Oljeavskiljare

Klass 1

med inbyggt koalescensﬁlter och automatisk stängningsventil
til

4evergreen oljeavskiljare ﬁnns i olika modeller för olika ändamål:

4evergreen oljeavskiljare
modell RTH

4evergreen oljeavskiljare
modell RTH Petrol

4evergreen oljeavskiljare
modell RTH bypass

RTH - Standard
4evergreens oljeavskiljarmodeller RTH är som standard av klass 1.
Detta innebär att modellerna renar vatten enligt angiven standard och
och är utrustade med automatisk avstängningsventil på utgående ledning.
Modellerna erbjuds för såväl små som stora ﬂöden och dimensioneras enligt
gällande standard: Ns = (Qr + fx * Qs ) * fd

RTH Petrol - Till bensinstationen
4evergreens oljeavskiljarmodeller RTH Petrol, är modeller framtagna
för att kunna användas främst av bensinstationer. Materialet
i dessa tankar är modiﬁerat så att det inte ﬁnns någon
elektrisk ledningsförmåga (eliminering av antändningsrisk).
Den automatiska avstängningsventilen sitter på dessa
modeller placerad på inkommande ledning för att
utesluta risk för översvämning och bypass av systemet.

RTH Bypass
4evergreens oljeavskiljarmodeller RTH erbjuds med bypass
10 % eller 20 %. Bypass är en lämplig lösning i de fall det är
viktigt att undvika en överbelastning på grund
av kraftigt regn, till exempel på en öppen parkeringsyta.
Med en bypasslösning leds det oljeblandade dagvattnet, som
samlas i början av ett regn till avskiljaren. Vid fortsatt
kraftigt regn leds sedan det renare dagvattnet förbi själva oljeavskiljaren.

4evergreen erbjuder ett av
marknadens bredaste sortiment
av oljeavskiljare.
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4evergreen oljeavskiljare klass 1 erbjuds i kapacitet NS 1 – 300.
Våra oljeavskiljare är CE-märkta och dimensionerade enligt gällande
standarder för oljeavskiljare: EN 858-1, EN 858-2, DIN1999-10

4evergreen oljeavskiljare klass 1
En oljeavskiljares primära uppgift är ett separera olja från vatten och måste
enligt gällande EU-direktiv installeras på parkeringar, bensinstationer,
verkstäder, biltvättar etc. Oljeavskiljare klass 1 innebär att utgående
koncentration olja skall understiga 5 mg/l och att enheten skall vara
utrustad med automatisk stängningsventil.
Våra oljeavskiljare tillverkas enligt gällande EU standarder EN858-1, EN858-2,
DIN1999-10 och levereras med inbyggt koalescensﬁlter, automatisk
stängningsventil och möjlighet till larm samt inbyggd provtagningspunkt.

Tillbehör
4evergreen tillhandahåller tillbehör såsom larm
från Labcotech, körbara betäckningar till
tankarna, extern provbrunn m.m.

Flexibilitet
Utöver att 4evergreen erbjuder ett av marknadens bredaste sortiment av oljeavskiljare så
kan samtliga tankar kundanpassas efter behov, till exempel:
• Kundspeciﬁka anslutningsdimensioner till tank
• Materialförstärkning vid djup förläggning av tank.
• Materialval på tank för förenklad installation vid körbara ytor.
or.

kundanpassad anslutning

Oljeavskiljare RTH
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provtagningspunkt
Inlopp

Utlopp

Sedimenteringsdel/sandfång

Koalescensﬁlter

Automatisk
stängningsventil

7

Om oss

AB Evergreen Solutions är ett mycket expansivt miljöteknikföretag
som är verksamt under varumärket 4evergreen. Vi arbetar med
certifierade kvalitetsprodukter för avloppsvattenrening i stor som
liten skala. Vårt segment enskilt avlopp har under de senaste åren
vuxit kraftigt och vi är idag en ledande aktör inom området i Sverige
med en omsättning inom koncernen på närmare 60 miljoner SEK.

Din närmaste återförsäljare:

AB Evergreen Solutions | 08-4100 77 27 | info@4evergreen.se | www.4evergreen.se
Stockholm | Göteborg | Malmö | Umeå | Norrköping | Uppsala | Strängnäs

