EN 1825 szerinti kialakítás
Hitelesített statikai méretezés a 7310374-01 
igazolási számon az NG 2 és NG 4 méretｾ tartályok 
esetében
A ki és becsatlakozó cs､átmér､ a leválasztó 
névleges méretét､l függ
szippantás DN 65, PN 10 méretｾ beépített 
csövön keresztül Storz-75B kapcsos csatlakozással, 
tisztítás a fedlapon keresztül

A beépítési minta az ACO Lipumax P-D NG4 leválasztót 
mutatja B125 fedlap kialakítással

mintavételi egység a 20.oldalon
magasító elem a 20.oldalon
zsírszintmérő a 20. oldalon
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Zulauf DN Ablauf DN

Absaug- 
leitung DN65

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes beje

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munk

@BN làkxàoäsàr

ｾ

A ki és becsatlakozó cs､átmér､ a leválasztó 
névleges méretét､l függ
szippantás DN 65, PN 10 méretｾ beépített 
csövön keresztül Storz-75B kapcsos csatlakozással, 
tisztítás a fedlapon keresztül

 !  " "#
$%%& $'()*+& $'()*+& $'()*+& $%%& $%%& $%%& $%%& $%%& $,-&

!./0 122 034 052 502 112 1#55 1214 634 1135 77 #020891822
!./0 122 372 052 6#2 112 1463 10#4 1174 1#73 91 #020891812
!./3 122 372 052 6#2 112 1463 10#4 1174 1#73 91 #023891822
!./3 122 692 052 1374 112 0106 1534 1754 1966 60 #023891812

!./4:4 142 452 0#2 1374 172 0106 1534 1754 1966 64 #024891822
!./4:4 142 1274 0#2 1672 172 0711 0007 0147 0#91 111 #024891812
!./5 142 5#2 094 1754 172 0#37 1672 1962 0117 111 #025891822

!./9:4 142 972 #72 1622 172 0449 0150 0120 0#09 109 #029891822
!./12 142 1212 314 0152 172 0909 033# 0#5# 0469 109 #012891822

 !$%&)*+,-.+/$01$+%23$241%1
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Leszívó csonk
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Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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C"mfir"c¦"CEQ"Nkrwocz"R/F"PI6"ngxƒncu¦v„v" 
mutatja B125 fedlap kialakítással.

Hki{gngo#"C"dgtgpfg¦fiujg¦"c"vgtjgnfiuk"qu¦vƒn{pcm"ogihgngn="hgnu=tfiu¦"xƒncu¦vcpf„."c"mcvcn„iwu"3;0"qnfcnƒt„n0
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ACO Lipumax P-D rendelési adatok
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Névleges méret
Iszaptér Zsírtér Kapacitás D H H1 H2

Cikkszám

[l] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm]

NG 2 245 270 720 110 1384 1015 945 3202.82.00

NG 4 460 270 930 110 1601 1235 1165 3204.82.00

NG 5,5 570 230 1465 160 2083 1745 1675 3205.82.00

NG 7 730 285 1675 160 2083 1960 1890 3207.82.00

ACO Lipumax P-B rendelési adatok

Kiegészítok                       

 

 

Földbe telepíthető zsírleválasztó polietilénből

EN 1825 szerinti kialakítás
Hitelesített statikai méretezés a 7310374-01 igazolási 
számon az NG 2 és NG 4 méretű tartáléyok esetében
A ki és becsatlakozó csőátmérő a leválasztó névleges 
méretétől függ
szippantás DN 65, PN 10 méretű beépített csövön keresztül 
Storz-75B kapcsos csatlakozással. Feltöltő egység 3/4" 
golyóscsap. Tisztítás beépített magasnyomású tisztító 
egységgel.  A magasnyomású egységet épületen belül kell 
felszerelni. 1/2" hidegvizes csatlakozást kell biztosítani. 
Elektromos csatlakozási igény: 400V/50Hz/16A/3,9kW
Szagmentes üzemeltetés.

A beépítési minta az ACO Lipumax P-DM NG4 leválasztót 
mutatja B125 fedlap kialakítással

mintavételi egység a 20.oldalon
magasító elem a 20.oldalon
zsírszintmérő a 20. oldalon
magasnyomású csatlakozócső a 21.oldalon. 
A Lipumax P-DM és P-DA esetén rendelni kell!

˝

ACO mélyépítés

ACO Lipumax P-DM típusú zsírleválasztó
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Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes beje

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munk
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A ki és becsatlakozó csőátmérő a leválasztó névleges 
méretétől függ
szippantás DN 65, PN 10 méretű beépített csövön keresztül 
Storz-75B kapcsos csatlakozással. Feltöltő egység 3/4" 
golyóscsap. Tisztítás beépített magasnyomású tisztító 
egységgel.  A magasnyomású egységet épületen belül kell 
felszerelni. 1/2" hidegvizes csatlakozást kell biztosítani. 
Elektromos csatlakozási igény: 400V/50Hz/16A/3,9kW
Szagmentes üzemeltetés.

 !  "
#$$% #&'()*% #&'()*% #&'()*% #$$% #$$% #$$% #$$% #+,%

!-./ 011 /23 /41 4/1 001 0544 0103 623 006 5/1/78/711
!-./ 011 291 /41 651 001 0362 0/53 0093 052 5/1/78/701
!-.2 011 291 /41 651 001 0362 0/53 0093 052 5/1278/711
!-.2 011 681 /41 0293 001 /0/6 0423 0943 023 5/1278/701

!-.3:3 031 341 /51 0293 091 /0/6 0423 0943 028 5/1378/711
!-.3:3 031 0193 /51 0691 091 /900 ///9 /039 092 5/1378/701
!-.4 031 451 /83 0943 091 /529 0691 0861 092 5/1478/711

!-.8:3 031 891 591 0611 091 /338 /04/ /01/ 040 5/1878/711
!-.01 031 0101 203 /041 091 /8/8 /225 /545 080 5/0178/711
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Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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ACO Lipumax P-B rendelési adatok

C"mfir"c¦"CEQ"Nkrwocz"R/FO"PI6"ngxƒncu¦v„v" 
mutatja B125 fedlap kialakítással.

Hki{gngo#"C"dgtgpfg¦fiujg¦"c"vgtjgnfiuk"qu¦vƒn{pcm"ogihgngn="hgnu=tfiu¦"xƒncu¦vcpf„."c"mcvcn„iwu"3;0"qnfcnƒt„n0
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ACO mélyépítés

ACO Lipumax P-DA típusú zsírleválasztó
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Névleges méret
Iszaptér Zsírtér Kapacitás D H H1 H2

Cikkszám

[l] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm]

NG 2 245 270 720 110 1384 1015 945 3202.83.00

NG 4 460 270 930 110 1601 1235 1165 3204.83.00

NG 5,5 570 230 1465 160 2083 1745 1675 3205.83.00

NG 7 730 285 1675 160 2083 1960 1890 3207.83.00

ACO Lipumax P-DA rendelési adatok

Kiegészítok                       

 

 

Földbe telepíthető zsírleválasztó polietilénből

EN 1825 szerinti kialakítás
Hitelesített statikai méretezés a 7310374-01 
igazolási számon az NG 2 és NG 4 méretű 
tartáléyok esetében
A ki és becsatlakozó csőátmérő a leválasztó 
névleges méretétől függ
szippantás DN 65, PN 10 méretű beépített csövön 
keresztül Storz-75B kapcsos csatlakozással. 
Feltöltő egység 3/4" mágnescsap. Tisztítás 
beépített magasnyomású tisztító egységgel.  
A magasnyomású egységet épületen belül kell 
felszerelni. 1/2" hidegvizes csatlakozást kell 
biztosítani. Elektromos csatlakozási igény: 
400V/50Hz/16A/3,9kW
Vezérlő automatika biztosítja az automatikus 
működést szippantáskor és tisztításkor
Szagmentes üzemeltetés.

A beépítési minta az ACO Lipumax P-DA NG4 leválasztót 
          mutatja B125 fedlap kialakítással

mintavételi egység a 20.oldalon
magasító elem a 20.oldalon
zsírszintmérő a 20. oldalon
magasnyomású csatlakozócső a 21.oldalon. 
A Lipumax P-DM és P-DA esetén rendelni kell!

˝

Ø
D

H
1H

3

H

Ø1321

H
2

3
0

1
9

°

1
9

°2
0

°

extraction 

DN65

inlet DN outlet DN

possibilities

for @lling

high pressure cleaning

Ø1321

Zulauf DN Ablauf DN

Absaug- 
leitung DN65

Möglichkeit  
zur Füllung

Hydromechanische 
Reinigung

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes beje

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munk
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A ki és becsatlakozó csőátmérő a leválasztó 
névleges méretétől függ
szippantás DN 65, PN 10 méretű beépített csövön 
keresztül Storz-75B kapcsos csatlakozással. 
Feltöltő egység 3/4" mágnescsap. Tisztítás 
beépített magasnyomású tisztító egységgel.  
A magasnyomású egységet épületen belül kell 
felszerelni. 1/2" hidegvizes csatlakozást kell 
biztosítani. Elektromos csatlakozási igény: 
400V/50Hz/16A/3,9kW
Vezérlő automatika biztosítja az automatikus 
működést szippantáskor és tisztításkor
Szagmentes üzemeltetés.
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Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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(l/s)

C"mfir"c¦"CEQ"Nkrwocz"R/FC"PI6"ngxƒncu¦v„v" 
mutatja B125 fedlap kialakítással.

ACO Lipumax P-DA rendelési adatok
ACO Lipumax P-DA rendelési adatok
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extraction 

DN65

inlet DN outlet DN

possibilities

for @lling

high pressure cleaning

Ø1321

Zulauf DN Ablauf DN

Absaug- 
leitung DN65

Möglichkeit  
zur Füllung

Hydromechanische 
Reinigung

Be (DN) Ki (DN)

Nagynyomású
tisztítófej

Becsatlakozás
hgnv…nvfiujg¦

Leszívó csonk
DN 65



MSZ EN 124 szerint A 15 kN terhelésre
beton fedlapkeret, Begu fedlap
Tiszta nyílásméret 600 mm
Szagzáró fedlap
Magasító elem PE 
(a 3300.14.01 és 3300.14.02 cikkszám 
magában foglalja a magasítót is)

MSZ EN 124 szerint B 125 kN terhelésre
beton fedlapkeret, öntöttvas fedlap
Tiszta nyílásméret 600 mm
Szagzáró fedlap
Adaptergyűrű betonból Ø1000 mm x 150 mm
Magasító elem PE (a 3300.15.01 és 3300.15.02 
cikkszám magában foglalja a magasítót is)

MSZ EN 124 szerint D400 kN terhelésre
beton fedlapkeret, öntöttvas fedlap
Tiszta nyílásméret 600 mm
Szagzáró fedlap
Adaptergyűrű betonból Ø1000 mm x 150 mm
Magasító elem PE
opcionális lehetőség: teherelosztó födém 
betonból Ø1500 mm x 200 mm

ACO mélyépítés

Felsőrész kialakítás A 15 terhelés esetén

Felsőrész kialakítás B 125 terhelés esetén

Felsőrész kialakítás D400 terhelés esetén
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Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes beje

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munk

 

Ø600

Ø
D

T

Ø620

T

Ø
D

T

Ø
D

Ø620

load
distibution
plate (option)

Lastverteilerplatte 
(optional)

NG 2 NG 4 NG 5.5 NC 7 Cikkszám

T 

[mm]

420 420 445 445 3300.14.00

720–1020 720–1020 745–1045 745–1045 3300.14.01

720–1985 720–1985 745–1855 745–1640 3300.14.02

NG 2 NG 4 NG 5.5 NG 7 Cikkszám

T 

[mm]

585 585 610 610 3300.15.00

885–1195 885–1195 910–1220 910–1220 3300.15.01

885–1985 885–1985 910–1855 910–1640 3300.15.02

NG 2 NG 4 NG 5.5 NG     7 Cikkszám

T [mm]
teherelosztó nélkül

865–1985 865–1765 890–1855 890–1640 3300.17.00

T [mm]
teherelosztóval

865–1985 865–1765 890–1855 890–1640 3300.16.00

@BN làkxàoäsàr
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Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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Beton magasítógyűrű
fedlap szintjének pontos szintbeállítása 

miatt szükséges B vagy D terhelési 

osztály esetében.

ModellTermék leírása Cikkszám

Mintavevő akna polietilénből
Ø450 mm átmérőjű akna 

a zsírleválasztó utáni mintavételi 

lehetőség biztosítására. 

D400 Begu fedlappal

Magasítóelem polietilénből
Mintavevő akna magasítására. 

Magasítási lehetôség 100-650 mm 

között, 45 mm távolságonként vágható

Mintavételi eszköz
mintavevő pumpa és szívócsô 

a kifolyó egységnél történô 

mintavételhez.

Zsírszint érzékelő
Elektronikus útom érzékeli a zsírszint 

változását. A zsírszint változását ledesen 

kijelzi 50% és 80% zsírszintnél is. 

Fűtött a biztonságos mûködés 

érdekében.

Elektromos kapcsolási igénye:

230V AC/50Hz/12W

ARV 625 x 60 mm

ARV 625 x 80 mm

ARV 625 x 100 mm

8700.20.00

8700.20.10

8700.20.20

3300.13.10

3300.13.11

3300.13.20

3300.13.21

3300.13.00

8800.00.10

3300.11.70

3300.11.71

3300.11.72

Kiegészítők Lipumax P zsírleválasztókhoz

DN100, 160 mm eséssel

DN100, 30 mm eséssel

DN150, 160 mm eséssel

DN150, 75 mm esésselkai 

Kábelhossz: 10 m

Kábelhossz: 20 m

Kábelhossz: 30 mesített statikai 

@BN làkxàoäsàr
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ACO mélyépítés
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Magasnyomású csatlakozócső
a magasnyomású egység 

és a zsírleválasztó között

ModellTermék leírása Cikkszám

Csatlakozó szekrény
rozsdamentes acélból (AISI 316) 

falra szerelt DN65 PN10 csôvezetékhez.

Széles x Magas x Mély:

370 x 330 x 250 mm

Lipumax P-D és P-DM leválasztókhoz

Csatlakozó keret
rozsdamentes acélból (AISI 304) 

falba épített  (7601.80.22) csatlakozó 

szekrényhez.

Széles x Magas x Mély:

421 x 381 x 25 mm

Csatlakozó szekrény
rozsdamentes acélból (AISI 316) 

falra szerelt DN65 PN10 csôvezetékhez.

Széles x Magas x Mély:

500 x 500 x 160 mm

Lipumax P-DA leválasztóhoz

Csatlakozó keret
rozsdamentes acélból (AISI 304) 

falba épített  (7601.80.20) 

csatlakozó szekrényhez.

Széles x Magas x Mély:

561 x 561 x 15 mm

10 m hosszú

20 m hosszú

30 m hosszú

0150.33.62

0150.33.63

0150.33.64

7601.80.22

7601.80.23

7601.80.20

7601.80.21

Kiegészítők Lipumax P zsírleválasztókhoz

Utcai csatlakozó szekrény
öntöttvas fedlap Lipumax P-D, P-DM, 

és P-DA típusú leválasztók leszippantó 

csatlakozásához

5354.00.00

@BN làkxàoäsàr
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ACO mélyépítés

LIPUMAX®  vasbeton olajleválasztó alapkivitel

NG 1-25 (l/s)
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740.381

740.383

740.373

740.375

740.389

740.391

746.393

746.395

746.397

740.399

740.379

740.377

746.381

746.383

1 db

2 db

5395

5375

5360

5385

5440

5380

5320

5335

5475

5460

5545

5425

725

705

690

770

770

710

650

665

865

850

890

770

-870

-1125

-1360

-1510

-1510

-1700

-1470

-2035

-1475

-2105

-1810

-1630

-2275

1240

1270

1470

1800

2440

2290

2537

2900

2900

4223

4223

6350

5750

6800

8750

10 300

9600

9600

10 700

1660

1877

2250

2250

3183

3183

4820

4300

5350

6250

7800

7100

6400

7500

100

150

200

250

100*

200*

400*

400*

800

700

1400

1000

2000

1500

3000

2000

2500

5000

1

2

4

7

10

15

20

25

NG
(l/s)

Iszaptér
liter

DN
mm

Legnagyobb
egység
súlya (kg)

Össztömeg
(kg)

D
mm

H1
mm

T min
mm

395

375

385

440

440

380

320

335

475

460

545

425

H2
mm

T max
mm

Fedlap
d=

600 mm

Cikkszám

B 125      D 400

Termékleírás

LIPUMAX® NG ... (1/2/3/4/7/10/15/20)

Zsírleválasztó ber. DIN 4040 / MSz EN 1825
szerint, földbe telepítésre, vasbetonból, ter-
helési kapacitás akár D400 járulékos beton-
munkák nélkül,
alkotórészek:
– vasbeton alapkamra
– zsírtárolási kapacitás ... liter
– teljes szennyvízkapacitás ... liter
– fedôlap vasbetonból a DIN 4034 

szerint,
– BEGU öntöttvas aknafedlappal,

B125/D400 osztály 
– 1 garnitúra kezelôkulcs

ACO Passavant rendszer
integrált iszapfogóval, kapacitás ... liter, osz-
tatlan kerek forma (optimális tisztítási ké-
nyelem), beömlô- és kiömlônyílás DN 100
(NG 1-4), DN 150 (NG 7-10), DN 200 (NG 15-
20) a DIN 19 522 szerint, 
aknafedlap a DIN EN 124 szerint, szel-
lôzônyílás nélkül, tartórúddal, névleges méret
625 mm, szagálló beömlési mélység a talaj
felsô élétôl a beömlôcsô aljáig ... mm

Összsúly kb ... kg
Osztály ... (B15/ D400)
Cikkszám ... (lásd a táblázatot)

NG 7 SF 1400-tól 2 db fedlappal

Megjegyzés:

Az alapkamra iszapleválasztónak is 
alkalmazható
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Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

740.581

740.583

740.573

740.575

740.589

740.591

746.593

746.595

746.597

740.599

740.579

740.577

746.581

746.583

@BN làkxàoäsàr

vasbeton zsírleválasztó alapkivitel

(1/2/3/4/7/10/15/20/25)

ACO Passavant rendszer
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LIPUMAX®  vasbeton olajleválasztó magasítható kivitel

NG 1-25 (l/s)

Termékleírás

LIPUMAX® NG ... (1/2/3/4/7/10/15/20)

Zsírleválasztó ber. DIN 4040 / MSz EN 1825
szerint, földbe telepítésre, vasbetonból, ter-
helési kapacitás akár D400 járulékos beton-
munkák nélkül,
alkotórészek:
– vasbeton alapkamra
– zsírtárolási kapacitás ... liter
– teljes szennyvízkapacitás ... liter
– fedôlap vasbetonból a DIN 4034 

szerint,
– BEGU öntöttvas aknafedlappal,

B125/D400 osztály 
– 1 garnitúra kezelôkulcs

ACO Passavant rendszer
integrált iszapfogóval, kapacitás ... liter, osz-
tatlan kerek forma (optimális tisztítási ké-
nyelem), beömlô- és kiömlônyílás DN 100
(NG 1-4), DN 150 (NG 7-10), DN 200 (NG 15-
20) a DIN 19 522 szerint, aknafedlap a DIN
EN 124 szerint, szellôzônyílás nélkül,
tartórúddal, névleges méret 625 mm, szagál-
ló beömlési mélység a talaj felsô élétôl a be-
ömlôcsô aljáig ... mm

Összsúly kb ... kg
Osztály ... (B15/ D400)
Cikkszám ... (lásd a táblázatot)

NG 7 SF 1400-tól 2 db fedlappal

Megjegyzés:

Az alapkamra iszapleválasztónak is 
alkalmazható

T 
m
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/ 

T 
m
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Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

740.381

740.383

740.373

740.375

743.389

743.391

746.793

746.795

746.797

743.399

743.379

743.377

746.781

746.783

1 db

2 db

5395

5375

5360

5385

5440

5440

5380

5320

5335

5475

5460

5545

5425

725

705

715

1050

1050

990

930

945

1145

1130

1345

1255

-870

-1125

-1360

-1510

-1510

-1700

-1470

-2035

-1475

-2105

-1810

-1630

-2275

1240

1270

1470

1800

2440

2290

2537

2900

2900

4223

4223

6350

5750

6800

8750

10 300

9600

9600

10 700

1660

1877

2250

2250

3183

3183

4820

4300

5350

6250

7800

7100

6400

7500

100

150

200

250

100*

200*

400*

400*

800

700

1400

1000

2000

1500

3000

2000

2500

5000

1

2

4

7

10

15

20

25

NG
(l/s)

Iszaptér
liter

DN
mm

Legnagyobb
egység
súlya (kg)

Össztömeg
(kg)

D
mm

H1
mm

T min
mm

395

375

385

440

440

380

320

335

475

460

545

425

H2
mm

T max
mm

Fedlap
d=

600 mm

Cikkszám

B 125      D 400

740.581

740.583

740.573

740.575

743.589

743.591

746.993

746.995

746.997

743.599

743.579

743.577

746.981

746.983
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vasbeton zsírleválasztó magasítható kivitel

(1/2/3/4/7/10/15/20/25)

ACO Passavant rendszer
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ACO mélyépítés

Leválasztó tertozékok

Lipumax leválasztókhoz
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mázs iséledneR)gk( ylúS)mm( H X d teréMsátíkalaiKsézevengeM

aknamagasító gyűrű

DIN 4034 szerinti 
1 rész

aknamagasító

DIN 4034

átmeneti szűkítõ elem

szűkítõ elem

tömítõ gumigyűrű

DN 1000

Mintavételi tartozék

akna fedlap

beton / öntvény

BEGU D 400

akna fedlap

beton / öntvény

BEGU B 125

625 X 40 27 742 010
625 X 60 39 742 011
625 X 80 51 742 012
625 X 100 64 742 013
625 X 120 80 742 014

1000 X 1000 1013 742 015
1000 X 500 506 742 016
2300 X 250 254 742 017

1470 X 1000 1020 742 025
1800 X 1000 1056 742 022
2300 X 1000 2640 742 023
2800 X 1000 4200 742 024

1000 X 625 485 904,1061

DN 1000 1 91875

2,5 701 246

625 165 701737

625 115 701740

Méret D X d (mm)

@BN làkxàoäsàr
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ECO FPI, ECO FPI LIGHT és LIPUMAX

Beépítési útmutató
Kézi tisztítású földbe telepíthetõ zsírleválasztó berendezések 
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Általános információk

Az ACO zsírleválasztó berendezések DIN
4040 és az MSz EN 1825 szerinti kialakításúak.
- ECO FPI® kettôs falú polietilénbôl, PE-HD
anyagból
- ECO FPI® light polietilénbôl, PE-HD anyagból
- LIPUMAX vasbetonból

A termék legfõbb elõnyei
– Átfogó, az igényekhez alkalmazkodó ter-
mékprogram utólagos beépítés lehetôsé-
gével is

– Kompakt kivitel
– Kis térfogat – alacsonyabb hulladék eltá-
volítási költségek

– Kis tömeg, akár D400 terhelésre is
(ECO FPI és ECO FPI LIGHT típusoknál)

– Nem igényel járulékos betonmunkát
– Felúszás ellen biztosítva van

Alkalmazási területek
Az állati és növényi zsírokkal és olajokkal ter-
helt szennyvizekbôl a csatornába bocsátás
elôtt a zsírokat le kell választani. Amennyiben
ez nem történne meg, a kihûlô zsír a csôveze-
tékek falára lerakódva csökkentené az átfo-
lyási keresztmetszetet, és idôvel duguláshoz
vezetne. Hosszabb távon az agresszív zsírsa-
vak megtámadják a beton csatornacsöveket,
illetve a csatornahálózat beton mûtárgyait. A
zsírsavak gyors bomlása jelentôs szagter-
helést okozhat. Nyíltfelszínû csatornába, víz-
folyásba kerülve a felúszó zsír- ill. olajréteg
gátolja a természetes oxigénbe-oldódást.

Fenti okok miatt a vonatkozó magyar elôírá-
sok értelmében a magas zsír- illetve olaj-
tartalmú szennyvizeket a közcsatornába bo-
csátás elôtt zsírleválasztón kell átvezetni.

E termékcsoport fô alkalmazási területét a
konyhaüzemek (kórházak, öregotthonok stb.),
nagykonyhák és étkezdék, vágóhidak, húsfel-
dolgozó üzemek, áruházak stb. jelentik.

A zsírleválasztó konyhai darabos

szennyezôdéstôl mentes szennyvízek le-

választására alkalmas!

Működés leírása
A zsírleválasztó berendezés kompakt kivitelû,
azaz ülepítô térbôl és leválasztó térbôl áll.
Tisztán fizikai alapon a nehézségi erô (sûrû-
ségkülönbség) elvén mûködik. A berendezés
beömlô csonkján beömlô, zsírokkal, olajokkal
terhelt szennyvíz egy energiatörô és áramlás-
terelô elemnek ütközik, áramlása lefelé fordul. 

A víznél nehezebb összetevôi a tartály
fenekére ülepednek le. A csatornához képest
jelentôsen kiszélesedett térben kialakult lassú
áramlás mellett a víznél könnyebb zsírok és
olajok a felszínre úsznak, míg a víz elvezeté-
se a mûtárgy aljáról az iszaptér felett történik
egy merülô-csövön keresztül. 

A víz felszínén felgyülemlett zsiradék és a
leülepedett iszap idôszakos eltávolítása a
födém búvónyílásain át történhet.

Fontos információk

– A zsírleválasztókat visszatorlódás nélkül,
azaz nyomásmentesen kell üzemeltetni. A
visszatorlódási szint alatti beépítés esetén
ezért átemelô berendezést kell hozzákapcsol-
ni.
– A zsírleválasztó berendezésbe csak olyan
szennyvíz vezethetô be, amelybôl szerves
eredetû zsírokat és olajokat kell leválasztani.
– A zsírleválasztót a szennyvízcsatornára kell
csatlakoztatni.
– A lerakódások csökkentése érdekében a
ráfolyó vezetékeket 1:50 lejtéssel (2%) és
könnyen tisztítható módon kell kialakítani.
– A zsírleválasztó tartós kifogástalan mûkö-
dése csak megfelelô idôben történô ürítés és
gondos karbantartás mellett biztosított.
– A berendezéseknek a problémamentes hul-
ladékkezelés érdekében jól hozzáférhetônek
kell lenniük.
– Általában minden leválasztó mögött minta-
vételi lehetôséget kell kialakítani. Lásd ezzel
kapcsolatban DIN 1986, 1. rész, 88. 06.
kiadás, 8.2 szakasz.

Elhelyezés, beépítés

Elhelyezés
A zsírleválasztó berendezéseket fagymentes
(fagymentes elhelyezésrôl beszélünk, ha a
beömlô csonk fenékmélysége a felszíntôl min.
80 cm), a tisztítandó szennyvíz keletkezési
helyéhez a lehetô legközelebb esô helyen
építsük be. Ezzel minimálisra csökkenthetô a
zsírleválasztó elôtti csôszakaszon a zsírler-
akódások kialakulása.
Az ECO FPI, ECO FPI LIGHT és LIPUMAX zsír-
leválasztók a földfelszín alá kerülhetnek
beépítésre.

A zsírleválasztó beépítési helyének jó megkö-
zelíthetôségét biztosítani kell a karbantartási
és az ürítési munkák elvégzése céljából. A be-
rendezéseket lehetôleg ne helyezzük közleke-
dési utak, rakodási felületek alá. A karbantar

táshoz, tisztításhoz biztosítsunk vízvételi
lehetôséget.

A beépítés szintjének megválasztásánál
ügyelni kell az elvezetô csatornahálózat
visszaduzzasztási viszonyaira. Amennyiben a
berendezés a visszaduzzasztási szint alá
kerülne, a tisztított víz átemelésével kell a
mindenkori elfolyást biztosítani.

Beépítés menete
A beépítés során ügyelni kell arra, hogy a víz-
záróan kialakított mûtárgy ne sérüljön meg. 

A berendezés beépítése a helyszínen szerelô
jellegû, ennek megfelelôen az elôkészített
munkagödörben rövid idô alatt elkészíthetô.

Amennyiben a berendezés beépítésekor a
munkagödörben felgyülemlett talajvíz vagy
esôvíz található, azt a szerelés idôtartamára
el kell távolítani. Talajvízveszély esetén a ter-
vezôvel, ill. a szállítóval egyeztetni kell,
amennyiben a felúszás veszély fennáll, a
mûtárgyat le kell horgonyozni.

A berendezés kifogástalan mûködésének
alapvetô feltétele a vízszintes beépítés bizto-
sítása. A mûtárgy alapozását az építéshelyi
talajviszonyoktól valamint a mûtárgyak töme-
gétôl és alakjától függôen a tervezônek kell
elôírnia, ügyelve arra, hogy a tömörített ho-
mokos kavics kiegyenlítô rétegnek is helye
legyen (min. 20–30 cm).

A mûtárgy helyére emelését darus függesz-
téssel kell végezni, a berendezésen erre a
célra kialakított emelô fülek segítségével. A
tartály helyére emelését kis súlya miatt bármi-
lyen munkagéppel el lehet végezni (ECO FPI
és ECO FPI LIGHT típusoknál).

A ráfolyó-és elfolyó csonkok minden csatorna-
építésben járatos csôtípushoz szabványos és
a kereskedelemben kapható csatla-
kozóelemmel csatlakoztathatók. A beömlô
vezeték minimális lejtése 2 %. A beömlôcsonk
elôtt a csôátmérô tízszeresének megfelelô
csillapítószakaszt kell beiktatni.

A szerelésnél ügyelni kell a csôtengely pontos
beigazítására és a folyásirány helyességére.
A tartály behelyezését követôen az illesztési
felületeket meg kell tisztítani a szennye-
zôdésektôl és a tömítôgyûrûk behelyezése
után, a fedél (ill. magasító elem) elhelyezhetô.
Az illesztéskor ügyelni kell arra, hogy a fedél-
nyílások a terv szerint helyezkedjenek.
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építésben járatos csôtípushoz szabványos és
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kozóelemmel csatlakoztathatók. A beömlô

vezeték minimális lejtése 2 %. A beömlôcsonk

elôtt a csôátmérô tízszeresének megfelelô

csillapítószakaszt kell beiktatni.
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beigazítására és a folyásirány helyességére.

A tartály behelyezését követôen az illesztési

felületeket meg kell tisztítani a szennye-

zôdésektôl és a tömítôgyûrûk behelyezése

után, a fedél (ill. magasító elem) elhelyezhetô.

Az illesztéskor ügyelni kell arra, hogy a fedél-

nyílások a terv szerint helyezkedjenek.
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ACO épületgépészet

ECO FPI, ECO FPI LIGHT és LIPUMAX

Beépítési útmutató
Kézi tisztítású földbe telepíthetõ zsírleválasztó berendezések 
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A munkagödör visszatöltése elôtt a beren-
dezések és csôcsatlakozások tömítettségét
vízzárósági próbával ellenôrizni kell!

A zsírleválasztó mûködése és a tisztított víz
minôségének ellenôrzése céljából javasolt az
elvezetô szakaszon egy ellenôrzô akna beépí-
tése.

A zsírleválasztóba kizárólag az adott zsíros
és olajos szennyvizeket kibocsátó üzem (pl.
konyha) technológiai vizei vezethetôk. 

Fekáliás szennyvízvezeték csatlakozása tilos!

Üzembe helyezés

Üzembe helyezés elôtt meg kell gyôzôdni a
mûtárgy belsejének tisztaságáról, szükség
esetén a mûtárgyat ki kell takarítani.
Meg kell gyôzôdni a be- és kiömlô vezetékek
átjárhatóságáról.

A fedlapot (fedlapokat) vissza kell helyezni a
helyére. A zsírfogó ezzel üzemkész.

Üzemeltetés

A berendezést csak olyan személy kezelheti
és végezheti annak karbantartását, aki a
kezelési utasítást, az abban foglalt elôíráso-
kat, és a munkavédelmi, ill. balesetvédelmi
érvényes elôírásokat is ismeri!

A berendezés üzemeltetésével és karbantar-
tásával egy felelôs személyt kell megbízni. Az
összes elvégzett üzembe helyezési, karban-
tartási és ürítési munkákat egy külön erre a
célra vezetett üzemeltetési naplóba fel kell
jegyezni.

Jelen kezelési és karbantartási útmutatót a
berendezés közelében jól látható helyen ki
kell függeszteni.

A visszatartott hulladékanyagok kezelése

Megfelelô idôközönkénti ürítés = kifogástalan
mûködés

A berendezés kifogástalan mûködésének, az
elfolyó víz megfelelô mértékû tisztaságának
alapvetô feltétele a zsírleválasztó rendszeres
ellenôrzése, a leülepedett iszap és a vissza-
tartott zsiradék idôszakos eltávolítása. A be-

rendezést szükség szerint lehetôleg 14 na-
ponta, de legalább havonta egyszer üríteni
kell. Az ürítési idôszakokat úgy kell meg-
választani, hogy a visszatartott anyagok
mennyisége az iszap- és zsírleválasztó terek
kapacitását ne haladja meg, de legalább
havonta, a mûtárgyat teljesen le kell üríteni és
kitisztítani. Ennek be nem tartása esetén az
elfolyó víz minôsége nem garantálható.

Hosszabb üzemszünet elôtt is javasolt a
mûtárgy leürítése.

A zsírleválasztókban összegyûlt koncentrált
szennyezô anyagok veszélyes hulladékok,
szakszerûtlen elhelyezésük környezeti káro-
kat okozhat!

Leürítés

Az iszaptérben összegyûlt anyagok, valamint
a zsírtérben felúszott zsír eltávolításához a
berendezés teljes leürítése szükséges. Ez át-
meneti üzemszünetet eredményez, célszerû
tehát az ürítés idôpontját úgy megválasztani,
hogy ezalatt befolyó szennyvízzel ne kelljen
számolni. 

Befolyás

Mintavételi hely

Fedlap B vagy D osztály

Födém vasbetonból

Elasztikus tömítõ gyûrû

Köralap helyszíni
betonozással

Kifolyás

Földvisszatöltés

Iszaptér és zsírtér szintje

Aljzatbeton,
tömörített sóderágy

Beépítési példa 

A kitakarított berendezést tiszta vízzel kell
feltölteni az elfolyási szintig.
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ACO mélyépítés

ECO FPI, ECO FPI LIGHT és LIPUMAX

Beépítési útmutató
Kézi tisztítású földbe telepíthetõ zsírleválasztó berendezések
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A fedlapok eltávolítása után a leürítés történ-
het szippantó kocsival, vagy zagyszivattyúval.
Kisebb berendezések esetében manuális
merítéssel.
Az ürítés után a mûtárgy belsejét vízsugárral
át kell öblíteni az esetlegesen visszamaradó
szennyezôdések eltávolítása céljából. Az öblí-
tô vizet a mûtárgyból szintén el kell távolítani.
A zsírleválasztó ismételt üzembe helyezését
lásd az „Üzembe helyezés” fejezetnél.

Az eltávolított iszap és zsiradék veszé-

lyes hulladék, ezért azt erre jogosítvány-

nyal rendelkezô szakcégnek ártalmat-

lanításra át kell adni. 

Célszerû az ürítést is közvetlenül egy szak-
céggel elvégeztetni.

Karbantartás és hibaelhárítás

A berendezés üzemvitelétõl függetlenül éven-
te legalább kétszer nagy karbantartási
munkát kell végezni. Ennek során a berende-
zés teljes leürítését és kitakarítását követôen 

ellenôrizni kell a mûtárgy vízzáróságát, a
falak, a fedlapok, a tömítések és a csat-
lakozócsövek állapotát, sértetlenségét. A
nagy karbantartási munkát csak erre a
feladatra kiképzett szakember végezheti.

Az ACO Passavant karbantartási szerzôdése-
ket ajánl.

Kérje szervízszolgálatunk karbantartási, hul-
ladékelszállítási, szerviz, valamint javítási
munkák elvégzésére vonatkozó ajánlatát!

Garancia

ACO a gyártó utasítása szerinti szakszerû
beépítés esetén a beépített ACO termékek
funkció és formatartására 2 év általános
garanciát vállal.
Semmilyen garanciát nem vállalunk a kö-
vetkezô esetekben:
– nem megfelelô, vagy szakszerûtlen használat
– hibás szerelés ill. üzembe helyezés a meg-
rendelô vagy harmadik fél által

– hibás vagy hanyag kezelés, nem elôírás
szerinti, a jelen útmutatónak nem megfelelô
karbantartás
– hiányos építési kivitelezés

Csak a felsorolt feltételek gondos figyelembe
vétele esetén vállaljuk a kifogástalan mûkö-
désre vonatkozó garanciát.

Javasoljuk, hogy ügyfélszolgálatunkkal kös-
senek karbantartási szerzôdést.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Minden zsír-
leválasztó berendezést beüzemeléskor, és
minden leürítés és tisztítás után fel kell tölteni
tiszta vízzel! Csak ezután engedhetô bele
szennyezett víz.

ECO FPI® berendezés kis súlya miatt bármilyen
munkagéppel lehet emelni

LIPUMAX® vasbeton helyére emelése darus
függesztéssel

Réteges földvisszatöltés réteges tömörítés
mellett

Földbe telepíthet= zsírleválasztó berendezések

ECO FPI LIGHT és LIPUMAX
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ACO mélyépítés

Információk

ACO szénhidrogén-leválasztó berendezések
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A benzin-, és olajleválasztó berendezések

gyártásában több évtizedes tapasztalattal, és

egész Európára kiterjedô referenciákkal ren-

delkezô németországi ACO Passavant gyár

termékeit „ACO olaj és benzinleválasztó csa-

lád” néven forgalmazzuk Magyarországon.

A hazai alkalmazáshoz rendelkezünk az

Építésügyi Minôségellenôrzési Innovációs Kht.

(ÉMI) Építôipari Mûszaki Engedélyével, az

alkalmazási szempontból a Környezetvédelmi

és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. (VITU-

KI) által ellenôrzött és jóváhagyott

Alkalmazási Mûszaki Feltételekkel, valamint

az Országos Környezetvédelmi, Termé-

szetvédelmi és Vízügyi Fôigazgatóság Építô-

ipari Mûszaki Engedélyével.

A termék elôállítása a Német Építéstechnikai

Intézet által ellenôrzött rendszerben történik.

A termékcsalád tagjait rendszeresen vizsgálja

és minôsíti, az EU-ban erre a feladatra is akk-

reditált, független szervezet a „Landesgewer-

beanstalt Bayern (LGA) Zweigstelle Würzburg

Materialprüfungsamt Sanitár- und Abscheide-

technik”.

A berendezések fõ alkalmazási területei:

Benzinkutak, benzin és olajraktárak, olajszár-

mazékokat elôállító és forgalmazó cégek, ga-

rázsok, autómosók, autószervizek, szállító-

és építôgépeket üzemeltetô cégek telephe-

lyei, laktanyák, repülôterek, gépjármûparkolók.

Méretezés:

A leválasztók méretét, névleges teljesít-

ményét, az iszapfogók térfogatát, a rajtuk

átvezetett folyadékok fajtája, szennye-

zettsége, mennyisége függvényében az MSz

EN 858-1,2 szerint kell megállapítani és

megtervezni.

A berendezés kiválasztáshoz szükséges para-

méterek:

1. A tisztítandó maximális vízhozam, tisztítási

teljesítmény NG (I/s) meghatározása.

2. A kifolyó (tisztított) víz megengedett SZOE

tartalmának megállapítása:

A leválasztó berendezésekbôl kikerülô tisztí-

tott vizek szerves oldószer extrakt (SZOE) tar-

talmának határértékeit a folyamatosan

megújuló, szigorú elôírásokat tartalmazó ren-

deletek szabályozzák. Katalógusunk

kiadásakor az alábbiak vannak hatályban:

219/2004. (VII.21) Korm. rendelet,

220/2004. (VII.21) Korm. rendelet, 28/2004

(XII.25) KvVM rendelet.

A határérték, ha a befogadó:

- élôvíz (II. kat.) < 5 mg/I

- élôvíz, kiemelt területeken (I. kat.) < 2 mg/I

3. A szükséges iszaptér meghatározása:

(Az iszaptér mérete: 

NG x 100, NG x 200, NG x 300.)

4. A fedlap teherbírásának meghatározása:

B 125 (max. szgk.) 

D 400 (tgk.)

Szabadon álló (nem lefedett) területek esetén,

szokványos esetekben, a következô oldalon

található tapasztalati adatok szerint készített

táblázatok segítségével is kiválasztható a

szükséges szénhidrogén-leválasztó beren-

dezés:

(A tapasztalati adatokat felhasználó módszer

a pontos hidraulikai méretezéssel nem egyen-

értékû!)

Táblázatunknál #gyelembe vett lefolyási

tényezô: 0,85-0,90

Kisforgalmú gépkocsitároló helyeken, nagyrészt fedett parkolóknál,

garantáltan kis szennyezettségû területeken

100 NG (liter)Kicsi

Általános esetekben gépkocsiparkolóknál, benzinkutaknál, 

kézi szgk. mosóknál, autóbusz garázsoknál, erômûveknél 

és gépgyáraknál.

200 NG (liter)

(min. 600 l)

Közepes

Teherautó mosóknál, mezôgazdasági- és építôipari gépek 

mosóberendezéseinél, automatikus gépkocsi-mosóalagutak esetén.

300 NG (liter)

(min. 600 l)

Nagy

=

=

¥
uÛ

tn
gx

Ïn
cu

¦v
ám

Q
nc

lng
xÏ

nc
u¦

vá
m

@BN làkxàoäsàr
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C"dgp¦kp/."fiu"qnclgnxƒncu¦v„"dgtgpfg¦fiugm"i{ƒt-
vƒuƒdcp"v…dd"fixvk¦gfgu"vcrcu¦vcncvvcn."fiu"gifiu¦" 
Gwt„rƒtc"mkvgtlgf="tghgtgpekƒmmcn"tgpfgnmg¦="pfi-
metországi ACO Passavant gyár termékei �ACO 

olaj és benzinleválasztó család� néven forgal-

oc¦¦wm"Oci{ctqtu¦ƒiqp0
C"jc¦ck"cnmcnoc¦ƒujq¦"tgpfgnmg¦¯pm"¡r‡vfiu¯i{k"
Okp=ufiignngp=t¦fiuk" Kppqxƒek„u" Tv0" fir‡v=krctk"
o>u¦cmk"gpigffin{fixgn."fiu"c¦"cnmcnoc¦ƒuk"gpig-
délyezési szempontból a Vízgazdálkodási Tudo-

oƒp{qu"Mwvcv„"Tv0"ƒnvcn"gnngp=t¦…vv"Cnmcnoc¦ƒuk"
O>u¦cmk"Hgnvfivgngmmgn0
C"vgtofimgm"gn=ƒnn‡vƒuc"c"Pfiogv"¡r‡vfiuvgejpkmck"
Kpvfi¦gv"ƒnvcn"gnngp=t¦…vv"tgpfu¦gtdgp"v…tvfipkm0
Okpfgp"dgtgpfg¦fiu¯pm"vgtofiu¦gvgugp"tgpfgnmg-
¦km"c¦"Gwt„rck"Wpk„p"dgn¯nk" hqticnoc¦jcv„uƒiqv"
fiu" cnmcnoc¦jcv„uƒiqv." c¦" GP" u¦cdxƒp{qmpcm"
xcn„"ogihgngn=ufiigv"kic¦qn„"EG"lgnngn"ku0
A termékcsalád tagjait rendszeresen vizsgálja és 

okp=u‡vk"c¦"GW/dcp"gttg"c"hgncfcvtc"ku"cmmtgfkvƒnv."
független szervezet a �Landesgewerbeanstalt 

Dc{gtp"*NIC+"¥ygkiuvgnng"Y¯t¦dwti"Ocvgtkcnrt¯h/
wpiucov"Ucpkvƒt/"wpf"CduejgkfgvgejpkmÒ

C"dgtgpfg¦fiugm"h="cnmcnoc¦ƒuk"vgt¯ngvgk<
Dgp¦kpmwvcm." dgp¦kp" fiu" qncltcmvƒtcm." qnclu¦ƒt-
mazékokat el=ƒnn‡v„" fiu" hqticnoc¦„" efiigm." ic-
tƒ¦uqm." cwv„oqu„m." cwv„u¦gtxk¦gm." u¦ƒnn‡v„" fiu"
fir‡v=ifirgmgv"¯¦gognvgv="efiigm"vgngrjgn{gk."ncm-
vcp{ƒm."tgr¯n=vgtgm."ifirlƒto>rctmqn„m0
Ofitgvg¦fiu<
C" ngxƒncu¦v„m"ofitgvfiv." pfixngigu" vgnlgu‡vofip{fiv."
c¦"ku¦crhqi„m"vfithqicvƒv."c"tclvwm"ƒvxg¦gvgvv"hq-

n{cffimqm" hclvƒlc." u¦gpp{g¦gvvufiig." ogpp{kufiig"
h¯iixfip{fidgp"c¦"OU¥"GP":7:/3.4"u¦gtkpv"mgnn"
megállapítani és megtervezni.

C" dgtgpfg¦fiu" mkxƒncu¦vƒuƒjq¦" u¦¯mufiigu" rctc-
ofivgtgm<
30" C" vku¦v‡vcpf„" oczkoƒnku" x‡¦jq¦co." vku¦v‡vƒuk"
vgnlgu‡vofip{"PI"*n1u+"ogijcvƒtq¦ƒuc0
40" C" mkhqn{„" *vku¦v‡vqvv+" x‡¦" ogigpigfgvv" U¥QG"
vctvcnoƒpcm"ogiƒnncr‡vƒuc<
A leválasztó berendezésekb=n"mkmgt¯n=" vku¦v‡vqvv"
xk¦gm" u¦gtxgu" qnf„u¦gt" gzvtcmv" *U¥QG+" vctvcn-
oƒpcm" jcvƒtfitvfimgkv" c" hqn{cocvqucp" ogi¿lw-

n„." u¦kiqt¿" gn=‡tƒuqmcv" vctvcnoc¦„" tgpfgngvgm"
szabályyozzák. Katalógusunk kiadásakor az 

cnƒddkcm"xcppcm"jcvƒn{dcp<
43;142260"*XKK043+"Mqto0"tgpfgngv."442142260"
*XKK043+" Mqto0" tgpfgngv." 4:14226" *ZKK047+"
MxXO"tgpfgngv0

C"jcvƒtfitvfim."jc"c"dghqicf„<
/fin=x‡¦"*KK0"mcv0+" ø"7oi1n
/"fin=x‡¦."mkgognv"vgt¯ngvgmgp"*K0"mcv0+" ø4"oi1n
50"C"u¦¯mufiigu"ku¦crvfit"ogijcvƒtq¦ƒuc<
*C¦"ku¦crvfit"ofitgvg<"
PI"z"322."PI"z"422."PI"z"5220+
60"C"hgfncr"vgjgtd‡tƒuƒpcm"ogijcvƒtq¦ƒuc<
" D"347"*ocz0"u¦im0+
 D 400 (tgk.)

Szabadon álló (nem lefedett) területek esetén 

u¦qmxƒp{qu"gugvgmdgp."c"m…xgmg¦="qnfcnqp"vcnƒn-
jcv„"vcrcu¦vcncvk"cfcvqm"u¦gtkpv"mfiu¦‡vgvv" vƒdnƒ-
¦cvqm"ugi‡vufiifixgn" ku"mkxƒncu¦vjcv„"c"u¦¯mufiigu"
u¦fipjkftqifip/ngxƒncu¦v„"dgtgpfg¦fiu<
*C" vcrcu¦vcncvk" cfcvqmcv" hgnjcu¦pƒn„" o„f-

u¦gt" c" rqpvqu" jkfcwnkmck" ofitgvg¦fiuugn" pgo"
gi{gpfitvfim>#+
Vƒdnƒ¦cvwpmpƒn"hki{gngodg"xgvv"nghqn{ƒuk"vfip{g¦=<"
2.:7/2.;2

C¦"ku¦crvfit"ofitgvg<
Kicsi

M…¦grgu

Nagy

322"PI"*nkvgt+
422"PI"*nkvgt+
(min. 600l)

522"PI"*nkvgt+
(min. 600l)

énvcnƒpqu"gugvgmdgp"ifirmqeukrctmqn„mpƒn."dgp¦kpmwvcmpƒn.
mfi¦k"u¦im0"oqu„mpƒn."cwv„dwu¦"ictƒ¦uqmpƒn"gt=o>xgmpfin
és gépgyáraknál.

Vgjgtcwv„"oqu„mpƒn."og¦=ic¦fcuƒik/"fiu"fir‡v=krctk"ifirgmoqu„dgtgpfg¦fiugkpfin."cwvqocvkmwu"ifirmqeuk/oqu„cnciwvcm"gugvfip0

Mkuhqticno¿"ifirmqeukvƒtqn„"jgn{gmgp."pci{tfiu¦v"hgfgvv"rctmqn„mpƒn.ictcpvƒnvcp"mku"u¦gpp{g¦gvvufii>"vgt¯ngvgmgp
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2 éves gyakoriságú 15 perces

esô esetén (152 I/s ha)
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Nagyobb felületek, fedett területek (pl. autómosók), különleges körülmények, pontosabb

méretezési igények esetén kérjük, forduljon az ACO Magyarország munkatársaihoz!

Csapadékintenzitási tényezõ:

Fajlagos csapadékmennyiségek értékei ip (I/s ha)

csapadék idôtartama percben
gyakoriság (p)

4 év 2 év

20215 152

Záportúlfolyó nélküli olajleválasztó berendezések:

NG

a leválasztó

maximális

teljesítménye

(I/s)

042-0081-03

084-042063-0816

006-084054-0638

038-006036-05401

0021-038009-03651

0051-00210311-00902

0042-00510081-031103

0033-00420042-008104

0014-00330003-004205

0035-00140083-000356

0066-00840084-008308

0028-00660006-0084001

4 éves gyakoriságú 15 perces

esô esetén (202 I/s ha)

parkolófelület (m2)

NG

a leválasztó

maximális

teljesítménye

(I/s)

mumixamnabálatlámumixamnabálatlá

00540022-000330061-006/6

00950092-002200440022-006108/8

00560053-009200050082-002208/01

00080024-005300060023-0082001/01

00060055-002400540024-002357/51

000110006-005500580054-0024051/51

000210027-000600880055-0054061/02

4 éves gyakoriságú 15 perces

esõ esetén (202 I/s ha)

2 éves gyakoriságú 15 perces

esõ esetén (152 I/s ha)

parkolófelület (m2)

Záportúlfolyós (bypass) olajleválasztó berendezések:

@BN làkxàoäsàr

-0 240

-240 480

-480 600

-600 830

-830 1200

-1200 1500

-1500 2400

-2400 3300

-3300 4100

-4100 5300

-4800 6600

-0 180

-0 1600

-1600 2200

-2200 2800

-2800 3200

-3200 4200

-4200 4500

-4500 5500

-0 2200

-2200 2900

-2900 3500

-3500 4200

-4200 5500

-5500 6000

-6000 7200

-180 360

-360 450

-450 630

-630 900

-900 1130

-1130 1800

-1800 2400

-2400 3000

-3000 3800

-3800 4800

-4800 6000 -6600 8200

2 éves gyakoriságú 15 percesgu="gugvfip"*374"n1u"jc+

2 éves gyakoriságú 15 percesgu="gugvfip"*374"n1u"jc+

4 éves gyakoriságú 15 percesgu="gugvfip"*424"n1u"jc+

Hclnciqu"eucrcffimogpp{kufiigm"fitvfimgk"kr"*n1u"jc+
eucrcffim"kf=vctvcoc"rgtedgp gyakoriság (p)

4 év

20215

2 év

152

4 éves gyakoriságú 15 percesgu="gugvfip"*424"n1u"jc+

PI"
a leválasztó oczkoƒnku"

teljesítménye 
(l/s)

PI"
a leválasztó oczkoƒnku"

teljesítménye 
(l/s)

parkolófelület (m2)

parkolófelület (m2)

általában általábanoczkowo oczkowo
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Az ACO leválasztó berendezések

kialakítása:

Berendezéseink teste elôregyártott vasbeton-

ból, mûanyagból, vagy öntöttvasból készülnek

és mûanyag, vagy rozsdamentes acél szerke-

zeti belsô elemekbôl állnak, bennük az iszap-

és olajleválasztás vegyszerhozzáadás nélkül,

gravitációs fázisszétválasztással történik.

Ha a kibocsátható tisztított víz SZOE tartalma

< 5 mg/I, koaleszcensz szûrôbetétet alkalma-

zunk. Az ásványolaj-túltöltôdés, illetve az eset-

leges visszaduzzasztás esetén fenyegetô túl-

csordulás elleni védelmet légtartályos úszó-

zár biztosítja.

Záportúlfolyós (bypass) berendezéseink alkal-

mazását elsôsorban nagy parkoló-felületek-

nél, lökésszerû hidraulikai terhelések elôfor-

dulása esetén javasoljuk, ha a leválasztón

csak idôszakosan kell nagyobb vízmennyisé-

get átvezetni. Ezt a megoldást az a jelenség

teszi lehetôvé, hogy a parkoló-felületen hosz-

szabb idô alatt összegyûlt olajszennyezôdés

túlnyomó részét az esôvíz elsô szakasza le-

mossa, a további csapadék már a tiszta felü-

letrôl gyûlik össze. Az olajszennyezés nem fo-

lyamatosan keletkezik, újra idô kell a kialaku-

lásához. Az összes vizet bevezetjük a beren-

dezésbe, ami a szennyezett vizet tisztítja és

csak a már tisztított felületrôl késôbb össze-

gyûlô csapadékot engedi a bypass ágba.

Leválasztóinkhoz automatikus szénhidrogén-

származék szintjelzô készülék is rendelhetô.

A berendezések az alábbi normák és szabvá-

nyok szerint készülnek:

DIN 1999 1-6. rész; EN 858 1-2 rész; Önorm

B 5101.

A mûtárgy telepítése:

A földbe telepítendô berendezéseket beépí-

tett szerkezeti elemekkel együtt, gyárilag sze-

relve szállítjuk. Elhelyezésük földbe süllyeszt-

ve, lehetôség szerint a tisztító jármûvek ré-

szére elérhetô helyen történjen.

A berendezés beépítése a helyszínen szerelô

jellegû, ennek megfelelôen az elôkészített

munkagödörben rövid idô alatt elkészíthetô.

A mûtárgy alapozását az építéshelyi talajvi-

szonyoktól, valamint a mûtárgyak tömegétôl

és alakjától függôen a tervezônek kell elôír-

nia, ügyelve arra, hogy homokos-kavics ki-

egyenlítô rétegnek is helye legyen.

A tartály helyére emelését darus függesztés-

sel kell végezni, a berendezéseken erre a cél-

ra kialakított emelôfülek segítségével. A sze-

relésnél ügyelni kell a csôtengely pontos be-

igazítására és a folyásirány helyességére. A

tartály behelyezését követôen az illesztési fe-

lületeket meg kell tisztítani a szennyezôdé-

sektôl és a tömítôgyûrûk behelyezése után, a

fedél (ill. magasító elem) elhelyezhetô. Az il-

lesztéskor ügyelni kell arra, hogy a fedélnyílá-

sok úgy helyezkedjenek el, hogy a karban-

tartási mûveletek elvégezhetôek legyenek, az

úszót, koaleszcensz szûrôt rajtuk keresztül ki

lehessen emelni. A munkagödör visszatöltése

elôtt a berendezések és csôcsatlakozások tö-

mítettségét vízzárósági próbával ellenôrizni kell!

A vízzárósági próba alatt a berendezést telje-

sen fel kell tölteni vízzel. Ilyenkor kell az úszó

mûködôképességét ellenôrizni. Ha az úszó le

van tapadva, azt fel kell szabadítani és

szabad mozgását biztosítani szükséges.

Üzembe helyezés, próbaüzem:

Az építést megelôzôen be kell szerezni a terü-

letileg illetékes vízügyi hatóság vízjogi

létesítési engedélyét, és a tervekben szereplô

részletes üzembe helyezési utasításnak

megfelelôen kell eljárni.

A hatóság általában legalább három hónapos

teljes üzemi körülmények között lefolytatott

próbaüzemet ír elô, melynek célja a beren-

dezés bejáratása, a tisztítás-technológia

paramétereinek beállítása, a berendezés telje-

sítôképességének gyakorlati igazolása. A

próbaüzem során háromszor kell az elôírá-

soknak megfelelôen mintát venni, ezeket erre

feljogosított laboratóriumban bevizsgálni. A

próbaüzemet, a tapasztalatokat, ered-

ményeket összegzô Próbaüzemi Szakvéle-

mény elkészítése zárja.

A sikeres próbaüzem és a szakvélemény alap-

ján, adja meg a hatóság, a vízjogi

üzemeltetési engedélyt.

Üzemeltetés, rendszeres karbantartás:

A mûtárgyak és a beépített szerkezetek terv-

szerû karbantartását havi rendszerességgel,

továbbá az esetlegesen elôforduló különleges

események alkalmával kell elvégezni. A beren-

dezéseket az üzemi körülményektôl függô

gyakorisággal (pl. autómosóknál 3-4 havon-

ta), de minimálisan évente egyszer, leürítés

után célszerû kitisztítani.

Az iszapfogóban összegyûlt fenékiszap vas-

tagságát *gyelemmel kell kísérni, az eltávolí-

tásra kerülô iszapot veszélyes hulladékként

kell kezelni.

Az úszószabályzó mûködését és úszóképes-

ségét a karbantartás során ellenôrizni kell.

A berendezések mûködésérôl üzemnaplót kell

vezetni, amelyben a mûködéssel kapcsolatos

minden fontosabb tevékenység (ürítés, iszap-

szállítás, karbantartási mûveletek, esetleges

hatósági ellenôrzés) rögzítésre kerül.

A karbantartási feladatokkal kapcsolatos

megoldatlan problémái esetén, kérje cégünk

segítségét! 

Munkavédelmi és 

biztonságtechnikai elõírások:

A berendezések beépítésénél betartandók az

MSz-04-900: 1989 és az MSz-04-901: 1989,

valamint a 19/1995. (X11.7.) KHVM rendelet

elôírásai.

A különbözô, erôsen szennyezô munkák vég-

zésénél a kiadott védôruhát (gumicsizma, víz-

hatlan ruha, gumikesztyû stb.) használni kell!

Aknába csak felügyelettel és mentôkötél hasz-

nálatával szabad bemászni!

A karbantartási munkák végzése közben, a

berendezésbe szennyvíz nem folyhat!

A leválasztó tartályába való lemerülés elôtt a

leválasztott és összegyûlt könnyûfolyadékot

el kell távolítani és a tartályokat alaposan ki

kell tisztítani és ki kell szellôztetni! A tartály-

ban végzett munkához frisslevegôs készülék

használata szükséges!

A munkát haladéktalanul be kell fejezni, és a

berendezést el kell hagyni, ha gázszag érez-

hetô, ha a szerkezeti fal megrongálódott, ha

a vízszint az üzemi szint fölé kerül, ha az

egészségre káros, biztonságot veszélyeztetô

anyagot észlelnek.

Az olajleválasztó berendezések minden egy-

sége tûz- és robbanásveszélyes, ezért a köze-

lében nyílt láng használata és a dohányzás ti-

los! A berendezések közelében üzemképes

tûzoltó készüléket kell tartani.

A leválasztókból a veszélyes hulladékok üríté-

sét és ártalmatlanítását csak erre szakoso-

dott és engedéllyel rendelkezô szakcég vé-

gezheti. A kiszippantott hulladékot tilos a sza-

badba kiüríteni, vizekbe, csatornákba, vagy

szikkasztógödrökbe juttatni! A karbantartási,

szippantási feladatok során esetleg szeny-

nyezôdött felületeket haladéktalanul meg kell

tisztítani!

FONTOS ELÔÍRÁS:

Az olajleválasztó berendezést beüze-

meléskor, és minden leürítés és tisztítás után

fel kell tölteni tiszta vízzel! A biztonsági

úszószelep akadálytalan mozgását ilyenkor

mindig ellenôrizni és biztosítani kell! Csak

ezek után indulhat el a leválasztóba a szeny-

nyezett víz bevezetése.
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C¦"CEQ"ngxƒncu¦v„"dgtgpfg¦fiugm"mkcncm‡vƒuc<
Dgtgpfg¦fiugkpm" vguvg" gn=tgi{ƒtvqvv" xcudgvqp-

d„n." o>cp{cid„n." xci{" …pv…vvxcud„n" mfiu¦¯npgm"
fiu"o>cp{ci."xci{"tq¦ufcogpvgu"cefin"u¦gtmg¦gvk"
dgnu="gngogmd=n"ƒnnpcm."dgpp¯m"c¦"ku¦cr"fiu"qncl-
ngxƒncu¦vƒu"xgi{u¦gtjq¦¦ƒcfƒu"pfinm¯n."itcxkvƒek-
„u"hƒ¦kuu¦fivxƒncu¦vƒuucn"v…tvfipkm0
Jc" c" mkdqeuƒvjcv„" vku¦v‡vqvv" x‡¦" U¥QG" vctvcnoc" 
>"7"oi1K." mqcngu¦egpu¦" u¦>t=dgvfivgv" cnmcnoc-
¦wpm0"C¦"ƒuxƒp{qncl/v¿nv…nv=ffiu." knngvxg"c¦"gugv-
ngigu" xkuu¦cfw¦¦cu¦vƒu" gugvfip" hgp{gigv=" v¿n-
csordulás elleni védelmet légtartályos úszózár 

biztosítja.

¥ƒrqtv¿nhqn{„u" *d{rcuu+" dgtgpfg¦fiugkpm" cnmcn-
oc¦ƒuƒv" gnu=uqtdcp" pci{" rctmqn„/hgn¯ngvgmpfin."
n…mfiuu¦gt>" jkftcwnkmck" vgtjgnfiugm" gn=hqtfwnƒuc"
gugvfip" lcxcuqnlwm." jc" c" ngxƒncu¦v„p" eucm"
kf=u¦cmqucp" mgnn" pci{qdd" x‡¦ogpp{kufiigv" ƒv-
vezetni. Ezt a megoldást az a jelenség teszi 

ngjgv=xfi."jqi{"c"rctmqn„/hgn¯ngvgp"jquu¦cdd"kf="
cncvv"…uu¦gi{>nv"qnclu¦gpp{g¦=ffiu" v¿np{qo„" tfi-
u¦fiv"c¦"gu=x‡¦"gnu="u¦cmcu¦c"ngoquuc."c"vqxƒddk"
eucrcffim" oƒt" c" vku¦vc" hgn¯ngvt=n" i{>nkm" …uu¦g0" 
C¦"qnclu¦gpp{g¦fiu"pgo"hqn{cocvqucp"mgngvmg¦km."
¿ltc" kf=" mgnn" c" mkcncmwnƒuƒjq¦0" C¦" …uu¦gu" xk¦gv"
dgxg¦gvl¯m" c" dgtgpfg¦fiudg." cok" c" u¦gpp{g¦gvv"
xk¦gv" vku¦v‡vlc" fiu" eucm" c"oƒt" vku¦v‡vqvv" hgn¯ngvt=n"
mfiu=dd"…uu¦gi{>n="eucrcffimqv"gpigfk"c"d{rcuu"
ágba.

Ngxƒncu¦v„kpmjq¦" cwvqocvkmwu" u¦fipjkftqifip/
u¦ƒtoc¦fim" u¦kpvlgn¦=" mfiu¦¯nfim" ku" tgpfgnjgv=0" 
A berendezések az alábbi normák és szabványok 

u¦gtkpv"mfiu¦¯npgm<
FKP"3;;;"3/80"tfiu¦="GP":7:"3/4"tfiu¦="£pqto"
B 5101.

C"o>vƒti{"vgngr‡vfiug<
C" h…nfdg" vgngr‡vgpf=" dgtgpfg¦fiugmgv" dgfir‡vgvv"
u¦gtmg¦gvk" gngogmmgn" gi{¯vv." i{ƒtknci" u¦gtgn-
xg" u¦ƒnn‡vlwm0" Gnjgn{g¦fiu¯m" h…nfdg" u¯nn{gu¦vxg."
ngjgv=ufii" u¦gtkpv" c" vku¦v‡v„" lƒto>xgm" tfiu¦fitg"
gnfitjgv="jgn{gp"v…tvfiplgp0"
C" dgtgpfg¦fiu" dgfir‡vfiug" c" jgn{u¦‡pgp" u¦gtgn="
jellegž." gppgm" ogihgngn=gp" c¦" gn=mfiu¦‡vgvv"
owpmci…f…tdgp" t…xkf" kf=" cncvv" gnmfiu¦‡vjgv=0"
C" o>vƒti{" cncrq¦ƒuƒv" c¦" fir‡vfiujgn{k" vcnclxk-
u¦qp{qmv„n." xcncokpv" c" o>vƒti{cm" v…ogifiv=n"
fiu" cncmlƒv„n" h¯ii=gp"c" vgtxg¦=pgm"mgnn" gn=‡tpkc."
¯i{gnxg" cttc." jqi{" jqoqmqu/mcxkeu" mkgi{gpn‡v="
tfivgipgm"ku"jgn{g"ngi{gp0
C" vctvƒn{" jgn{fitg" gognfiufiv" fctwu" h¯iigu¦vfiuugn"
mgnn" xfiig¦pk."c"dgtgpfg¦fiugmgp"gttg"c"efintc"mk-
cncm‡vqvv"gogn=h¯ngm"ugi‡vufiifixgn0"C"u¦gtgnfiupfin"
¯i{gnpk" mgnn" c" eu=vgpign{" rqpvqu" dgkic¦‡vƒuƒtc"
fiu"c"hqn{ƒuktƒp{"jgn{guufiifitg0"C"vctvƒn{"dgjgn{g-

¦fiufiv"m…xgv=gp"c¦"knngu¦vfiuk"hgn¯ngvgmgv"ogi"mgnn"
vku¦v‡vcpk"c"u¦gpp{g¦=ffiugmv=n"fiu"c"v…o‡v=i{>t>m"
dgjgn{g¦fiug" wvƒp." c" hgffin" *knn0" ocicu‡v„" gngo+"
gnjgn{g¦jgv=0" C¦" knngu¦vfiumqt" ¯i{gnpk" mgnn" cttc."
jqi{"c"hgffinp{‡nƒuqm"¿i{"jgn{g¦mgflgpgm"gn."jqi{"
c"mctdcpvctvƒuk"o>xgngvgm"gnxfiig¦jgv=gm"ngi{g-
pgm."c¦"¿u¦„v."mqcngu¦egpu¦"u¦>t=v"tclvwm"mgtgu¦-
v¯n"mk"ngjguugp"gognpk0"C"owpmci…f…t"xkuu¦cv…n-
vfiug"gn=vv" c"dgtgpfg¦fiugm"fiu"eu=eucvncmq¦ƒuqm"
v…o‡vgvvufiifiv" x‡¦¦ƒt„uƒik" rt„dƒxcn" gnngp=tk¦pk"
kell! A vízzárósági próba alatt a berendezést tel-

lgugp"hgn"mgnn"v…nvgpk"x‡¦¦gn0"Kn{gpmqt"mgnn"c¦"¿u¦„"
o>m…f=mfirguufiifiv" gnngp=tk¦pk0" Jc" c¦" ¿u¦„" ng"
xcp"vcrcfxc."c¦v"hgn"mgnn"u¦cdcf‡vcpk"fiu"u¦cdcf"
mozgását biztosítani szükséges.

⁄¦godg"jgn{g¦fiu."rt„dc¯¦go<
C¦"fir‡vfiuv"ogign=¦=gp"dg"mgnn" u¦gtg¦pk" c" vgt¯-

ngvkngi"knngvfimgu"x‡¦¯i{k"jcv„uƒi"x‡¦lqik"nfivgu‡vfiuk"
gpigffin{fiv." fiu" c" vgtxgmdgp" u¦gtgrn=" tfiu¦ngvgu"
¯¦godg"jgn{g¦fiuk" wvcu‡vƒupcm"ogihgngn=gp" mgnn"
eljárni.

C" jcv„uƒi" ƒnvcnƒdcp" ngicnƒdd" jƒtqo" j„pcrqu"
vgnlgu"¯¦gok"m…t¯nofip{gm"m…¦…vv"nghqn{vcvqvv"rt„-

dc¯¦gogv"‡t"gn=."ogn{pgm"efinlc"c"dgtgpfg¦fiu"dg-
lƒtcvƒuc."c"vku¦v‡vƒu/vgejpqn„ikc"rctcofivgtgkpgm"
dgƒnn‡vƒuc." c" dgtgpfg¦fiu" vgnlgu‡v=mfirguufiifipgm"
i{cmqtncvk" kic¦qnƒuc0" C" rt„dc¯¦go" uqtƒp" jƒ-
tqou¦qt"mgnn"c¦"gn=‡tƒuqmpcm"ogihgngn=gp"okpvƒv"
xgppk."g¦gmgv"gttg" hgnlqiqu‡vqvv" ncdqtcv„tkwodcp"
dgxk¦uiƒnpk0" C" rt„dc¯¦gogv." c" vcrcu¦vcncvqmcv."
gtgfofip{gmgv" …uu¦gi¦=" Rt„dc¯¦gok" U¦cmxfing-
mény elkészítése zárja.

A sikeres próbaüzem és a szakvélemény alap-

lƒp."cflc"ogi"c"jcv„uƒi."c"x‡¦lqik"¯¦gognvgvfiuk"
engedélyt.

⁄¦gognvgvfiu."tgpfu¦gtgu"mctdcpvctvƒu<
C"o>vƒti{cm"fiu"c"dgfir‡vgvv"u¦gtmg¦gvgm"vgtxu¦gt>"
mctdcpvctvƒuƒv" jcxk" tgpfu¦gtguufiiign." vqxƒddƒ"
c¦"gugvngigugp"gn=hqtfwn„"m¯n…pngigu"gugofip{gm"
alkalmával kell elvégezni. A berendezéseket az 

¯¦gok" m…t¯nofip{gmv=n" h¯ii=" i{cmqtkuƒiicn" *rn0"
cwv„oqu„mpƒn" 5/6" jcxqpvc+." fg" okpkoƒnkucp"
fixgpvg" gi{u¦gt." ng¯t‡vfiu" wvƒp" efinu¦gt>" mkvku¦v‡-
tani.

C¦" ku¦crhqi„dcp" …uu¦gi{>nv" hgpfimku¦cr" xcuvci-
uƒiƒv" hki{gngoogn" mgnn" m‡ufitpk." c¦" gnvƒxqn‡vƒutc"
mgt¯n=" ku¦crqv" xgu¦fin{gu" jwnncffimmfipv" mgnn" mg-
zelni.

C¦"¿u¦„u¦cdƒn{¦„"o>m…ffiufiv"fiu"¿u¦„mfirguufiifiv"
c"mctdcpvctvƒu"uqtƒp"gnngp=tk¦pk"mgnn0
C" dgtgpfg¦fiugm" o>m…ffiufit=n" ¯¦gopcrn„v" mgnn"
xg¦gvpk." cogn{dgp" c" o>m…ffiuugn" mcreuqncvqu"
okpfgp" hqpvqucdd" vgxfimgp{ufii" *¯t‡vfiu." ku¦cr-

u¦ƒnn‡vƒu." mctdcpvctvƒuk" o>xgngvgm." gugvngigu"

jcv„uƒik" gnngp=t¦fiu+" t…i¦‡vfiutg" mgt¯n0C" mctdcp-

tartási feladatokkal kapcsolatos megoldatlan 

rtqdnfioƒk"gugvfip."mfitlg"efii¯pm"ugi‡vufiifiv#
Owpmcxfifgnok"fiu"dk¦vqpuƒivgejpkmck"gn‰‡tƒuqm<
A berendezések beépítésénél betartandók az 

OU¦/26/;22<"3;:;"fiu"c¦"OU¦/26/;23<"3;:;."
xcncokpv" c" 3;13;;70" *Z33090+" MJXO" tgpfgngv"
gn=‡tƒuck0
C" m¯n…pd…¦=." gt=ugp" u¦gpp{g¦=" owpmƒm" xfii-
¦fiufipfin" c" mkcfqvv" xfif=twjƒv" *iwokeuk¦oc." x‡¦-
jcvncp" twjc." iwokmgu¦v{>" uvd0+" jcu¦pƒnpk" mgnn#"
Cmpƒdc" eucm" hgn¯i{gngvvgn" fiu"ogpv=m…vfin" jcu¦-
nálatával szabad bemászni!

C"mctdcpvctvƒuk"owpmƒm"xfii¦fiug"m…¦dgp."c"dg-
tgpfg¦fiudg"u¦gpp{x‡¦"pgo"hqn{jcv#
C" ngxƒncu¦v„" vctvƒn{ƒdc" xcn„" ngogt¯nfiu" gn=vv" c"
ngxƒncu¦vqvv" fiu" …uu¦gi{>nv" m…pp{>hqn{cffimqv" gn"
kell távolítani és a tartályokat alaposan ki kell 

vku¦v‡vcpk"fiu"mk"mgnn"u¦gnn=¦vgvpk#"C"vctvƒn{dcp"xfii-
¦gvv"owpmƒjq¦"htkuungxgi=u"mfiu¦¯nfim"jcu¦pƒncvc"
szükséges!

C"owpmƒv"jcncffimvcncpwn"dg"mgnn"hglg¦pk."fiu"c"dg-
tgpfg¦fiuv"gn"mgnn"jci{pk."jc"iƒ¦u¦ci"fitg¦jgv=."jc"
c"u¦gtmg¦gvk"hcn"ogitqpiƒn„fqvv."jc"c"x‡¦u¦kpv"c¦"
¯¦gok"u¦kpv" h…nfi"mgt¯n."jc"c¦"gifiu¦ufiitg"mƒtqu."
dk¦vqpuƒiqv"xgu¦fin{g¦vgv="cp{ciqv"fiu¦ngnpgm0
Az olajleválasztó berendezések minden egysége 

v>¦/" fiu" tqddcpƒuxgu¦fin{gu." g¦fitv" c" m…¦gnfidgp"
p{‡nv"nƒpi"jcu¦pƒncvc"fiu"c"fqjƒp{¦ƒu"vknqu#"C"dg-
tgpfg¦fiugm"m…¦gnfidgp"¯¦gomfirgu"v>¦qnv„"mfiu¦¯-

léket kell tartani.

C"ngxƒncu¦v„md„n"c"xgu¦fin{gu"jwnncffimqm"¯t‡vfiufiv"
és ártalmatlanítását csak erre szakosodott és 

gpigffinn{gn"tgpfgnmg¦="u¦cmefii"xfiig¦jgvk0"C"mk-
u¦krrcpvqvv"jwnncffimqv"vknqu"c"u¦cdcfdc"mk¯t‡vgpk."
xk¦gmdg."eucvqtpƒmdc./"xci{"u¦kmmcu¦v„i…ft…mdg"
lwvvcvpk#" C" mctdcpvctvƒuk." u¦krrcpvƒuk" hgncfcvqm"
uqtƒp"gugvngi"u¦gp{p{g¦=f…vv
hgn¯ngvgmgv"jcncffimvcncpwn"ogi"mgnn"vku¦v‡vcpk#
HQPVQU"GN@ìTéU<
C¦"qnclngxƒncu¦v„"dgtgpfg¦fiuv"dg¯¦gognfiumqt."fiu"
okpfgp" ng¯t‡vfiu"fiu" vku¦v‡vƒu"wvƒp" hgn"mgnn" v…nvgpk"
tiszta vízzel! A biztonsági úszószelep akadály-

vcncp" oq¦iƒuƒv" kn{gpmqt" okpfki" gnngp=tk¦pk" fiu"
dk¦vqu‡vcpk"mgnn#"Eucm"g¦gm"wvƒp"kpfwnjcv"gn"c"ng-
választóba a szenynyezett víz bevezetése.
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Az ACO által gyártott és forgalmazott olaj-

leválasztó berendezések mindenben megfelel-

nek az MSZ EN 858 elôírásainak, és ter-

mészetesen rendelkeznek CE jelzéssel.

Az összes olajleválasztó berendezés, amelyet

az ACO Magyarország forgalmaz, a *zikai

fázisszétválasztás elve alapján mûködik, és

rendelkezik koaleszcensz szûrôvel. (Az 1.

ábra a berendezés elvi mûködési vázlatát

mutatja.)

A koaleszcensz betétek a karbantartás során

könnyen tisztíthatóak, karbantarthatóak, nem

kopnak, nem tudnak eltömôdni, ezért

üzemeltetési szempontból is gazdaságos

megoldást jelentenek.

(a 2. ábra a koaleszcensz betétek mûködési

elvét mutatja be.)

Az MSz EN 858-2 elôírja, hogy az olaj-

leválasztó berendezéseknek rendelkezniük

kell egy olyan automatikus mûködésû bizton-

sági lezáró szerkezettel, amely minden eset-

ben biztosítja azt, hogy a felúszott olaj, ne

kerülhessen a leválasztó kivezetô ágába.

Ezt az elôírást egy olyan szeleptányérral ellá-

tott úszóval biztosítjuk, amely mindig a víz és

a felúszott olaj határán mozog. Az úszó az

egyre vastagodó felúszott olajréteg miatt,

egyre lejjebb süllyed, és mielôtt az olajszint

eléri a maximumot, a szeleptányér a kivezetô

csövet lezárja (3. ábra).
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Mûködési elvek, fogalmak
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FONTOS ELÔÍRÁS:

Az olajleválasztó berendezést beüzemeléskor, és minden leürítés és tisztítás után fel kell tölteni tiszta vízzel! A biztonsági úszószelep akadályta-

lan mozgását ilyenkor mindig ellenôrizni és biztosítani kell! Csak ezek után indulhat el a leválasztóba a szennyezett víz bevez etése.

A nagyobb olajcseppekre megfelelô felhaj-

tóerô hat, ezek felúsznak, a kisebbek a koa-

leszcensz betét felé áramlanak.

A koaleszcensz betétek felületén kialakuló

olaj*lm magához vonzza, és összetapasztja a

sok kis különálló cseppecskét.

Az olaj*lm egyre vastagszik, egyre nagyobb

cseppek keletkeznek, egészen addig, míg

már nagyobb felhajtóerô hat rájuk, mint

amekkora erô összetartja a *lmréteget. Ekkor

a már elég nagy cseppek leválnak és felúsz-

nak. 

1. ábra

felúszott olaj

leválasztó tér

iszaptér

2. ábra

3. ábra

topallá trázel ,tnizsjalo silámixaMtopallá imezÜtopallápalA

tnizszív imezütnizszív imezü üzemi vízszint

úszó

nyitott kivezetés
nyitott kivezetés

kivezeés lezárva

max. olajszint
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úszószelep akadályta-

Az ACO által gyártott és forgalmazott olajlevá-

lasztó berendezések mindenben megfelelnek 

c¦"OU¥"GP":7:"gn=‡tƒuckpcm."fiu"vgtofiu¦gvgugp"
rendelkeznek CE jelzéssel.

C¦"…uu¦gu"qnclngxƒncu¦v„"dgtgpfg¦fiu."cogn{gv"c¦"
CEQ"Oci{ctqtu¦ƒi"hqticnoc¦."c"hk¦kmck"hƒ¦kuu¦fiv-
xƒncu¦vƒu" gnxg"cncrlƒp"o>m…fkm." fiu" tgpfgnmg¦km"
mqcngu¦egpu¦"u¦>t=xgn0"*C¦"30"ƒdtc"c"dgtgpfg¦fiu"
gnxk"o>m…ffiuk"xƒ¦ncvƒv"owvcvlc0+"
A koaleszcensz betétek a karbantartás során 

m…pp{gp" vku¦v‡vjcv„cm." mctdcpvctvjcv„cm." pgo"
mqrpcm." pgo" vwfpcm" gnv…o=fpk." g¦fitv" ¯¦gogn-
tetési szempontból is gazdaságos megoldást 

jelentenek.

*c"40"ƒdtc"c"mqcngu¦egpu¦"dgvfivgm"o>m…ffiuk"gn-
vét mutatja be.) 

C¦"OU¥"GP":7:/4"gn=‡tlc."jqi{"c¦"qnclngxƒncu¦v„"
berendezéseknek rendelkezniük kell egy olyan 

cwvqocvkmwu" o>m…ffiu>" dk¦vqpuƒik" ng¦ƒt„" u¦gt-
mg¦gvvgn." cogn{" okpfgp" gugvdgp" dk¦vqu‡vlc" c¦v."
jqi{"c"hgn¿u¦qvv"qncl."pg"mgt¯njguugp"c"ngxƒncu¦v„"
mkxg¦gv="ƒiƒdc0

C" pci{qdd" qncleugrrgmtg"ogihgngn=" hgnjclv„gt="
jcv."g¦gm"hgn¿u¦pcm."c"mkugddgm"c"mqcngu¦egpu¦"
betét felé áramlanak. 

G¦v" c¦" gn=‡tƒuv" gi{" qn{cp" u¦gngrvƒp{fittcn" gnnƒ-
vqvv"¿u¦„xcn"dk¦vqu‡vlwm."cogn{"okpfki"c"x‡¦"fiu"c"
hgn¿u¦qvv"qncl"jcvƒtƒp"oq¦qi0"C¦"¿u¦„"c¦"gi{tg"
xcuvciqf„"hgn¿u¦qvv"qncltfivgi"okcvv."gi{tg"ngllgdd"

A koaleszcensz betétek felületén kialakuló olaj-

hkno"ociƒjq¦" xqp¦¦c." fiu" …uu¦gvcrcu¦vlc" c" uqm"
mku"m¯n…pƒnn„"eugrrgeumfiv0"

u¯nn{gf."fiu"okgn=vv"c¦"qnclu¦kpv"gnfitk"c"oczkow-

oqv." c" u¦gngrvƒp{fit" c" mkxg¦gv=" eu…xgv" ng¦ƒtlc" 
(3. ábra).

C¦" qnclhkno" gi{tg" xcuvciu¦km." gi{tg" pci{qdd"
eugrrgm" mgngvmg¦pgm." gifiu¦gp" cffki." o‡i" oƒt"
pci{qdd" hgnjclv„gt=" jcv" tƒlwm." okpv" cogmmqtc"
gt="…uu¦gvctvlc"c" hknotfivgigv0"Gmmqt"c"oƒt"gnfii"
nagy cseppek leválnak és felúsznak.

HQPVQU"GN@ìTéU<
C¦"qnclngxƒncu¦v„"dgtgpfg¦fiuv"dg¯¦gognfiumqt."fiu"okpfgp"ng¯t‡vfiu"fiu"vku¦v‡vƒu"wvƒp"hgn"mgnn"v…nvgpk"vku¦vc"x‡¦¦gn#"C"dk¦vqpuƒik"¿u¦„u¦gngr"cmcfƒn{vcncp
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Olajleválasztó berendezések integrált iszaptérrel, vasbetonból (MSz EN 858) 

Névleges tisztítási teljesítmény: 3–40 l/s

EN 858/ DIN 1999.

LGA vizsgálatok

Vasbetonból készülnek a DIN 4281-nek 

megfelelôen, az összes biztonsági elôírás-

nak megfelelnek

Igazolható felúszási biztonság

A belsô felületi bevonat biztosítja a norma

szerinti vízzáróságot

Beépített mintavételi csatlakozó

Tisztításhoz külön kiemelhetô koaleszcensz-

betét

Az EN 858-nak megfelelô biztonsági úszó-

zárral ellátva

Aknafedlapok (600/1000 mm átmérôvel) B

125 vagy  D 400 terhelési osztály szerint

A DIN 19522 szerinti DN csôcsatlakozások,

DIN 19522 (SML-Csô), DIN 19534 és 

19537    

koaleszcensz szûrô

bemenet

iszaptér

könnyû fajsúlyú
folyadéktér

mintavételi hely
csatlakozó

kimenet

aknafedlap 
DIN 4034, 1.rész

úszó

vasbetontest
(statikailag méretezett)

fedlap EN 124

OLEOPATOR-K

OLEOPATOR-K olajleválasztó berendezések

Névleges teljesítmény Iszaptér Csôcsatlakozás Össztérfogat Olajtér

NG (l/s) (liter) (DN) (kb. liter) (kb. liter)

061007003

061439056

0644451009

03261510021

06511810001

06506620002

06543230052

041118460005

06430420051

05925150003

061165960005

09509130002

061170650004

061171770006

015111550003

015122670005

015102480006

053181960004

053162970005

053162970005

Katalógusunkban az általánosságban használatos koaleszcensz szûrôvel és polietilén belsô berendezéssel ellátott berendezéseink t alálhatók. Amennyiben rozsdamentes acél-

ból készült belsô szerkezetre van szükség, illetve a SZOE igény akár magasabb, akár alacsonyabb az általánosan megkövetelt SZOE < 5 mg/l-nél, kérjük vegye fel kapcso-

latot cégünk munkatársaival!

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes beje lentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munk atársaival! 
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Katalógusunkban az általánosságban használatos koaleszcensz szûrôvel és polietilén belsô berendezéssel ellátott berendezéseink találhatók. Amennyiben rozsdamentes acél-

ból készült belsô szerkezetre van szükség, illetve a SZOE igény akár magasabb, akár alacsonyabb az általánosan megkövetelt SZOE< 5 mg/l-nél, kérjük vegye fel kapcso-

latot cégünk munkatársaival!

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

=

̋"Pfixngigu"vku¦v‡vƒuk"vgnlgu‡vofip{<"5Ï62"n1u
̋"GP":7:1"FKP"3;;;0
̋"NIC"xk¦uiƒncvqm
̋"Xcudgvqpd„n"mfiu¦¯npgm"c"FKP"64:3/pgm
" ogihgngn=gp."c¦"…uu¦gu"dk¦vqpuƒik"gn=‡tƒupcm
 megfelelnek

̋"Kic¦qnjcv„"hgn¿u¦ƒuk"dk¦vqpuƒi

̋"C"dgnu="hgn¯ngvk"dgxqpcv"dk¦vqu‡vlc"c"pqtoc
 szerinti vízzáróságot

̋"Dgfir‡vgvv"okpvcxfivgnk"eucvncmq¦„
̋"Vku¦v‡vƒujq¦"m¯n…p"mkgognjgv=
 koaleszcenszbetét

̋"C¦"GP":7:/pcm"ogihgngn="dk¦vqpuƒik" 
 úszózárral ellátva

̋"Cmpchgfncrqm"*82213222"oo"ƒvofit=xgn+"
" D"347"xci{"F"622"vgtjgnfiuk"qu¦vƒn{"u¦gtkpv
̋"C"FKP"3;744"u¦gtkpvk"FP"e=eucvncmq¦ƒuqm.
" FKP"3;744"*UON/Eu=+."FKP"3;756"
" fiu"3;759

mqcngu¦egpe"u¦>t=

vasbetontest

(statikailag méretezett)

úszó

bemenet

iszaptér

m…pp{¯"hclu¿n{¿
folyadéktér

okpvcxfivgnk"jgn{
csatlakozó

Névleges teljesítmény

PI"*n1u+
Ku¦crvfit
(liter)

Eu=eucvncmq¦ƒu
(DN)

£u¦¦vfithqicv
(kb. liter)

Olajtér

(kbliter)

fedlap EN 124

aknafedlap

FKP"6256"30"tfiu¦
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Olajleválasztó berendezések integrált iszaptérrel, vasbetonból (MSz  EN 858) 
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OLEOPATOR-K NG 3

Alapkivitel és magasítható kivitel

Aknafedlap magasító gyûrû

(DIN 4034 1.rész)

Aknamagasító elem 

(DIN 4034 1.rész)

OLEOPATOR-K NG 3

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám

dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)

625 x 40 870 27 742010

625 x 60 870 39 742011

625 x 80 870 51 742012

625 x 100 870 64 742013

625 x 120 870 80 742014

Aknamagasító elem Külsô átmérô Súly Rendelési szám

dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)

1000 x 250 1240 254 742017

1000 x 500 1240 506 742016

1000 x 1000 1240 1013 742015

Jelmagyarázat:

ZT min. Minimális beépítési magasság, a

befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô

folyásfenekétôl.

AT 20 mm

A beépítési magasság 10 mm-es fugaméret-

tel került meghatározásra.

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés. – lásd 31. oldal.

Beépített mintavevô berendezés, pumpával

és kivezetô csôvel. – lásd 30. oldal.

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes beje lentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munk atársaival! 

AT

Iszaptér Csôcsatlakozás Külsô átmérô Beépítési Beépítési Összsúly Legnehezebb Terhelési Rendelési

(liter) DN (mm) D (mm) magasság mélység (kg) egység súlya osztály szám

).rN()gk()mm( TE)mm( .nim TZ

B 125 740301

D 400 740501

B 125 740329

D 400 740529

300 100 1240 725 870 2300 1630

650 100 1240 715 1360 2950 2300

ACO mélyépítés@BN làkxàoäsàr

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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Jelmagyarázat:

ZT min. Minimális beépítési magasság, a

befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô

folyásfenekétôl.

AT 20 mm

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés – lásd 53. oldal.

Beépített mintavevô berendezés, pumpával és

kivezetô csôvel – lásd 61. oldal.54.

Ocicu‡v„"i{>t>
fjz"*oo+

Aknamagasító elem

fzj"*oo+

Ku¦crvfit
(liter)

Eu=eucvncmq¦ƒu
DN (mm)

M¯nu="ƒvofit="
D (mm)

Beépítési

magasság  

¥V"okp0"*oo+

Beépítési

mélység

ET (mm)

£uu¦u¿n{
(kg)

Ngipgjg¦gdd
egység súlya

(kg)

Vgtjgnfiuk
osztáy

Tgpfgnfiuk
szám 

(Nr.)

M¯nu="ƒvofit=
D (mm)

M¯nu="ƒvofit=
D (mm)

Súly

(kg)

Súly

(kg)

Tgpfgnfiuk"u¦ƒo
(Nr.)

Tgpfgnfiuk"u¦ƒo
(Nr.)
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Olajleválasztó berendezések integrált iszaptérrel, vasbetonból (MSz EN 858)

¥
uÛ

tn
gx

Ïn
cu

¦v
ám

Q
nc

lng
xÏ

nc
u¦

vá
m

OLEOPATOR -K NG 3 / 6 / 6-10

Alapkivitel

Aknafedlap magasító gyûrû

(DIN 4034 1.rész)

OLEOPATOR-K NG 3

OLEOPATOR-K NG 6

OLEOPATOR -K NG 6-10

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)
625 x 40 870 27 742010
625 x 60 870 39 742011
625 x 80 870 51 742012
625 x 100 870 64 742013
625 x 120 870 80 742014

Iszaptér Csôcsatlakozás Külsô átmérô Beépítési Beépítési Összsúly Legnehezebb Terhelési Rendelési
(liter) DN (mm) D (mm) magasság mélység (kg) egység súlya osztály szám

).rN()gk()mm( TE)mm( .nim TZ
B 125 740305
D 400 740505

B 125 740307
D 400 740507

B 125 740321
D 400 740521
B 125 740309
D 400 740509
B 125 740311
D 400 740511
B 125 746317
D 400 746517

Jelmagyarázat:

ZT min.     Minimális beépítési magasság,
a befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô
folyásfenekétôl.

AT 20 mm

A beépítési magasság 10 mm-es fugamérettel
került meghatározásra.

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés – lásd 53. oldal.
Beépített mintavevô berendezés, pumpával és
kivezetô csôvel – lásd 61. oldal.

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

900 100 1470 830 1290 3996 2956

1200 150 1470 770 1510 4233 3183

1000 150 1800 830 1290 5550 4250

2000 150 1800 735 1675 6008 4703

2500 150 1800 700 2000 6571 5266

5000 150 2440 735 1925 10050 6950
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Jelmagyarázat:

ZT min. Minimális beépítési magasság, a

befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô

folyásfenekétôl.

AT 20 mm

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés – lásd 53. oldal.

Beépített mintavevô berendezés, pumpával és

kivezetô csôvel – lásd 61. oldal.54.
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1000 150 1800 830 1290 5550 4250

2000 150 1800 735 1675 6008 4703

2500 150 1800 700 2000 6571 5266

5000 150 2440 735 1925 10050 6950
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Olajleválasztó berendezések integrált iszaptérrel, vasbetonból (MSz EN 858) 
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OLEOPATOR -K NG 3 / 6 / 6-10

Magasítható kivitel

Aknafedlap magasító gyûrû

(DIN 4034 1. rész)

Aknamagasító elem (DIN 4034 1.rész)

OLEOPATOR-K NG 3

OLEOPATOR-K NG 6

OLEOPATOR -K NG 6-8-10

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)
625 x 40 870 27 742010
625 x 60 870 39 742011
625 x 80 870 51 742012
625 x 100 870 64 742013
625 x 120 870 80 742014

Aknamagasító elem Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)

1000 x 250 1240 254 742017
1000 x 500 1240 506 742016
1000 x 1000 1240 1013 742015

Jelmagyarázat:

ZT min. Minimális beépítési magasság, a
befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô
folyásfenekétôl.

AT 20 mm

A beépítési magasság 10 mm-es fugamérettel
került meghatározásra.

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés – lásd 53. oldal.
Beépített mintavevô berendezés, pumpával és
kivezetô csôvel – lásd 61. oldal.

Iszaptér Csôcsatlakozás Külsô átmérô Beépítési Beépítési Összsúly Legnehezebb Terhelési Rendelési
(liter) DN (mm) D (mm) magasság mélység (kg) egység súlya osztály szám

).rN()gk()mm( TE)mm( .nim TZ
B 125 743305
D 400 743505

B 125 743307
D 400 743507

B 125 743321
D 400 743521
B 125 743309
D 400 743509
B 125 743311
D 400 743511
B 125 746717
D 400 746917

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

900 100 1470 1110 1290 4629 2956

1200 150 1470 1050 1510 4853 3183

1000 150 1800 1110 1290 6035 4250

2000 150 1800 1015 1675 6894 4703

2500 150 1800 980 2000 7457 5266

5000 150 2400 1185 1925 10050 6950

@BN làkxàoäsàr

54.
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OLEOPATOR-K NG  15 / 20

Alapkivitel

Aknafedlap magasító gyûrû

(DIN 4034 1. rész)

OLEOPATOR -K NG 15

OLEOPATOR -K NG 15-20

OLEOPATOR -K NG 20

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)
625 x 40 870 27 742010
625 x 60 870 39 742011
625 x 80 870 51 742012
625 x 100 870 64 742013
625 x 120 870 80 742014

B 125 740323
D 400 740523
B 125 740315
D 400 740515

B 125 746329
D 400 746529

B 125 740325
D 400 740525
B 125 746327
D 400 746527
B 125 746331
D 400 746531

Jelmagyarázat:

ZT min. Minimális beépítési magasság, a
befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô
folyásfenekétôl.

AT 20 mm

A beépítési magasság 10 mm-es fugamérettel
került meghatározásra.

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés – lásd 53. oldal.
Beépített mintavevô berendezés, pumpával és
kivezetô csôvel – lásd 61. oldal.

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

1500 200 1800 760 1650 6110 4810

3000 200 2300 850 1810 8909 6924

Iszaptér Csôcsatlakozás Külsô átmérô Beépítési Beépítési Összsúly Legnehezebb Terhelési Rendelési
(liter) DN (mm) D (mm) magasság mélység (kg) egység súlya osztály szám

).rN()gk()mm( TE)mm( .nim TZ

5000 200 2440 735 2050 10050 7540

2000 200 1800 725 1975 8800 6300

4000 200 2440 690 1695 9350 6350

6000 200 2440 795 2250 10750 7750

¥
uÛ

tn
gx

Ïn
cu

¦v
ám

Q
nc

lng
xÏ

nc
u¦

vá
m

@BN làkxàoäsàr

54.



¥
uÛ

tn
gx

Ïn
cu

¦v
ám

Q
nc

lng
xÏ

nc
u¦

vá
m

39

ACO mélyépítés

Olajleválasztó berendezések integrált iszaptérrel, vasbetonból (MSz EN 858) 
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OLEOPATOR -K NG  15 / 20

Magasítható kivitel

Aknafedlap magasító gyûrû

(DIN 4034 1. rész)

Aknamagasító elem (DIN 4034 1. rész)

OLEOPATOR-K NG 15

OLEOPATOR-K NG 6

OLEOPATOR -K NG 6-8-10

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)
625 x 40 870 27 742010
625 x 60 870 39 742011
625 x 80 870 51 742012
625 x 100 870 64 742013
625 x 120 870 80 742014

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)

1000 x 250 1240 254 742017
1000 x 500 1240 506 742016
1000 x 1000 1240 1013 742015

Jelmagyarázat:

ZT min. Minimális beépítési magasság, a
befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô
folyásfenekétôl.

AT 20 mm

A beépítési magasság 10 mm-es fugamérettel
került meghatározásra.

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés – lásd 53. oldal.
Beépített mintavevô berendezés, pumpával és
kivezetô csôvel – lásd 61. oldal.

Iszaptér Csôcsatlakozás Külsô átmérô Beépítési Beépítési Összsúly Legnehezebb Terhelési Rendelési
(liter) DN (mm) D (mm) magasság mélység (kg) egység súlya osztály szám

).rN()gk()mm( TE)mm( .nim TZ
B 125 743323
D 400 743523
B 125 743315
D 400 743515

B 125 747729
D 400 747929

B 125 743325
D 400 743525
B 125 746727
D 400 746927
B 125 746731
D 400 746931

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

1500 200 1800 1040 1650 6516 4810

3000 200 2300 1130 1810 10214 694

5000 200 2440 1190 2050 10540 7450

2000 200 1800 1005 1975 9290 6300

4000 200 2440 1145 1695 9840 6350

6000 200 2440 1250 2250 11240 7750

@BN làkxàoäsàr
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ACO mélyépítés

Olajleválasztó berendezések integrált iszaptérrel, vasbetonból (MSz EN 858) 
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OLEOPATOR-K NG  30 / 40 / 50

Alapkivitel

Aknafedlap magasító gyûrû

(DIN 4034 1. rész)

Megjegyzés: Az NG 50-nél
az aknafedlap átmérôje 1000 mm.

OLEOPATOR-K NG 30

OLEOPATOR-K NG 40*

OLEOPATOR-K NG 50*

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)
625 x 40 870 27 742010
625 x 60 870 39 742011
625 x 80 870 51 742012
625 x 100 870 64 742013
625 x 120 870 80 742014

B 125 746333
D 400 746533
B 125 746335
D 400 746535

B 125 746737
D 400 746937

B 125 746321
D 400 746521
B 125 746323
D 400 746523
B 125 746325
D 400 746525

Jelmagyarázat:

ZT min. Minimális beépítési magasság, a
befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô
folyásfenekétôl.

AT 20 mm

* Az alapkivitel megegyezik a magasítható
kivitelellel. A fedlap átmérôje 800 mm.

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés – lásd 53. oldal.
Beépített mintavevô berendezés, pumpával és
kivezetô csôvel – lásd 61. oldal.

A beépítési magasság 10 mm-es fugamérettel
került meghatározásra.

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

4000 300 2440 865 2040 10450 7450

5000 300 2440 860 2305 11050 8050

Iszaptér Csôcsatlakozás Külsô átmérô Beépítési Beépítési Összsúly Legnehezebb Terhelési Rendelési
(liter) DN (mm) D (mm) magasság mélység (kg) egység súlya osztály szám

).rN()gk()mm( TE)mm( .nim TZ

5000 300 2440 875 2305 10800 8050

3000 250 2440 850 1670 9650 6650

5000 250 2440 820 2225 10750 7750

6000 250 2440 740 2435 11050 8050
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ACO mélyépítés

Olajleválasztó berendezések integrált iszaptérrel, vasbetonból (MSz EN 858) 
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OLEOPATOR -K NG  30 / 40 / 50

Magasítható kivitel

Aknafedlap magasító gyûrû

(DIN 4034 1. rész)

Aknamagasító elem (DIN 4034 1. rész)

Megjegyzés: Az NG 50-nél
az aknafedlap átmérôje 1000 mm.

OLEOPATOR-K NG 30

OLEOPATOR-K NG 40*

OLEOPATOR-K NG 50*

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)
625 x 40 870 27 742010
625 x 60 870 39 742011
625 x 80 870 51 742012
625 x 100 870 64 742013
625 x 120 870 80 742014

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)

1000 x 250 1240 254 742017
1000 x 500 1240 506 742016
1000 x 1000 1240 1013 742015

B 125 746333
D 400 746533
B 125 746735
D 400 746935

B 125 746737
D 400 746937

B 125 746721
D 400 746921
B 125 746723
D 400 746923
B 125 746725
D 400 746925

Jelmagyarázat:

ZT min. Minimális beépítési magasság, a
befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô
folyásfenekétôl.

AT 20 mm

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés – lásd 53. oldal.
Beépített mintavevô berendezés, pumpával és
kivezetô csôvel – lásd 61. oldal.

A beépítési magasság 10 mm-es fugamérettel
került meghatározásra.

* Az alapkivitel megegyezik a magasítható
kivitelellel. A fedlap átmérôje 800 mm.

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

4000 300 2440 865 2040 10450 7450

5000 300 2440 860 2305 11050 8050

Iszaptér Csôcsatlakozás Külsô átmérô Beépítési Beépítési Összsúly Legnehezebb Terhelési Rendelési
(liter) DN (mm) D (mm) magasság mélység (kg) egység súlya osztály szám

).rN()gk()mm( TE)mm( .nim TZ

5000 300 2440 875 2305 10800 8050

3000 250 2440 1305 1670 9650 6650

5000 250 2440 1275 2225 10750 7750

6000 250 2440 1195 2435 11050 8050

@BN làkxàoäsàr
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ACO mélyépítészet

Olajleválasztó berendezések integrált iszaptér nélkül, vasbetonból (MSz EN 858)
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COALISATOR -K CRB 

Integrált iszaptér nélkül

COALISATOR-K CRB Integrált iszaptér

nélküli olajleválasztó berendezések

Névleges tisztítási teljesítmény: 3 - 30 l/s
EN 858/ DIN 1999.
LGA vizsgálatok
Vasbetonból készülnek a DIN 4281-nek 
megfelelôen, az összes biztonsági elôírás-
nak megfelelnek
Igazolható felúszási biztonság
A belsô felületi bevonat biztosítja a norma
szerinti vízzáróságot
Beépített mintavételi csatlakozó 

Tisztításhoz külön kiemelhetô koaleszcensz-
betét
Az EN 858-nak megfelelô biztonsági úszózár-
ral ellátva
Aknafedlapok (600/1000 mm átmérôvel) B 
125 vagy  D 400 terhelési osztály szerint
A DIN 19522 szerinti DN csôcsatlakozások,
DIN 19522 (SML-Csô), DIN 19534 és 19537

fedlap EN 124

bemenet

úszó

mintavételi hely
csatlakozó

kimenet

vasbeton, 
statikailag méretezett

koaleszcensz szûrô

leválasztó tér

aknafedlap 
DIN 4034, 1. rész

rétjalOtagofrétzssÖsázokaltascôsCynémtísejlet segelvéN
)retil .bk()retil .bk()ND()s/l( GN

5810350013
58103505101-6
064539100251
095539100202
436378105203
0531367300304
0531367300305
4761006400356
0512040600408
00120477004001

COALISATOR-K CRB (Integrált iszaptér nélkül)

Katalógusunkban az általánosságban használatos koaleszcensz szûrôvel és polietilén belsô berendezéssel ellátott berendezéseink találhatók. Amennyiben rozsdamentes acél-

ból készült belsô szerkezetre van szükség, illetve a SZOE igény akár magasabb, akár alacsonyabb az általánosan megkövetelt SZOE< 5 mg/l-nél, kérjük vegye fel kapcso-

latot cégünk munkatársaival!

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

=

@BN làkxàoäsàr

Katalógusunkban az általánosságban használatos koaleszcensz szûrôvel és polietilén belsô berendezéssel ellátott berendezéseink találhatók. Amennyiben rozsdamentes acél-

ból készült belsô szerkezetre van szükség, illetve a SZOE igény akár magasabb, akár alacsonyabb az általánosan megkövetelt SZOE< 5 mg/l-nél, kérjük vegye fel kapcso-

latot cégünk munkatársaival!

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

=

3-100 l/s
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ACO mélyépítészet

Olajleválasztó berendezések integrált iszaptér nélkül, vasbetonból (MSz EN 858)
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OLEOPATOR -K CRB NG  3 / 6-10

Alapkivitel és magasítható kivitel

Aknafedlap magasító gyûrû

(DIN 4034 1. rész)

Aknamagasító elem (DIN 4034 1. rész)

OLEOPATOR-K CRB NG 3

OLEOPATOR-K CRB NG 6-10

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)
625 x 40 870 27 742010
625 x 60 870 39 742011
625 x 80 870 51 742012
625 x 100 870 64 742013
625 x 120 870 80 742014

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)

1000 x 250 1240 254 742017
1000 x 500 1240 506 742016
1000 x 1000 1240 1013 742015

Jelmagyarázat:

ZT min. Minimális beépítési magasság, a
befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô
folyásfenekétôl.

AT 20 mm

A beépítési magasság 10 mm-es fugamérettel
került meghatározásra.

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés – lásd 53. oldal.
Beépített mintavevô berendezés, pumpával és
kivezetô csôvel – lásd 61. oldal.

Össztérfogat Csôcsatlakozás Külsô átmérô Beépítési Beépítési Összsúly Legnehezebb Terhelési Rendelési
(liter) DN (mm) D (mm) magasság mélység (kg) egység súlya osztály szám

).rN()gk()mm( TE)mm( .nim TZ
B 125 740361
D 400 740561

B 125 740363
D 400 740563

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

530 100 1240 725 870 2300 1630

530 150 1240 750 845 2310 1690

@BN làkxàoäsàr
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ACO mélyépítészet

Olajleválasztó berendezések integrált iszaptér nélkül, vasbetonból (MSz EN 858)
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OLEOPATOR-K CRB NG 15 / 20 / 30 / 40 / 50

Iszaptér nélkül

Alapkivitel

Aknafedlap magasító gyûrû

(DIN 4034 1. rész)

OLEOPATOR-K CRB NG 15

OLEOPATOR-K CRB NG 20

OLEOPATOR-K CRB NG 30*

OLEOPATOR-K CRB NG 40*

OLEOPATOR-K CRB NG 50*

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)
625 x 40 870 27 742010
625 x 60 870 39 742011
625 x 80 870 51 742012
625 x 100 870 64 742013
625 x 120 870 80 742014

Össztérfogat Csôcsatlakozás Külsô átmérô Beépítési Beépítési Összsúly Legnehezebb Terhelési Rendelési
(liter) DN (mm) D (mm) magasság mélység (kg) egység súlya osztály szám

).rN()gk()mm( TE)mm( .nim TZ
B 125 740365
D 400 740565

B 125 740367
D 400 740567

1935 200 1800 855 1265 5755 4590

1935 200 1800 855 1265 5755 4590

B 125 746367
D 400 746567

1873 250 1800 880 1230 6350 4600

B 125 746369
D 400 746569

3763 300 2440 905 1210 8750 5750

B 125 746771
D 400 746971

3763 300 2440 920 1210 8500 5750

Jelmagyarázat:

ZT min. Minimális beépítési magasság, a
befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô
folyásfenekétôl.

AT 20 mm

* Az alapkivitel megegyezik a magasítható
kivitelellel. A fedlap átmérôje 800 mm.

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés – lásd 53. oldal.
Beépített mintavevô berendezés, pumpával és
kivezetô csôvel – lásd 61. oldal.

A beépítési magasság 10 mm-es fugamérettel
került meghatározásra.

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

@BN làkxàoäsàr
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ACO mélyépítészet

Olajleválasztó berendezések integrált iszaptér nélkül, vasbetonból (MSz EN 858)
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OLEOPATOR-K CRB NG 15 / 20 / 30 / 40 / 50

Iszaptér nélkül

Magasítható kivitel

Aknafedlap magasító gyûrû

(DIN 4034 1. rész)

Aknamagasító elem (DIN 4034 1. rész)

OLEOPATOR-K CRB NG 15

OLEOPATOR-K CRB NG 20

OLEOPATOR-K CRB NG 30*

OLEOPATOR-K CRB NG 40*

OLEOPATOR-K CRB NG 50*

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)
625 x 40 870 27 742010
625 x 60 870 39 742011
625 x 80 870 51 742012
625 x 100 870 64 742013
625 x 120 870 80 742014

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)

1000 x 250 1240 254 742017
1000 x 500 1240 506 742016
1000 x 1000 1240 1013 742015

Össztérfogat Csôcsatlakozás Külsô átmérô Beépítési Beépítési Összsúly Legnehezebb Terhelési Rendelési
(liter) DN (mm) D (mm) magasság mélység (kg) egység súlya osztály szám

).rN()gk()mm( TE)mm( .nim TZ
B 125 743365
D 400 743565

B 125 743367
D 400 743567

1935 200 1800 1135 1265 5755 4590

1935 200 1800 1135 1265 5755 4590

B 125 746367
D 400 746567

1873 250 1800 880 1230 6350 4600

B 125 746369
D 400 746569

3763 300 2440 905 1210 8750 5750

B 125 746771
D 400 746971

3763 300 2440 920 1210 8500 5750

Jelmagyarázat:

ZT min. Minimális beépítési magasság, a
befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô
folyásfenekétôl.

AT 20 mm

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés – lásd 53. oldal.
Beépített mintavevô berendezés, pumpával és
kivezetô csôvel – lásd 61. oldal.

A beépítési magasság 10 mm-es fugamérettel
került meghatározásra.

* Az alapkivitel megegyezik a magasítható
kivitelellel. A fedlap átmérôje 800 mm.

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

@BN làkxàoäsàr
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ACO mélyépítészet

Olajleválasztó berendezések integrált iszaptér nélkül, vasbetonból (MSz EN 858)
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OLEOPATOR-K CRB NG 65 / 80 / 100

Iszaptér nélkül

Alapkivitel és magasítható kivitel

Aknafedlap magasító gyûrû

(DIN 4034 1. rész)

Megjegyzés: 3 x Ø 600 mm / 2 x Ø 600 mm+1 x Ø 800 mm (magasítható kivitel)

OLEOPATOR-K CRB NG 65

OLEOPATOR-K CRB NG 80

OLEOPATOR-K CRB NG 100

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)
625 x 40 870 27 742010
625 x 60 870 39 742011
625 x 80 870 51 742012
625 x 100 870 64 742013
625 x 120 870 80 742014

Össztérfogat Csôcsatlakozás Külsô átmérô Beépítési Beépítési Összsúly Legnehezebb Terhelési Rendelési
(liter) DN (mm) D (mm) magasság mélység (kg) egység súlya osztály szám

).rN()gk()mm( TE)mm( .nim TZ
B 125 746373
D 400 746573

B 125 746375
D 400 746575

4600 300 2440 955 1430 9300 6500

6040 400 2440 975 1810 10150 7350

B 125 746379
D 400 746579

7740 400 2440 920 2255 11300 8500

Jelmagyarázat:

ZT min. Minimális beépítési magasság, a
befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô
folyásfenekétôl.

AT 20 mm

A beépítési magasság 10 mm-es fugamérettel
került meghatározásra.

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés – lásd 53. oldal.
Beépített mintavevô berendezés, pumpával és
kivezetô csôvel – lásd 61. oldal.

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

@BN làkxàoäsàr

54.



47

ACO mélyépítészet

Olajleválasztó berendezések integrált záportúlfolyóval és iszaptérrel, vasbetonból (MSz EN 858)
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COALISATOR (OLEOPASS) - CCB BYPASS

(Záportúlfolyó)

COALISATOR (OLEOPASS) - CCB BYPASS

olajleválasztó berendezések

Névleges tisztítási teljesítmény: 6–20 l/s
EN 858/ DIN 1999.
LGA vizsgálatok
Vasbetonból készülnek a DIN 4281-nek 
megfelelôen, az összes biztonsági elôírás-
nak megfelelnek
Igazolható felúszási biztonság
A belsô felületi bevonat biztosítja a norma 
szerinti vízzáróságot
Beépített mintavételi csatlakozó 

Tisztításhoz külön kiemelhetô koaleszcensz-
betét
Az EN 858-nak megfelelô biztonsági úszó
zárral ellátva
Aknafedlapok (600/1000 mm átmérôvel) B
125 vagy D 400 terhelési osztály szerint
A DIN 19522 szerinti DN csôcsatlakozá-
sok, DIN 19522 (SML-Csô), DIN 19534 és 
19537

fedlap EN 124

aknafedlap 
DIN 4034

bemenet

iszaptér
könnyûfajsúlyú

folyadéktér

koaleszcenszûrô 

mintavételi hely
csatlakozó

kimenet

vasbeton, statikailag méretre

úszó

Bypass

Névleges teljesítmény Max. hidraulikai teljesítmény Iszaptér Csôcsatlakozás Össztérfogat Olajtér
)retil .bk()retil .bk()ND()retil()s/l()s/l( GN

92118510030021066
92118510030061088
082589200300520801
0825513004005200101
525543400300035751
5258516004000505151
9570726004000506102

COALISATOR (OLEOPASS) - BYPASS (Záportúlfolyó)

Katalógusunkban az általánosságban használatos koaleszcensz szûrôvel és polietilén belsô berendezéssel ellátott berendezéseink találhatók. Amennyiben rozsdamentes acél-

ból készült belsô szerkezetre van szükség, illetve a SZOE igény akár magasabb, akár alacsonyabb az általánosan megkövetelt SZOE< 5 mg/l-nél, kérjük vegye fel kapcso-

latot cégünk munkatársaival!

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

=

@BN làkxàoäsàr

0825513004005200101

525543400300035751

5258516004000505151

9570726004000506102

20 200 2000 400 5;32 94;
20 200 4000 400 7;72 94;
30 300 3000 500 5120 962

6-30 l/s
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ACO mélyépítészet

Olajleválasztó berendezések integrált záportúlfolyóval és iszaptérrel, vasbetonból (MSz EN 858)
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COALISATOR (OLEOPASS)

NG 6/60 / 8/80 / 10/80 / 15/75 BYPASS

Alapkivitel

Aknafedlap magasító gyûrû

(DIN 4034 1. rész)

COALISATOR (OLEOPASS) NG 6/60 BYPASS

COALISATOR (OLEOPASS) NG 8/80 BYPASS

COALISATOR (OLEOPASS) NG 10/80 BYPASS

COALISATOR (OLEOPASS) NG 15/75 BYPASS

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)
625 x 40 870 27 742010
625 x 60 870 39 742011
625 x 80 870 51 742012
625 x 100 870 64 742013
625 x 120 870 80 742014

Iszaptér Csôcsatlakozás Külsô átmérô Beépítési Beépítési Összsúly Legnehezebb Terhelési Rendelési
(liter) DN (mm) D (mm) magasság mélység (kg) egység súlya osztály szám

).rN()gk()mm( TE)mm( .nim TZ
B 125 741334
D 400 741534

B 125 741336
D 400 741536

1200 300 1800 880 1240 5970 4670

1600 300 1800 880 1240 5970 4670

B 125 741338
D 400 741538

2500 300 2300 940 1140 8774 6284

B 125 741348
D 400 741548

3000 300 2300 1090 1570 9750 7200

Jelmagyarázat:

ZT min. Minimális beépítési magasság, a
befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô
folyásfenekétôl.

AT 20 mm

A beépítési magasság 10 mm-es fugamérettel
került meghatározásra.

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés – lásd 53. oldal.
Beépített mintavevô berendezés, pumpával és
kivezetô csôvel – lásd 61. oldal.

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

@BN làkxàoäsàr
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ACO mélyépítészet

Olajleválasztó berendezések integrált záportúlfolyóval és iszaptérrel, vasbetonból (MSz EN 858)
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COALISATOR (OLEOPASS)

NG 6/60 / 8/80 / 10/80 / 15/75 BYPASS

Magasítható kivitel

Aknafedlap magasító gyûrû

(DIN 4034 1. rész)

Aknamagasító elem (DIN 4034 1. rész)

COALISATOR (OLEOPASS) NG 6/60 BYPASS

COALISATOR (OLEOPASS) NG 8/80 BYPASS

COALISATOR (OLEOPASS) NG 10/80 BYPASS

COALISATOR (OLEOPASS) NG 15/75 BYPASS

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)
625 x 40 870 27 742010
625 x 60 870 39 742011
625 x 80 870 51 742012
625 x 100 870 64 742013
625 x 120 870 80 742014

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)

1000 x 250 1240 254 742017
1000 x 500 1240 506 742016
1000 x 1000 1240 1013 742015

Iszaptér Csôcsatlakozás Külsô átmérô Beépítési Beépítési Összsúly Legnehezebb Terhelési Rendelési
(liter) DN (mm) D (mm) magasság mélység (kg) egység súlya osztály szám

).rN()gk()mm( TE)mm( .nim TZ
B 125 741334
D 400 741534

B 125 741336
D 400 741536

1200 300 1800 1160 1240 6455 4670

1600 300 1800 1160 1240 6455 4670

B 125 744338
D 400 744538

2500 300 2300 1220 1140 9259 6284

B 125 744348
D 400 744548

3000 300 2300 1370 1570 10235 7200

Jelmagyarázat:

ZT min. Minimális beépítési magasság, a
befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô
folyásfenekétôl.

AT 20 mm

A beépítési magasság 10 mm-es fugamérettel
került meghatározásra.

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés – lásd 53. oldal.
Beépített mintavevô berendezés, pumpával és
kivezetô csôvel – lásd 61. oldal.

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

@BN làkxàoäsàr
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ACO mélyépítészet

Olajleválasztó berendezések integrált záportúlfolyóval és iszaptérrel, vasbetonból (MSz EN 858)
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COALISATOR (OLEOPASS)

NG 10/100 / 15/150 / 20/160  BYPASS

Alapkivitel

Aknafedlap magasító gyûrû

(DIN 4034 1. rész)

COALISATOR (OLEOPASS) NG 10/100 BYPASS

COALISATOR (OLEOPASS) NG 15/150 BYPASS

COALISATOR (OLEOPASS) NG 20/160 BYPASS

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)
625 x 40 870 27 742010
625 x 60 870 39 742011
625 x 80 870 51 742012
625 x 100 870 64 742013
625 x 120 870 80 742014

Iszaptér Csôcsatlakozás Külsô átmérô Beépítési Beépítési Összsúly Legnehezebb Terhelési Rendelési
(liter) DN (mm) D (mm) magasság mélység (kg) egység súlya osztály szám

).rN()gk()mm( TE)mm( .nim TZ
B 125 741360
D 400 741560

B 125 741362
D 400 741562

5000 400 2440 1045 1080 8900 5900

5000 400 2440 1045 1870 10600 7450

B 125 741364
D 400 741564

5000 400 2440 1045 1870 10750 7650

Jelmagyarázat:

ZT min. Minimális beépítési magasság, a
befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô
folyásfenekétôl.

AT 20 mm

A beépítési magasság 10 mm-es fugamérettel
került meghatározásra.

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés – lásd 53. oldal.
Beépített mintavevô berendezés, pumpával és
kivezetô csôvel – lásd 61. oldal.

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

@BN làkxàoäsàr

COALISATOR (OLEOPASS)

NG 10/100 / 15/150 / 20/160  BYPASS

Alapkivitel

Aknafedlap magasító gyûrû

(DIN 4034 1. rész)

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám

dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)

625 x 40 870 27 742010

625 x 60 870 39 742011

625 x 80 870 51 742012

625 x 100 870 64 742013

625 x 120 870 80 742014

Jelmagyarázat:

ZT min. Minimális beépítési magasság, a

befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô

folyásfenekétôl.

AT 20 mm

A beépítési magasság 10 mm-es fugamérettel

került meghatározásra.

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés – lásd 53. oldal.

Beépített mintavevô berendezés, pumpával és

kivezetô csôvel – lásd 61. oldal.

COALISATOR (OLEOPASS) NG 10/100 BYPASS

COALISATOR (OLEOPASS) NG 15/150 BYPASS

COALISATOR (OLEOPASS) NG 20/160 BYPASS

Iszaptér Csôcsatlakozás Külsô átmérô Beépítési Beépítési Összsúly Legnehezebb Terhelési Rendelési
(liter) DN (mm) D (mm) magasság mélység (kg) egység súlya osztály szám

).rN()gk()mm( TE)mm( .nim TZ
B 125 741360
D 400 741560

B 125 741362
D 400 741562

5000 400 2440 1045 1080 8900 5900

5000 400 2440 1045 1870 10600 7450

B 125 741364
D 400 741564

5000 400 2440 1045 1870 10750 7650

COALISATOR (OLEOPASS) NG 20/60 BYPASS

B 125 744364

D 400 744564
5000 400 2440 1500 1870 11300 7650

COALISATOR (OLEOPASS) NG 20/60 BYPASS

B 125 744364

D 400 744564
5000 400 2440 1500 1870 11300 7650

COALISATOR (OLEOPASS) NG 20/60 BYPASS

B 125 744364

D 400 744564
5000 400 2440 1500 1870 11300 7650

2440

2440

2440

1125

1125

1055

1400

3;77

3942

;522

10200

10200

6650

9:22

9622

B 125

B 125

B 125

D 400

D 400

D 400

963588

96358;

963587

963788

96378;

963787

400

400

500

2000

4000

3000

COALISATOR (OLEOPASS)   NG 20/200 BYPASS

COALISATOR (OLEOPASS)   NG 20/200 BYPASS

COALISATOR (OLEOPASS)   NG 30/300 BYPASS
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ACO mélyépítészet

Olajleválasztó berendezések integrált záportúlfolyóval és iszaptérrel, vasbetonból (MSz EN 858)
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COALISATOR (OLEOPASS)

NG 10/100 / 15/150 / 20/160  BYPASS

Magasítható kivitel

Aknafedlap magasító gyûrû

(DIN 4034 1. rész)

Aknamagasító elem (DIN 4034 1. rész)

COALISATOR (OLEOPASS) NG 10/100 BYPASS

COALISATOR (OLEOPASS) NG 15/150 BYPASS

COALISATOR (OLEOPASS) NG 20/60 BYPASS

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)
625 x 40 870 27 742010
625 x 60 870 39 742011
625 x 80 870 51 742012
625 x 100 870 64 742013
625 x 120 870 80 742014

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám
dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)

1000 x 250 1240 254 742017
1000 x 500 1240 506 742016
1000 x 1000 1240 1013 742015

Iszaptér Csôcsatlakozás Külsô átmérô Beépítési Beépítési Összsúly Legnehezebb Terhelési Rendelési
(liter) DN (mm) D (mm) magasság mélység (kg) egység súlya osztály szám

).rN()gk()mm( TE)mm( .nim TZ
B 125 744360
D 400 744560

B 125 744362
D 400 744562

5000 400 2440 1500 1080 9400 5900

5000 400 2440 1500 1870 10900 7450

B 125 744364
D 400 744564

5000 400 2440 1500 1870 11300 7650

Jelmagyarázat:

ZT min. Minimális beépítési magasság, a
befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô
folyásfenekétôl.

AT 20 mm

A beépítési magasság 10 mm-es fugamérettel
került meghatározásra.

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés – lásd 53. oldal.
Beépített mintavevô berendezés, pumpával és
kivezetô csôvel – lásd 61. oldal.

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

@BN làkxàoäsàr

COALISATOR (OLEOPASS)

NG 10/100 / 15/150 / 20/160  BYPASS

Magasítható kivitel

Aknafedlap magasító gyûrû

(DIN 4034 1. rész)

Aknamagasító elem (DIN 4034 1. rész)

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám

dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)

625 x 40 870 27 742010

625 x 60 870 39 742011

625 x 80 870 51 742012

625 x 100 870 64 742013

625 x 120 870 80 742014

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám

dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)

1000 x 250 1240 254 742017

1000 x 500 1240 506 742016

1000 x 1000 1240 1013 742015
Jelmagyarázat:

ZT min. Minimális beépítési magasság, a

befolyó csô folyásfenekétôl.

ET Beépítési mélység, a befolyó csô

folyásfenekétôl.

AT 20 mm

Kiegészítõ tartozékok:

Jelzôberendezés – lásd 53. oldal.

Beépített mintavevô berendezés, pumpával és

kivezetô csôvel – lásd 61. oldal.

COALISATOR (OLEOPASS) NG 10/100 BYPASS

COALISATOR (OLEOPASS) NG 15/150 BYPASS

COALISATOR (OLEOPASS) NG 20/60 BYPASS

Iszaptér Csôcsatlakozás Külsô átmérô Beépítési Beépítési Összsúly Legnehezebb Terhelési Rendelési
(liter) DN (mm) D (mm) magasság mélység (kg) egység súlya osztály szám

).rN()gk()mm( TE)mm( .nim TZ
B 125 744360
D 400 744560

B 125 744362
D 400 744562

5000 400 2440 1500 1080 9400 5900

5000 400 2440 1500 1870 10900 7450

B 125 744364
D 400 744564

5000 400 2440 1500 1870 11300 7650

COALISATOR (OLEOPASS) NG 20/60 BYPASS

B 125 744364

D 400 744564
5000 400 2440 1500 1870 11300 7650

COALISATOR (OLEOPASS) NG 20/60 BYPASS

B 125 744364

D 400 744564
5000 400 2440 1500 1870 11300 7650

COALISATOR (OLEOPASS) NG 20/60 BYPASS

B 125 744364

D 400 744564
5000 400 2440 1500 1870 11300 7650

A beépítési magasság 10 mm-es fugamérettel

került meghatározásra.

Aknamagasító elem (DIN 4034 1. rész)

Magasító gyûrû Külsô átmérô Súly Rendelési szám

dxh (mm) D (mm) (kg) (Nr.)

1000 x 250 1240 254 742017

1000 x 500 1240 506 742016

1000 x 1000 1240 1013 742015

2440

2440

2440

1530

1225

1510

1400

3;77

3942

;872

11000

10550

6650

9:22

9622

B 125

B 125

B 125

D 400

D 400

D 400

966588

96658;

966587

966788

96678;

966787

400

400

500

2000

4000

3000

COALISATOR (OLEOPASS) NG 20/200 BYPASS

COALISATOR (OLEOPASS) NG 20/200 BYPASS

COALISATOR (OLEOPASS) NG 30/300 BYPASS
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ACO mélyépítészet

Önálló iszapterek vasbetonból (MSz EN 858)
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NG 650 - 10 000 l alap- és magasítható kivitel      

Alapkivitel Magasítható kivitel
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ACO mélyépítés

Mintavevô akna
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Mintavevô akna PEHD anyagból

DN 300 átmérôjû fedlap D 400-as

teherbírás

Csatlakozó csonkok a CDIN 19534/19537

szerint

Olajleválasztó berendezések vasbetonból

Opciós tartozékok

@BN làkxàoäsàr

CDIN 19534/19537

Xfiu¦lgn¦="dgtgpfg¦fiu"qncl"fiu"x‡¦u¦kpv"fit¦fimgnfiufitg
Xfiu¦lgn¦="dgtgpfg¦fiu"eucm"qnclu¦kpv"fit¦fimgnfiufitg
Xfiu¦lgn¦="dgtgpfg¦fiu"eucm"x‡¦lu¦kpv"fit¦fimgnfiufitg
3"o"mƒdgn"c"9269;:"xci{"9269;;/jg¦
4z3"o"mƒdgn"c"9269;9/jg¦
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ACO mélyépítés

Kiegészítô tartozékok

Z
sí
rl
ev
á
la
sz
tó
k

O
la
jl
ev
á
la
sz
tó
k

@BN làkxàoäsàr



Olajleválasztó berendezések vasbetonból

Összeépítési lehetôségek
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Olajleválasztó berendezések vasbetonból

Összeépítési lehetôségek

1. Párhuzamos bekötés

2. Külsô bypass rendszer
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ACO mélyépítés
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ACO Light liquid separator series Oleopator P and Oleopass P 

from polyethylene

Oleopator P � Class I 

Oleopator P Class I light liquids separators are designed for 

ground installation outside of buildings, to treat waste water 

from industrial processes or oil contaminated rainwater from 

impervious areas or to retain any spillage of light liquid and to 

protect surrounding areas.

Depending on the load class and nominal size, the inlet invert 

varies between 450�2000 mm.

Light liquid separators can be equipped with top sections for 

the load classes A 15, B 125 or D 400 according EN 124.

Oleopass P � Class I with bypass

Oleopass P Class I light liquid separators with bypass are 

designed for ground installation outside of buildings, to treat oil 

contaminated rainwater from impervious areas or to retain any 

spillage of light liquid and to protect surrounding areas.

It is not possible to use the separators with bypass to treat 

waste water from industrial processes, vehicle washing, cleans-

ing of oil covered parts or other sources, e.g. petrol stations.

Depending on the load class and nominal size, the inlet invert 

varies between 450�2000 mm.

Llight liquid separators can be equipped with top sections for 

the load classes A 15, B 125 or D 400 according EN 124.

.

ACO Sludge trap series

from polyethylene

Sludge Trap P

Sedimentation tanks are designed for ground installation out-

side of buildings, to treat polluted wastewater with huge con-

tents of solids before the light liquid separator.

Depending on the load class and total volume, the inlet invert 

varies between 415�2000 mm.
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@BN làkxàoäsàr

DFR!ROHRSDWRU!S!âv!ROHRSDVV!S!rodmohyéodv}w×!fvdoég!pždq¦dj!*SH+!dodsdq¦dje×o1

DFR!óqéoo×!lv}dswhuhn!p>anyag alapanyagból (PE)

Nkdno`snq O  C¦"Qngqrcvqt"R"qnclngxƒncu¦v„"eucnƒf"dgtgpfg¦fiugk"fir¯ngvgmgp"m‡x¯n." c" h…nfdg" u¯nn{gu¦vxg" mgt¯npgm" dgfir‡vfiutg0" Hgncfcvwm" c¦" krctk" hqn{c-ocvqm" uqtƒp" m…pp{>qncllcn" u¦gpp{g¦gvv" vgejpqn„ikck" xk¦gm." xci{" c"rctmqn„m."nqiku¦vkmck"m…¦rqpvqm."¯¦gocp{ci"mwvcm"dwtmqnv"hgn¯ngvgkp"…uu¦gi{>n=." gugvngi" ƒuxƒp{k" qnclu¦ƒtoc¦fimqmmcn" u¦gpp{g¦gvv" eucrc-ffimxk¦gm" ogivku¦v‡vƒuc." c" m…tp{g¦=" vgt¯ngvgm" qnclu¦gpp{g¦fiu" gnngpk"
védelme.

C"dgtgpfg¦fiugm"pfixngigu"ofitgvfiv=n"fiu"vgtjgnfiuk"qu¦vƒn{ƒv„n"h¯ii=gp."uqmhfing"xƒnvq¦cvdcp."c"vcnclu¦kpvv=n"672"Ï"4222"oo"ofin{ufiidgp"j¿-¦„fjcv"c"ngxƒncu¦v„m"dgogp="eu…xfipgm"hqn{ƒuhgpgmg0"
C"ngxƒncu¦v„"dgtgpfg¦fiugmgv."c"jgn{u¦‡pk"hgnu¦‡pk"vgtjgnfiuk"kifip{gmpgm"ogihgngn=gp."C"37."D"347."xci{"F"622"vgtjgnfiuk"qu¦vƒn{dc"uqtqnv."GP"346"Ïpgm"ogihgngn="hgfncrqmmcn"gnnƒvxc"u¦ƒnn‡vlwm0

Nkdno`rr O 'Axo`rr(  
A bypass ággal ellátott Oleopass P olajleválasztó család berendezé-ugk" mkhglg¦gvvgp" c" pci{" dwtmqnv" hgn¯ngvgmgp" …uu¦gi{>n=." gugvngigugp"qncllcn"u¦gpp{g¦gvv"eucrcffimxk¦gm"gn=mg¦gnfiufitg"u¦qniƒnpcm0"Qvv"cnmcn-oc¦jcv„cm."cjqn"xku¦qp{nci"mkugdd"ogpp{kufii>."pgo"hqn{cocvqucp"vgtogn=f="u¦gpp{g¦fiugm"xƒtjcv„cm."fg"kf=pmfipv"gifiu¦"pci{"x‡¦jq¦c-oqm"…uu¦gi{>nfiug."fiu"c"ngxƒncu¦v„p"xcn„"ƒvxg¦gvfiug"u¦¯mufiigu0"G¦g-mgp"c"hgnjcu¦pƒnƒuk"vgt¯ngvgmgp."ic¦fcuƒivcncp"xqnpc"vgnlgu"vku¦v‡vƒu¿"
olajleválasztók alkalmazása.

D{rcuu" dgtgpfg¦fiugm" pgo" cnmcnoc¦jcv„cm" krctk" vgejpqn„ikck" hq-n{cocvqmd„n" u¦ƒtoc¦„." xci{" lƒto>oqu„md„n." ¯¦gocp{ci" mwvcmt„n"…uu¦gi{>lv…vv"u¦gpp{xk¦gm"mg¦gnfiufitg0
C"dgtgpfg¦fiugm"pfixngigu"ofitgvfiv=n"fiu"vgtjgnfiuk"qu¦vƒn{ƒv„n"h¯ii=gp."uqmhfing"xƒnvq¦cvdcp."c"vcnclu¦kpvv=n"672"Ï"4222"oo"ofin{ufiidgp"j¿-¦„fjcv."c"ngxƒncu¦v„m"dgogp="eu…xfipgm"hqn{ƒuhgpgmg0"
C"ngxƒncu¦v„"dgtgpfg¦fiugmgv."c"jgn{u¦‡pk"hgnu¦‡pk"vgtjgnfiuk"kifip{gmpgm"ogihgngn=gp."C"37."D"347."xci{"F"622"vgtjgnfiuk"qu¦vƒn{dc"uqtqnv."GP"346"Ïpgm"ogihgngn="hgfncrqmmcn"gnnƒvxc"u¦ƒnn‡vlwm0

ËmÖkkë hry`osdqdjQvv"cjqn"pci{"ogpp{kufii>"jqoqmqv."ku¦crqv"vctvcnoc¦jcv"c"u¦gpp{-x‡¦."fiu"g¦fitv"c"ngxƒncu¦v„"dgtgpfg¦fiugm"kpvgitƒnv"ku¦crvgtg"c"m‡xƒpc-vqupƒn" uqmmcn" i{cmtcddcp" vgnpg"ogi." c" ngxƒncu¦v„m" gnfi" gnjgn{g¦gvv"…pƒnn„"ku¦crvgtgm"nfivgu‡vfiufiv"lcxcuqnlwm0"G¦gm"c"pci{"vfithqicv¿"¯ngr‡v="vctvƒn{qm." mkhglg¦gvvgp"c" x‡¦pfin" pgjg¦gdd"cp{ciqm"itcxkvƒek„u" gnxgp"o>m…f="gnxƒncu¦vƒuƒtc"cnmcnocucm0
C"dgtgpfg¦fiugm"pfixngigu"ofitgvfiv=n"fiu"vgtjgnfiuk"qu¦vƒn{ƒv„n"h¯ii=gp."uqmhfing"xƒnvq¦cvdcp."c"vcnclu¦kpvv=n"672"Ï"4222"oo"ofin{ufiidgp"j¿-¦„fjcv"c"dgogp="eu="hqn{ƒuhgpgmg0""
C" ngxƒncu¦v„" dgtgpfg¦fiugmpgm" ogihgngn=gp." c¦" …pƒnn„" ku¦crvgtgmgv"ku." c" jgn{u¦‡pk" hgnu¦‡pk" vgtjgnfiuk" kifip{gmpgm" ogihgngn=gp." C" 37." D"347."xci{"F"622"vgtjgnfiuk"qu¦vƒn{dc"uqtqnv."GP"346"Ïpgm"ogihgngn="
fedlapokkal ellátva szállítjuk.
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Nominal 

size

Nominal 

width

Volume  
sludge trap

Volume  
oil storage

Total 
capacity D H H1 H2 Weight

Article No.

[l] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

NS 3 DN 100 450 240 775 110 1377 1020 1000 67 3903.80.00

NS 3 DN 100 670 240 995 110 1594 1230 1210 83 3913.80.00

NS 3 DN 100 950 240 1280 110 1865 1500 1480 84 3923.80.00

NS 6 DN 150 660 235 970 160 1594 1210 1190 91 3906.80.00

NS 6 DN 150 1210 235 1525 160 2129 1740 1720 101 3916.80.00

NS 8 DN 150 820 260 1250 160 1865 1480 1460 94 3908.80.00

NS 10 DN 150 1080 260 1615 160 2129 1740 1720 105 3910.80.00

ACO Light liquid separator Oleopator P � Class I

Light liquid separator  

of polyethylene  

for below ground installation

  according to EN 858 

  certificate  

7310434-01 (NS 3) 

7310434-02 (NS 6) 

7310434-03 (NS 8) 

7310434-03 (NS 10)

  inlet and outlet connection according 

to outside diameter D depending on 

nominal size of separator

  inlet and outlet parts of polyethylene

  with integrated removable coalescing 

filter

  automatic closure device with float 

switch, density of float switch:  

0.9 g/cm3

Installation example shows ACO Oleopator P NS 3 

with a top section unit for load class B 125

Oleopator P � Order data

Accessories 

 sampling pots and extension elements, page 24 

 alarm device, page 24

3
0

H
1

H
2

Ø1320

H

Ø
D

inlet DN outlet DN
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@BN làkxàoäsàr

ACO Oleopator P olajleválasztó berendezés

Eîkcad sdkdoäsgds + l"`mx`f  
nk`ikduÖk`rysë adqdmcdyàr

" OU¥"GP":7:"u¦gtkpvk"mkcncm‡vƒu
" C"mk"fiu"dgeucvncmq¦„"eu=ƒvofit="" c"ngxƒncu¦v„"pfixngigu"ofitgvfiv=n"h¯ii
" RG"cp{ci¿"eucvncmq¦„"eu=euqpmqm
" Kpvgitƒnv"mqcngu¦egpu¦"u¦>t=
" Cwvqocvkmwu"o>m…ffiu>"dk¦vqpuƒik"¿u¦„¦ƒt

" Ocicu‡v„"gngogm."hgfncrqm"820qnfcn
" Okpvcxfivgnk"gi{ufii" 850qnfcn
" Cwvqocvkmwu"u¦kpvlgn¦="" 850qnfcn

C"mfir"c¦"CEQ"Qngqrcvqt"R"PI"5" qnclngxƒncu¦v„v"owvcvlc."D"347"hgfncr"mkcncm‡vƒuucn0

NobhnmÖkhr jhdfàryäs j

@BN Nkdno`snq O fl qdmcdkàrh `c`snj

Hki{gngo#"C"dgtgpfg¦fiujg¦"c"vgtjgnfiuk"qu¦vƒn{pcm"ogihgngn="hgnu=tfiu¦"xƒncu¦vcpf„."c"mcvcn„iwu"820"qnfcnƒt„n0

3
0

H
1

H
2

Ø1320

H

Ø
D

inlet DN outlet DNKi (DN)Be (DN)

Nominal 

size

Nominal 

width

Volume  
sludge trap

Volume  
oil storage

Total 
capacity D H H1 H2 Weight

Article No.

[l] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

NS 3 DN 100 450 240 775 110 1377 1020 1000 67 3903.80.00

NS 3 DN 100 670 240 995 110 1594 1230 1210 83 3913.80.00

NS 3 DN 100 950 240 1280 110 1865 1500 1480 84 3923.80.00

NS 6 DN 150 660 235 970 160 1594 1210 1190 91 3906.80.00

NS 6 DN 150 1210 235 1525 160 2129 1740 1720 101 3916.80.00

NS 8 DN 150 820 260 1250 160 1865 1480 1460 94 3908.80.00

NS 10 DN 150 1080 260 1615 160 2129 1740 1720 105 3910.80.00

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

CikkszámSúlyOlajtérIszaptér
Össz-

térfogat
Névleges
cs�átmér�

Névleges
teljesítmény

I
I
I
I
I
I
I

[l/s]



ACO Light liquid separator Oleopass P � Class I with bypass

Light liquid separator  

of polyethylene  

for below ground installation

  according to EN 858 

  certificate  

7310434-01 (NS 3) 

7310434-02 (NS 6) 

7310434-03 (NS 8) 

7310434-03 (NS 10)

  inlet and outlet connection according 

to outside diameter D depending on 

nominal size of separator

  inlet and outlet parts of polyethylene

  with integrated removable coalescing 

filter

  automatic closure device with float 

switch, density of float switch:  

0.9 g/cm3

  with bypass of polyethylene

Nominal 

size

Nominal 

width

Total 
flow rate

Volume  
sludge trap

Volume  
oil storage

Total 
capacity D H H1 H2 Weight

Article No.

[l/s] [l] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

NS 3 DN 200 15 450 240 775 200 1377 1020 950 90 3903.81.00

NS 3 DN 200 15 670 240 995 200 1594 1230 1160 106 3913.81.00

NS 3 DN 200 15 950 240 1280 200 1865 1500 1430 107 3923.81.00

NS 6 DN 250 30 660 235 970 250 1594 1210 1140 114 3906.81.00

NS 6 DN 250 30 1210 235 1525 250 2129 1740 1670 124 3916.81.00

NS 8 DN 250 50 820 260 1250 250 1865 1480 1460 104 3908.81.00

NS 10 DN 250 50 1080 260 1615 250 2129 1740 1670 130 3910.81.00

Installation example shows ACO Oleopass P NS 3 

with a top section unit for load class B 125

Oleopass P � Order data

Accessories 

 sampling pots and extension elements, page 24 

 alarm device, page 24

H

H
1

H
2

Ø
D

3
0

Ø1320

2085

inlet DN outlet DN
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ACO Oleopator P olajleválasztó berendezés

Eîkcad sdkdoäsgds + l"`mx`f  
nk`ikduÖk`rysë adqdmcdyàr

" OU¥"GP":7:"u¦gtkpvk"mkcncm‡vƒu
" C"mk"fiu"dgeucvncmq¦„"eu=ƒvofit="" c"ngxƒncu¦v„"pfixngigu"ofitgvfiv=n"h¯ii
" RG"cp{ci¿"eucvncmq¦„"eu=euqpmqm
" Kpvgitƒnv"mqcngu¦egpu¦"u¦>t=
" Cwvqocvkmwu"o>m…ffiu>"dk¦vqpuƒik"¿u¦„¦ƒt
 Beépített (integrált) bypass ág PE alapanyagból

" Ocicu‡v„"gngogm."hgfncrqm"820qnfcn
" Okpvcxfivgnk"gi{ufii" 850qnfcn
" Cwvqocvkmwu"u¦kpvlgn¦="" 850qnfcn

C"mfir"c¦"CEQ"Qngqrcuu"R"PI"5137" qnclngxƒncu¦v„v"owvcvlc."D"347"hgfncr"mkcncm‡vƒuucn0

NobhnmÖkhr jhdfàryäs j

@BN Nkdno`snq O fl qdmcdkàrh `c`snj

H

H
1

H
2

Ø
D

3
0

Ø1320

2085

inlet DN outlet DN

Nominal 

size

Nominal 

width

Total 
flow rate

Volume  
sludge trap

Volume  
oil storage

Total 
capacity D H H1 H2 Weight

Article No.

[l/s] [l] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

NS 3 DN 200 15 450 240 775 200 1377 1020 950 90 3903.81.00

NS 3 DN 200 15 670 240 995 200 1594 1230 1160 106 3913.81.00

NS 3 DN 200 15 950 240 1280 200 1865 1500 1430 107 3923.81.00

NS 6 DN 250 30 660 235 970 250 1594 1210 1140 114 3906.81.00

NS 6 DN 250 30 1210 235 1525 250 2129 1740 1670 124 3916.81.00

NS 8 DN 250 50 820 260 1250 250 1865 1480 1460 104 3908.81.00

NS 10 DN 250 50 1080 260 1615 250 2129 1740 1670 130 3910.81.00

Ki (DN)Be (DN)

Hki{gngo#"C"dgtgpfg¦fiujg¦"c"vgtjgnfiuk"qu¦vƒn{pcm"ogihgngn="hgnu=tfiu¦"xƒncu¦vcpf„."c"mcvcn„iwu"820"qnfcnƒt„n0

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

Cikkszám
SúlyOlajtérIszaptér

Össz-
térfogat

Teljes víz
átbocsájtás

Névleges
cs�átmér�

Névleges
teljesítmény

I
I
I
I
I
I
I

[l/s][l/s]
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Ihov uâv}!nldodnÝwév!D!48!whukhoâv!hvhwâq
 load class A 15 according to EN 124

 frame from concrete, cover from cast iron

 clear opening Ø 600 mm

 cover loosely applied

  raising tube from polyethylene 

(only included with top section  

3301.14.01 and 3301.14.02)

NS 3 

ST 300

NS 3 

ST 600

NS 3 

ST 900

NS 6 

ST 600

NS 6 

ST 1200

NS 8 

ST 800

NS 10 

ST 1000

Weight  

[kg]
Article No.

T  

[mm]

420 420 420 440 440 440 440 145 3301.14.00

730�1030 730�1030 730�1030 750�1050 750�1050 750�1050 750�1050 170 3301.14.01

730�1990 730�1780 730�1510 750�1800 750�1870 750�1530 750�1870 193 3301.14.02

Ø600

T

Ø
D

" OU¥"GP"346"u¦gtkpv"C"37"vgtjgnfiutg
" Dgvqp"hgfncrmgtgv."DGIW"hgfncr
 Tiszta nyílásméret 600 mm

" Ocicu‡v„"gngo"RG
 (a 3300.14.01 és 3300.14.02 cikkszám 
 magában foglalja a magasítót is)

Ihov uâv}!nldodnÝwév!E!458!whukhoâv!hvhwâq

 load class B 125 according to EN 124

 frame from concrete, cover from cast iron

 clear opening Ø 600 mm

 cover loosely applied

 adapter plate from concrete Ø 1000 mm x 150 mm 

  raising tube from polyethylene 

(only included with top section  

3301.15.01 and 3301.15.02)

NS 3 

ST 300

NS 3 

ST 600

NS 3 

ST 900

NS 6 

ST 600

NS 6 

ST 1200

NS 8 

ST 800

NS 10 

ST 1000

Weight  

[kg]
Article No.

T  

[mm]

585 585 585 605 605 605 605 237 3301.15.00

885�1185 885�1185 885�1185 905�1205 905�1205 905�1220 905�1205 262 3301.15.01

885�1980 885�1770 885�1500 905�1790 905�1860 905�1530 905�1860 285 3301.15.02

T

Ø620

Ø
D

" OU¥"GP"346"u¦gtkpv"D"347"vgtjgnfiutg
" Dgvqp"hgfncrmgtgv."…pv…vvxcu"hgfncr
 Tiszta nyílásméret 600 mm

" Cfcrvgti{>t>"dgvqpd„n"¼3222"oo"z"372"oo
" Ocicu‡v„"gngo"RG

 (a 3300.15.01 és 3300.15.02 cikkszám 
 magában foglalja a magasítót is)

Ihov uâv}!nldodnÝwév!G!733!whukhoâv!hvhwâq

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

 load class D 400 according to EN 124

 frame from concrete, cover from cast iron

 clear opening Ø 600 mm

 cover loosely applied

 adapter plate from concrete Ø 1000 mm x 150 mm 

 raising tube from polyethylene

  selectively with load distribution plate from concrete  

Ø 1500 mm x 200 mm

NS 3 

ST 300

NS 3 

ST 600

NS 3 

ST 900

NS 6 

ST 600

NS 6 

ST 1200

NS 8 

ST 800

NS 10 

ST 1000

Weight  

[kg]
Article No.

T [mm] 
without load  

distribution plate
865�1980 865�1770 865�1500 885�1790 885�1860 885�1530 885�1860 285 3301.17.00

T [mm] 
with load  

distribution plate
865�1980 865�1770 865�1500 885�1790 885�1860 885�1530 885�1860 985 3301.16.00

Ø
D

Ø620

T load
distibution
plate (option)

" OU¥"GP"346"u¦gtkpv"F"622"vgtjgnfiutg
" Dgvqp"hgfncrmgtgv."…pv…vvxcu"hgfncr
 Tiszta nyílásméret 600 mm

" Cfcrvgti{>t>"dgvqpd„n"¼3222"oo"z"372"oo
" Ocicu‡v„"gngo"RG
" Qrekqpƒnku"ngjgv=ufii<"vgjgtgnqu¦v„"dgvqpgngo"" dgvqpd„n"¼3722"oo"z"422"oo

Vgjgtgnqu¦v„"
betonelem 
(opció)

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Súly

Súly

Súly

teherelosztó
elem nélkül

teherelosztó
elemmel
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ACO Sludge Trap P

Sludge trap 

of polyethylene  

for below ground installation

  inlet and outlet connection according 

to outside diameter D depending on 

nominal size of separator

  inlet and outlet parts of polyethylene

  different volumes/capacities available

Type
Nominal 

width

Total 
capacity D H H1 H2 H3 Weight

Article No.

[l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

P 750 DN 150 750 160 1377 990 970 540 59 3900.00.01

P 750 DN 100 780 110 1377 1020 1000 560 59 3900.00.11

P 1000 DN 150 975 160 1594 1210 1190 680 75 3900.00.02

P 1000 DN 100 1000 110 1594 1230 1210 700 74 3900.00.12

P 1250 DN 150 1255 160 1865 1480 1460 830 75 3900.00.03

P 1250 DN 100 1280 110 1865 1500 1480 850 74 3900.00.13

P 1500 DN 150 1530 160 2129 1740 1720 930 85 3900.00.04

P 1500 DN 100 1550 110 2129 1770 1750 950 84 3900.00.14

Installation example shows ACO Sludge Trap P 750  

with a top section unit for load class B 125

Sludge Trap P � Order data

Accessories 

 extension elements, page 24 

 alarm device, page 24

inlet DN outlet DN

maximum sludge level

3
0

H

H
1

Ø
D

H
2

Ø1320

H
3
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61

DFR!ROHRSDWRU!S!âv!ROHRSDVV!S!rodmohyéodv}w×!fvdoég!pždq¦dj!*SH+!dodsdq¦dje×o1

Eîkcad sdkdoäsgds +  
l"`mx`f ËmÖkkë hry`osàq O

" OU¥"GP":7:"u¦gtkpvk"mkcncm‡vƒu
" C"mk"fiu"dgeucvncmq¦„"eu=ƒvofit="vƒdnƒ¦cvd„n"xƒncu¦vjcv„
" RG"cp{ci¿"eucvncmq¦„"eu=euqpmqm

" Ocicu‡v„"gngogm."hgfncrqm"840qnfcn
" Cwvqocvkmwu"u¦kpvlgn¦="" 850qnfcn

C"mfir"c¦"CEQ"£pƒnn„"ku¦crvgtgv"*R"972+"owvcvlc."D"347"hgfncr"
kialakítással

NobhnmÖkhr jhdfàryäs j

@BN ËmÖkkë Hry`osàq O fl qdmcdkàrh `c`snj
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inlet DN outlet DN

maximum sludge level

3
0

H

H
1

Ø
D

H
2

Ø1320

H
3

Type
Nominal 

width

Total 
capacity D H H1 H2 H3 Weight

Article No.

[l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

P 750 DN 150 750 160 1377 990 970 540 59 3900.00.01

P 750 DN 100 780 110 1377 1020 1000 560 59 3900.00.11

P 1000 DN 150 975 160 1594 1210 1190 680 75 3900.00.02

P 1000 DN 100 1000 110 1594 1230 1210 700 74 3900.00.12

P 1250 DN 150 1255 160 1865 1480 1460 830 75 3900.00.03

P 1250 DN 100 1280 110 1865 1500 1480 850 74 3900.00.13

P 1500 DN 150 1530 160 2129 1740 1720 930 85 3900.00.04

P 1500 DN 100 1550 110 2129 1770 1750 950 84 3900.00.14

Ki (DN)

oczkoƒnku"ku¦cru¦kpv

Be (DN)

Hki{gngo#"C"dgtgpfg¦fiujg¦"c"vgtjgnfiuk"qu¦vƒn{pcm"ogihgngn="hgnu=tfiu¦"xƒncu¦vcpf„."c"mcvcn„iwu"840"qnfcnƒt„n0

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

CikkszámTípus Súly
Össz-

térfogat
Névleges
cs�átmér�



 load class A 15 according to EN 124

 frame from concrete, cover from cast iron

 clear opening Ø 600 mm

 cover loosely applied

  raising tube from polyethylene 

(only included with top section  

3301.14.01 and 3301.14.02)

750 

DN 150

750 

DN 100

1000 

DN 150

1000 

DN 100

1250 

DN 150

1250 

DN 100

1500 

DN 150

1500 

DN 100
Article No.

T  

[mm]

440 415 440 415 440 415 440 415 3301.14.00

745�1050 720�1020 745�1050 720�1025 745�1050 720�1025 745�1050 720�1025 3301.14.01

745�2010 720�1985 745�1790 720�1765 745�1520 720�1495 745�1860 720�1830 3301.14.02

T
Ø

D
Ø600

 load class B 125 according to EN 124

 frame from concrete, cover from cast iron

 clear opening Ø 600 mm

 cover loosely applied

 adapter plate from concrete Ø 1000 mm x 150 mm 

  raising tube from polyethylene 

(only included with top section  

3301.15.01 and 3301.15.02)

750 

DN 150

750 

DN 100

1000 

DN 150

1000 

DN 100

1250 

DN 150

1250 

DN 100

1500 

DN 150

1500 

DN 100
Article No.

T  

[mm]

615 590 615 590 615 590 615 590 3301.15.00

920�1220 895�1200 920�1220 895�1200 920�1220 895�1200 920�1220 895�1200 3301.15.01

920�2010 895�1985 920�1790 895�1765 920�1520 895�1495 920�1860 895�1830 3301.15.02

T
Ø

D

Ø620

@BN làkxàoäsàr

óqéoo×!lv}dswâu!S.!ihov uâv}!nldodnÝwév!D!48!whukhoâv!hvhwâq

óqéoo×!lv}dswâu!S.!ihov uâv}!nldodnÝwév!E!458!whukhoâv!hvhwâq

óqéoo×!lv}dswâu!S.!ihov uâv}!nldodnÝwév!G!733!whukhoâv!hvhwâq

" OU¥"GP"346"u¦gtkpv"C"37"vgtjgnfiutg
" Dgvqp"hgfncrmgtgv."…pv…vvxcu"hgfncr
 Tiszta nyílásméret 600 mm

" Ocicu‡v„"gngo"RG
 (a 3300.14.01 és 3300.14.02 cikkszám
 magában foglalja a magasítót is)

" OU¥"GP"346"u¦gtkpv"D"347"vgtjgnfiutg
" Dgvqp"hgfncrmgtgv."…pv…vvxcu"hgfncr
 Tiszta nyílásméret 600 mm

" Cfcrvgti{>t>"dgvqpd„n"¼3222"oo"z"372"oo
" Ocicu‡v„"gngo"RG

 (a 3300.15.01 és 3300.15.02 cikkszám 
 magában foglalja a magasítót is)
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Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

 load class D 400 according to EN 124

 frame from concrete, cover from cast iron

 clear opening Ø 600 mm

 cover loosely applied

 adapter plate from concrete Ø 1000 mm x 150 mm 

 raising tube from polyethylene

  selectively with load distribution plate from concrete  

Ø 1500 mm x 200 mm

750 

DN 150

750 

DN 100

1000 

DN 150

1000 

DN 100

1250 

DN 150

1250 

DN 100

1500 

DN 150

1500 

DN 100
Article No.

T [mm] 
without load  

distribution plate
920�2010 890�1985 920�1790 890�1765 890�1520 890�1495 890�1860 890�1830 3301.17.00

T [mm] 
with load  

distribution plate
920�2010 890�1985 920�1790 890�1765 890�1520 890�1495 890�1860 890�1830 3301.16.00

T
Ø

D

Ø620

load
distribution
plate (option)

" OU¥"GP"346"u¦gtkpv"F"622"vgtjgnfiutg
" Dgvqp"hgfncrmgtgv."…pv…vvxcu"hgfncr
 Tiszta nyílásméret 600 mm

" Cfcrvgti{>t>"dgvqpd„n"¼3222"oo"z"372"oo
" Ocicu‡v„"gngo"RG" Qrekqpƒnku"ngjgv=ufii<"vgjgtgnqu¦v„"dgvqpgngo"" dgvqpd„n"¼3722"oo"z"422"oo

62

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

teherelosztó
elem nélkül

teherelosztó
elemmel

Vgjgtgnqu¦v„"
betonelem 
(opció)



Beton magasítógyűrű
fedlap szintjének pontos szintbeállítása 

miatt szükséges B vagy D terhelési 

osztály esetében.

ModellTermék leírása Cikkszám

Mintavevő akna polietilénből
Ø450 mm átmérőjű akna 

a zsírleválasztó utáni mintavételi 

lehetőség biztosítására. 

D400 Begu fedlappal

Magasítóelem polietilénből
Mintavevő akna magasítására. 

Magasítási lehetôség 100-650 mm 

között, 45 mm távolságonként vágható

Mintavételi eszköz
mintavevő pumpa és szívócsô 

a kifolyó egységnél történô 

mintavételhez.

Zsírszint érzékelő
Elektronikus útom érzékeli a zsírszint 

változását. A zsírszint változását ledesen 

kijelzi 50% és 80% zsírszintnél is. 

Fűtött a biztonságos mûködés 

érdekében.

Elektromos kapcsolási igénye:

230V AC/50Hz/12W

ARV 625 x 60 mm

ARV 625 x 80 mm

ARV 625 x 100 mm

8700.20.00

8700.20.10

8700.20.20

3300.13.10

3300.13.11

3300.13.20

3300.13.21

3300.13.00

8800.00.10

3300.11.70

3300.11.71

3300.11.72

DN100, 160 mm eséssel

DN100, 30 mm eséssel

DN150, 160 mm eséssel

DN150, 75 mm esésselkai 

Kábelhossz: 10 m

Kábelhossz: 20 m

Kábelhossz: 30 mesített statikai 

Tocz=3m

Cwvqocvkmwu"xfiu¦lgn¦="u¦gtmg¦gv"qnclngxƒncu¦v„"dgtgpfg¦fiugm"u¦ƒoƒtc."qncl/."fiu"ku¦cru¦kpv"gnngp=t¦fiuk"hgncfcvvcn"
kombinálva

Gngmvtqoqu"eucvncmq¦ƒu<"""""""""""""452X172/82"J¦."KR"89"eucvncmq¦„mƒdgn"jquu¦c<"7o

qncl."ku¦cr."fiu"hqn{cffimu¦kpv" 
ellen�rzésqncl"fiu"hqn{cffimu¦kpv"gnngp=t¦fiuqncl"gnngp=t¦fiuhqn{cffimu¦kpv"gnngp=t¦fiuku¦cr"gnngp=t¦fiu

fit¦fimgn=mƒdgn"jquu¦cdd‡vƒu5"mƒdgn."3o4"mƒdgn."3o3"mƒdgn."3o

=

=

=

=
>

0150.34.32

8973087022
8973087023897308702489730870258973087026

897402202289740220238974022024

8973087022
8973087023897308702489730870258973087026

897402202289740220238974022024

0150.34.32
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Össztérfogat Olajtér Csôcsatlakozás D E FE FS H Összsúly Rajz Cikkszám
(liter) (liter) DN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
700 163 100 1146 0 383 403 1400 65 A 302351
920 163 100 1146 0 383 403 1670 75 A 302352

1700 560 160 1516 2016 471 491 1280 108 B 302353
2100 560 160 1516 2016 471 491 1420 114 B 302354
1700 560 160 1516 2016 471 491 1280 108 B 302355
2450 560 160 1516 2016 471 491 1600 122 B 302356
2100 560 160 1516 2016 471 491 1420 114 B 302358
2830 560 160 1516 2016 471 491 1765 135 B 302359
2400 500 200 1516 2016 510 530 1600 130 B 302361
3700 500 200 1516 2016 510 530 2075 161 B 302362

34

ACO épületgépészet

Földbe telepíthetô műanyag olajleválasztó berendezések (MSz EN 858)
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ACO ECO PLUS 

- Névleges tisztítási teljesítmény: 3 – 15 l/s
- MSz EN 858
- LGA vizsgálatok
- Polyethylénbôl készülnek, az összes
vonatkozó szabványnak és biztonsági  
elôírásnak megfelelnek

- Beépített mintavételi csatlakozási lehetôség
- Tisztításhoz külön kiemelhetô koaleszcensz 
betét

- Az MSz EN 858 –nak megfelelô biztonsági 
úszózárral ellátva

- Koaleszcensz szûrôvel a tisztított víz SZOE 
tartalma 5 mg/l alatti.

Terhelési osztály:

Polyethylén alapfedlappal ellátva A 15
Külön BEGU öntöttvas / beton fedlapszerke-
zettel nagyobb terhelésnek is megfelel. 

Olajleválasztó berendezések integrált iszaptérrel polyethylénből (MSz EN 858)

ACO ECO PLUS

@BN làkxàoäsàr
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Össztérfogat Olajtér Csôcsatlakozás D E FE FS H Összsúly Rajz Cikkszám
(liter) (liter) DN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
700 163 100 1146 0 383 403 1400 65 A 302351
920 163 100 1146 0 383 403 1670 75 A 302352
1700 560 160 1516 2016 471 491 1280 108 B 302353
2100 560 160 1516 2016 471 491 1420 114 B 302354

ACO ECO PLUS

Névleg telj.PI"*n1u+ Ku¦crvfit
(liter)

Olajtér
(liter)

Eu=eucvncmq¦ƒu
(liter)

d
(mm)

D
(mm)

FE
(mm)

FS
(mm)

H
(mm)

£uu¦u¿n{
(kg)

Cikkszám

10 2000 560 160 1516 2016 510 530 3987 135 52457;
15 3922 500 200 1516 2016 510 530 1600 130 302361
15 3000 500 200 1516 2016 510 530 4297 161 302362
20 2000 600 200 1516 2016 500 520 4297 38; 302480

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 
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ACO épületgépészet

Földbe telepíthetô műanyag olajleválasztó berendezések bypassal (MSz EN 858)
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NG (l/s) Iszaptér Olajtér Csôcsatlakozás D E FE FS H Összsúly Cikkszám
(liter) (liter) DN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

3 405 163 200 1146 0 426 446 1400 80 302579
3 620 163 200 1146 0 426 446 1670 90 302580
6 800 560 300 1516 2016 510 530 1325 142 302582
6 1200 560 300 1516 2016 510 530 1460 148 302583
8 800 560 300 1516 2016 510 530 1325 142 302584
8 1700 560 300 1516 2016 510 530 1640 155 302585
10 1200 560 300 1516 2016 510 530 1460 148 302587
10 2000 560 300 1516 2016 510 530 1800 169 302588
15 1700 500 300 1516 2016 510 530 1640 160 302590
15 3000 500 300 1516 2016 510 530 2110 184 302591
20 2000 600 300 1516 2016 510 530 2110 202 302592

ACO ECO PLUS 

- Névleges tisztítási teljesítmény: 3 – 20 l/s
- MSz EN 858
- LGA vizsgálatok
- Polyethylénbôl készülnek, az összes
vonatkozó szabványnak és biztonsági  
elôírásnak megfelelnek

- Beépített mintavételi csatlakozási lehetôség
- Tisztításhoz külön kiemelhetô koaleszcensz 
betét

- Az MSz EN 858 –nak megfelelô biztonsági 
úszózárral ellátva

- Koaleszcensz szûrôvel a tisztított víz SZOE 
tartalma 5 mg/l alatti.

Terhelési osztály:

Polyethylén alapfedlappal ellátva A 15
Külön BEGU öntöttvas / beton fedlapszerke-
zettel nagyobb terhelésnek is megfelel. 

ACO ECO PLUS BYPASS

Olajleválasztó berendezések záportúlfolyóval és iszaptérrel, polyethylénből (MSz EN 858)

@BN làkxàoäsàr
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Össztérfogat Olajtér Csôcsatlakozás D E FE FS H Összsúly Rajz Cikkszám
(liter) (liter) DN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
700 163 100 1146 0 383 403 1400 65 A 302351
920 163 100 1146 0 383 403 1670 75 A 302352
1700 560 160 1516 2016 471 491 1280 108 B 302353
2100 560 160 1516 2016 471 491 1420 114 B 302354

ACO ECO PLUS

Névleg telj.PI"*n1u+ Ku¦crvfit
(liter)

Olajtér
(liter)

Eu=eucvncmq¦ƒu
(liter)

d
(mm)

D
(mm)

FE
(mm)

FS
(mm)

H
(mm)

£uu¦u¿n{
(kg)

Cikkszám

10 2000 560 300 1516 2016 510 530 1800 38; 302588
15 3922 500 300 1516 2016 510 530 1640 160 5247;2
15 3000 500 300 1516 2016 510 530 2110 184 5247;3
20 2000 600 300 1516 2016 500 530 2110 202 5247;4

ACO ECO PLUS BYPASS

Az ACO cégcsoport termékeit folyamatosan fejleszti, ezért fenntartjuk az elôzetes bejelentés nélküli mûszaki változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és

az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelôsséget. Kérjük, hogy már a tervezés során vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival! 

 ACO ECO PLUS BYPASS

Ocz0"vgnl0PI"*n1u+
97
97
100

50
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@BN L`fx`qnqryÖf
¼oäs dkdldjds Enqf`kl`yë As-

4552"Fwpcjctcu¦vk
Jedlik Ányos utca 24
Vgn0<"28/46"842/5:2
Hcz<"28/46"842/5:;
G/ockn<"ceqjwBceq0jw
Jqpncr<"yyy0ceq0jw

Folyókák

£pv…vvxcu"x‡¦p{gn=m"fiu"hgfncrqm
Dwtmqnjcv„"hgfncrqm
Leválasztók

U¦gpp{x‡¦mg¦gn=m
Szikkasztó rendszerek

Tározó rendszerek

U¦gpp{x‡¦ƒvgogn=m
Faverem rácsok
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