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SKBPPE15/1500
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Olieafscheider uit HDPE
Debiet : 0 l/sec ❙
Punt debiet : 0 l/sec ❙
Met slibafscheider : 0 l ❙
Met coalescentiefilter ❙
By-pass ❙
Ventilatie Dn 50 mm ❙

Klasse 1 : resterend gehalte afvalstoffen  ❙
in het behandelde water < 5 mg/l. Koo-
lwaterstoffen met soortelijk gewicht 
van 0,85
1 ingang - 1 uitgang ❙
Met ingebouwde monstername ❙

Bekuiping uitgevoerd in high density  ❙
korrosiebestand polyethyleen.
Hogere mechanische weerstand : kuip in HD-PE afgeronde vorm. ❙
Binnentoebehoren uit inox of polyethyleen. ❙
De afscheider is voorzien van een automatische afsluiter met inox  ❙
arm en polyethyleen vlotter.
In- & uitgangen in PE aansluitbaar op PVC. ❙
Rond opzetstuk Ø 630 mm vergemakkelijkt de inspectie. ❙
Slibafscheider gedimensioneerd volgens de EN858-1 norm. ❙
Gemakkelijk verwijderbare coalescentiefilter dankzij het inox  ❙
kader met handgreep.
Grotere doorstroming van de koolwaterstoffen: door  ❙
gedecentraliseerde coalescentiefilter.
Teruglozing < 5 mg/l. ❙

Een HDPE vlotter met een inox AISI 304 mobiliteitssysteem, vereist  ❙
geen enkele manuele tussenkomst bij het te water laten. Geijkt op 
0,85, verzekert deze een automatische afsluiting van de afscheider 
van zodra de absorptiecapaciteit wordt bereikt. 
Door zijn positie in de afscheider, spreekt men over een maximale 
capaciteit waardoor het leegmaken wordt beperkt.
De afscheider kan uitgerust worden met een alarmsysteem voor  ❙
het deel van de slibafscheider en voor het deel van de afscheider 
zelf : type SANDOILSET-2000 of alleen voor het deel van de afschei-
der : type OILSET-1000.
Er is een gegarandeerde ondoordringbaarheid dit omdat men de  ❙
afscheider niet geperforeerd heeft om de interne 
elementen te fixeren.
Ingebouwd systeem voor monstername. ❙
Voorzien van handgrepen. ❙
Hefogen. ❙
Voldoet aan de VLAREM wat betreft de, lozings en afmetings  ❙
voorschriften.


