Rening av
olje- och partikelhaltigt spillvatten

Lamellavskiljare

Lamellavskiljare
Watercare har under de senaste åren
utvecklat en omfattande serie med
lamellavskiljare med syftet att skapa
högeffektiv rening av dagvatten från
bland annat vägytor under extrema
regnväderssituationer.
Watercares lamellavskiljare är ett givet
val vid alla typer av rening av dag- och
ytvatten, i synnerhet på ställen där det
viktigaste målet är att avskilja de fasta
partiklarna från vattnet. Merparten av
de miljöfrämmande ämnena, bland annat tungmetaller, är nämligen bundna till
de fasta partiklarna. Det är därför minst
lika viktigt att rena vattnet från partiklar
som att rena det från fri olja. Watercares
lamellavskiljare har under testerna på
danska Teknologisk lnstitut/Rørcentret
uppvisat mycket övertygande resultat,
både vad gäller avskiljning av olja och
avskiljning av fasta partiklar.

Användningsområden
Watercares lamellavskiljare används
typiskt för rening av dagvatten från:
vägar, stora p-anläggningar, hamnområden, flygplatser, helikopterflygplatser
och andra större belagda ytor. Eftersom
EU:s vattenramdirektiv även ställer höga

krav på regnvatten som utleds direkt till
recipient, är det i många fall nödvändigt
att installera en Watercare-lamellavskiljare på regnvattensledningar före
utledning till recipient.

Lamellavskiljaren 80 / 160/1600 l/s på väg från
Watercare till Selsmosen

Watercares lamellavskiljare är danskt handverk
av högsta kvalitet

Material
Alla lamellavskiljare är tillverkade av
dubbelväggade PE-rör (PolyEtylen) med
utskjutande botten för förankring, som
även den är tillverkad i PE.
Anslutningar
Alla in- och utlopp är påsvetsade PE-rör
i önskad dimension.
Lameller
Tillverkade av havsvattensbeständigt
aluminium.
Skiljeväggar
Tillverkade av PE-plattor och fastsvetsade till lamellavskiljarens innersida i full
höjd.
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Utloppskammare
Sluten så att redan avskild olja fångas i
avskiljaren så att oljan inte kan utledas.

på andra ställen där det kan förekomma
trafikbelastning hjälper Watercare gärna
till med förslag på hur trafiksäkring av
lamellavskiljare kan utföras.

Förankring
Det kan i vissa fall vara nödvändigt att
förankra lamellavskiljaren mot grundvatten med t.ex. gjutning av betong kring
botten av avskiljaren. Watercare erbjuder att utföra dessa beräkningar.
Trafiksäkring
Watercare har levererat flera lamellavskiljare som monterats i områden med
tung trafikbelastning, vilket inte skapar
några problem. Om det inte går att
undvika en placering på vägbanan eller

Lamellsektion i havsvattensbeständigt aluminium
som kan användas och underhållas i decennier

Lamellavskiljare

Produktfördelar
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Danmarks bästa sortiment av lamellavskiljare.
Testade och godkända av Dansk Teknologisk lnstitut/
Rørcentret i enlighet med DS858.
Mycket effektivare rening än bypassavskiljare.
Låg vikt. En Watercare-lamellavskiljare väger mindre än
en femtedel av konkurrerande produkter utan att kompromissa med styrkan. Det ger betydligt billigare och
enklare hantering och installation.
Lamellavskiljare kan levereras med integrerad avspärrningsventil. Det är en stor fördel vid bl.a. underhåll av
lamellavskiljare i högvattenssituationer.
Lamellplattorna tillverkas av havsvattensbeständigt
aluminium. Det är en mycket starkare och hållbarare
lösning än andra lamellplattor på marknaden.
100 % tät tank – inga förband under vattenspegeln.
Tillverkad av PE-rör vilket innebär att det inte förekommer några problem med korrosion, i motsats till lamellavskiljare som är tillverkade av andra material.

Produktöversikt
Watercares lamellavskiljare levereras
som standard med kapaciteter från
6-12-120 I/s upp till 100-200-1800
I/s. Namnet ”6-12-120 I/s” anger att
avskiljaren är deklarerad som klass
I-avskiljare vid 6 I/s, renar till kl. li (vanlig
oljeavskiljare) upp till 12 I/s – och har
en hydraulisk maxkapacitet på 120 I/s.
Lamellavskiljaren har normalt dubbelt
så stor kapacitet för rening i kl. li jämfört
med kl. I-kapaciteten.

WaterCare

Reningen fortsätter upp till de 120 I/s,
men avtar gradvis i takt med den ökade
hydrauliska belastningen. Watercare tar
gärna fram offerter för projekt där

standardprodukter inte kan användas.
Modell 100-200-1800 I/s är Danmarks
största godkända avskiljare.

Kapacitet
[l/s]

In-och
utlopp
[mm]

Volym
Slamskikt
[liter]

Diameter
[mm]

Inlopps
höjd
[m]

Utlopps
höjd
[m]

Täck
höjd
[m]

6-12-120

Ø200 PE

350

1250

1,32

1,30

3,00

10-20-200

Ø250 PE

700

1250

1,42

1,40

3,80

20-40-400

Ø315 PE

745

1500

1,97

1,95

3,10

30-60-600

Ø400 PE

1160

2000

1,77

1,75

3,30

45-90-900

Ø800 PE

1660

2600

1,60

1,58

4,30

60-120-1200

Ø800 PE

1880

2600

2,11

2,09

4,30

80-160-1600

Ø1000 PE

2410

3000

2,11

2,09

4,30

100-200-1800

Ø1000 PE

2410

3000

2,72

2,70

4,30
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WaterCare – fokus på vattenmiljön

Referencer

WaterCare är ett solitt, danskt produktionsföretag som har
specialiserat sig på produkter för förbättring av miljön i
danska fjordar, vattenlopp och andra recipienter.

Watercare har sedan 2008 tillverkat
en lång rad lamellavskiljare och har
därigenom skaffat sig stor expertis i
tillverkning av denna typ av produkter.
Bland annat kan vi nämna:

WaterCare har många års erfarenhet av hantering av
spillvatten och levererar årligen mer än 5 000 tankar och
brunnar.
WaterCare rotationsgjuter tankar, pumpbrunnar m.m. på sin
egen fabrik i Assens på Fyn. Där ser skickliga och erfarna
medarbetare till att kvaliteten är i topp. Alla tankar kvalitetsäkras före leverans så att de lever upp till våra stränga
krav på konstant hög kvalitet.
Hos oss har vi känsla för produkterna och det är inte långt
från gjutning till försäljning.

Prøvestenen i Köpenhamn
2 st. ”80-160-1600 I/s”
Degnevangen, Ballerup
Danmarks största oljeavskiljare hittills!
2 st. ”100-200-1800 I/s”
på återvinningsstationer i Köpenhamnsområdet
2 st. ”10-20-100 I/s”
Selsmosen, Tåstrup
1 st. ”80-160-1600 I/s”
1 st. ”45-90-900 I/s”
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