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1 YLEISTÄ 

1.1 Öljynerotinjärjestelmä 

Tässä ohjeessa selostetaan EN 858 (Separator system for light liquids) -standardin mu-
kaisen EuroPEK Roo Safe -öljynerottimen toiminta, asennus ja huolto. EN-standardissa 
öljynerottimet jaetaan I- ja II-luokan erottimiin. Laboratoriotestissä I-luokan erottimesta 
poistuvassa jätevedessä tulee hiilivetypitoisuuden olla alle 5 mg/l. EuroPEK Roo Safe –
öljynerotin on I-luokan erotin. II-luokan erottimessa hiilivetypitoisuus ei saa ylittää 100 
mg/l. Standardin mukaiseen erotinjärjestelmään kuuluvat hiekan- ja lietteenerotin, 
öljynerotin ja näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo.  

Erillisessä ohjeessa on selostettu EuroPEK Roo Safe -öljynerottimessa vakiovarusteena 
olevan SET 2000-kaksoisvaippaerottimen hälyttimen toiminta, asennus ja huolto. 
Lisävarusteena SET 2000-kaksoisvaippaerottimen hälyttimeen on saatavana Labcom -
tiedonsiirtoyksikkö, jolla voidaan tyhjentämistarpeesta tuleva hälytintieto ohjata 
automaattisesti edelleen tyhjentäjälle.  

1.2 Asennussyvyys 

EuroPEK Roo Safe -öljynerottimen suurin sallittu asennussyvyys maanpinnasta 
tuloyhteen alapintaan on 2.5 metriä. Syvemmälle asennettava erotin tulee tilata 
vahvistettuna. Ota tällöin yhteys Wavin-Labkoon. 

2 TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT 

2.1 Erottimen toiminta 

EuroPEK Roo Safe -öljynerottimella erotetaan jätevedessä olevat vapaat ja osittain 
myös mekaanisesti emulgoituneet öljyt. Sillä voidaan käsitellä erilaisia öljyisiä vesiä 
esimerkiksi piha-alueiden sadevesiä tai ajoneuvojen pesupaikkojen jätevesiä. 
Öljynerotin on gravitaatioon perustuva käsittelyjärjestelmä, jossa öljyn erottumista 
vedestä on tehostettu koalisaattorilla. Vesi virtaa erottimeen tuloyhteen kautta ja siitä 
edelleen koalisaattorin läpi. Öljyinen vesi puhdistuu koalisaattorissa siten, että 
öljypisarat tarttuvat koalisaattorin pinnalle ja erottuvat näin vesivirtauksesta. 
Koalisaattorilla hyvin pienetkin öljypisarat kyetään erottamaan vedestä ja täten 
tehostamaan öljynerottimen puhdistustehoa. 

EuroPEK Roo Safe öljynerottimessa on kaksoisvaipparakenne suojaamassa herkkiä 
maaperiä. Erottimessa on varsinainen säiliöosa eli sisävaippa, jonka päällä on 
huokoinen väliaine. Huokoisen väliaineen päälle on valmistettu ulkoisilta vaurioilta 
suojaava ulkovaippa. Mikäli erottimen ulko- tai sisävaippa vaurioituu, joutuu vaippojen 
väliin vettä, joko ulkoapäin tapahtuvan vuodon tai säiliön sisältä tapahtuvan vuodon 
takia. Välitilaa valvotaan veteen reagoivalla anturilla, jolloin vuodon sattuessa hälytys 
havaitaan keskusosassa.  

SET 2000 – kaksoisvaippaerottimen hälytin on öljyn varastotilan täyttymisen ja 
mahdollisten säiliövuotojen ilmaiseva hälytin. 

2.2 EuroPEK Roo Safe -öljynerottimen osat 

EuroPEK Roo Safe öljynerottimen runko on valmistettu lasikuidusta ja rungossa on 
kaksoisvaipparakenne. Tulo-, lähtö- ja suojayhteinä käytetään PVC-putkesta 
valmistettuja osia. EuroPEK Roo Safen puhdistusta tehostava koalisaattori on 
polypropeenia ja koalisaattorin määrä muuttuu erottimen koon muutuessa. EuroPEK 
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Roo Safen osat on esitetty kuvassa 1. Kuvassa 2 on EuroPEK Roo Safen 
koalisaattoriyksikkö.  
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1. Erottimen runko (LM) 2. Suojavaippa (LM) 3. Tuloyhde (PVC) 
4. Lähtöyhde (PVC) 5. Tuloviemärin suojayhde (PVC) 6. Lähtöviemärin suojayhde (PVC) 

7. Koalisaattori (PP) 8. Öljyn kuorintaputki (PVC) 9. Öljyn hälytinanturi SET/DM3 
10. Välitilan valvonta-
anturi SET/OS2-O 

11. Välitilan tulppa ja valvonta-
anturin ripustus 

12. Nostolenkki (FeZn) 

13. Tuuletusyhde 14. Huoltokaivo (tilauksen mukaan) 15. Kytkentärasian ripustuskoukku (RST) 

16. Kytkentärasia 
17. Valurautakansisto Ø 600 
(lisävaruste) 

18. SET 2000 kaksoisvaippaerottimen 
hälytin 

19. Labcom tiedonsiirto-modeemi (lisävaruste) 
Kuva 1. EuroPEK Roo Safe –öljynerottimen osat. 

 

Kuva 2. EuroPEK Roo Safen koalisaattoriyksikkö. 
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3 ASENNUSOHJEET 

3.1 Erottimen maahan asennusohjeet 

Nämä maahan asennusohjeet soveltuvat EuroPEK Roo Safe -öljynerottimen 
asentamiseen. 

1. Tiivistä kaivannon pohjalle 30 cm vahvuinen, vaakasuoraan tasoitettu, kivetön 
hiekkakerros. 

2. Vala tarvittaessa hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (-laatat) ja laattaan 
tarpeellinen määrä vähintään ∅10 mm RST-lenkkejä erottimen ankkuroimiseksi. 
EuroPEK Roo NS3 ja NS6 malleihin tarvitaan 4 kpl RST-lenkkejä. EuroPEK Roo 
NS10 malliin tarvitaan 6 kpl RST-lenkkejä 

Säiliöt tulee ankkuroida, jotta maaperässä olevan veden nosteen vaikutus ei liikut-
taisi Ankkuriksi suositellaan betonista raudoitettua asennuslaattaa (kuva 3). säiliötä.  

 
1. RST-lenkki T10 2. Ankkurointiliina 

3. Ankkurointilaatta 
Betoni K30-2 
Raudoitus: A500HW T10 #200 

Laatan pituus = säiliön pituus 
Laatan leveys = säiliön halkaisija + 200 mm 
Laatan paksuus = 150 mm 

Kuva 3. Erottimen ankkurointi pohjaveden vaikutusalueella tai huonosti kantavalla 

maaperällä. 

Ankkurointilaatta suositellaan valettavaksi, kun 
o pohjavedenpinta asennusalueella on korkeammalla kuin erottimen pohja 
o maaperä on huonosti vettä läpäisevää, jolloin sadevedet saattavat kerääntyä 

erottimen asennuskaivantoon 
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o maaperä on huonosti kantavaa 

Määritä RST-lenkkien paikat ennen betonilaatan valua säiliön pituuden ja ankku-
rointiliinojen määrän ja sijainnin mukaan. Huom! Ankkurointiliinojen paikkoja ei 
ole määritelty säiliöön valmistajan toimesta. Liinat sijoitetaan säiliön suoralle osalle 
tasaisin välein (n. 0.8-1 m, huoltokaivojen kohdalla n. 1,5 m). Sijoita liinat pää-
dyissä niin, etteivät ne luista pois säiliön päältä. 

3. Tiivistä laatan päälle vähintään 20 cm kivetön hiekkakerros. 

4. Nosta erotin hiekkakerroksen päälle ja laske sen pohjalle 20 cm vettä erottimen 
vakauttamiseksi. 

5. Ankkuroi erotin venymättömillä ankkurointiliinoilla laattaan. Ankkurointi-
liinoja/erotin tarvitaan vähintään yhtä monta kuin on erottimen pituus metreissä. 

Mikäli ankkurointiliinoja on liian vähän tai liinojen kiristys jää puutteelliseksi, voi 
erotin tyhjennyksen yhteydessä nousta maanpinnalle maaperässä olevan veden aihe-
uttaman nosteen vaikutuksesta. 

Ankkurointiliina vedetään säiliön yli ja kiinnitetään säiliön molemmin puolin laa-
tassa oleviin RST-lenkkeihin. Liinojen kiristäminen suositellaan tehtäväksi asian-
mukaisilla räikkäkiristimillä. Mikäli tilaat ankkurointiliinat säiliön mukana, saat lii-
nojen mukana tarvittavat kiristimet. Liinojen kiristämiseen ei saa käyttää muita apu-
välineitä, koska liinat voidaan tällöin ns. ylikiristää ja säiliö voi vaurioitua. 

Liinojen kiristäminen suositellaan tehtäväksi kaksivaiheisesti: ensin jokainen liina 
kiristetään tiukkuuteen, jossa kiristimen voima alkaa merkittävästi kasvaa. Tämän 
jälkeen aloitetaan uudestaan ensimmäisestä liinasta ja liinat kiristetään kuten edellä. 
Tarkasta, etteivät kiristimet paina säilön pintaa. 

6. Tiivistä erottimen jalasten viereinen hiekkakerros erittäin huolellisesti. Jatka ero-
tinta ympäröivän hiekan tiivistämistä noin 20 cm:n kerroksin. Lisää erottimeen vettä 
samanaikaisesti hiekkatäytön edetessä.  

7. Mikäli järjestelmään tulee EuroNOK – näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo, niin 
asenna se pystysuoraan tiivistetyn hiekkakerroksen päälle. Ankkuroi 
näytteenottokaivo tarvittaessa. EuroNOK – näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon 
ankkurointiin käytetään venymätöntä polyesteriliinaa, jonka leveys on 25 mm ja 
nimellislujuus 2000 kg. Näytteenottokaivo ankkuroidaan kahdella liinalla. (ks. 
erillinen EuroNOK – näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon asennusohje sekä 
näytteenottokaivon kylkeen laminoidut ohjeet). 

8. Katkaise viemäriputket oikeaan mittaan ks. Kuva 4.  

9. Mikäli tarvitaan kaksoisviemäröinti, katkaise viemärin suojaputket oikeaan mittaan 
huomioiden tarkastuskaivon pituus. Kaksoisviemäriä tarvittaessa, pujota 
suojaputken sisään viemäriputki ja kytke tuloviemäriputki tarkastuskaivon sisällä 
siten, että liukumuhvi laitetaan tuloviemärin päälle ja lyhyt putki kytketään 
tuloyhteeseen. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää pantaliittimiä tai vastaavia 
viemärien kytkemiseen. 

10. Kytke lähtöviemäri kuten tuloviemärikin tai mikäli suojaputkea ei vaadita, niin 
ilman suojaputkea.  
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11. Asenna huoltokaivon/-kaivojen alareunaan kumitiivisteet. Aseta EuroHUK - huolto-
kaivot pystysuoraan asentoon asennuskaulukseen ja lukitse lukitussalvat (kts. kuva 
4). 

12. Asenna tuuletusputket erottimien huoltokaivojen tuuletusyhteisiin. 

13. Asenna anturikaapelin suojaputki paikoilleen huoltokaivon yläosassa olevaan 
kaapelin läpivientiin. Anturikaapeli vedetään suojaputkessa rakennuksen sisälle. 
Jätä erottimen huoltokaivoon riittävästi kaapelia anturin nostamiseksi maanpinnalle 
huoltotoimia varten. 

14. Jatka hiekkatiivistystä 40 cm kerroksina. Vältä voimakasta täryn käyttöä tiivistettä-
essä hiekkakerroksia yhteiden tai säiliön päällä. Täytä kaivanto hiekalla maanpin-
nan tasoon saakka.  

15. Maantäytön jälkeen huoltokaivot katkaistaan oikeaan korkeuteen. Huomioi 
huoltokaivon korkeuden säädössä kehyksen tuoma lisäkorkeus n. 100 mm. 

16. Laita anturin ripustuskoukku huoltokaivon reunaan. Asenna huoltokaivon päälle 
kansiston kehys. Kehys ei saa painaa huoltokaivoa vaan sen tulee tukeutua ympä-
röiviin, tiivistettyihin hiekkakerroksiin tai kuormantasauslaattaan ja maanpinnalle 
lanattuun asfalttiin. 
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1. EuroPEK Roo Safe 2. Tuloviemäriputki 3. Tuloviemärin suojaputki 
(tarvittaessa) 

4. Tuloyhde (vakio) 5. Pistoyhde 6. Tuloviemäri 
7. Tarkastuskaivo 8. Tarkastuskaivon nousuputki 9. Lähtöyhde (vakio) 
10. Lähtöviemärin 
suojayhde (vakio) 

11. Lähtöviemäriputki 12. Lähtöviemärin suojaputki 
(tarvittaessa) 

Kuva 4. EuroPEK Roo Safe maahan asennuksessa tarvittavat osat  
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17. Keskiraskaan ja raskaan liikenteen vaikutusalueella valetaan pyöräkuormaa tasaa-
maan teräsbetoninen kuormantasauslaatta ja asfaltti. Katso myös erottimien vai-
passa olevia maahan asennusohjeita. 

 

Kuva 5.  Kuormantasauslaatan rakenne ja EuroHUK-huoltokaivon lukitus erottimeen. 

18. Asenna ja säädä hälytin (ks. luku 3.2 Hälyttimen anturin asentaminen ) 

19. Lopuksi täytetään erotin kokonaan vedellä, jotta se lähtisi toimimaan heti tehok-
kaasti. 

3.2 Hälyttimen anturin asentaminen 

SET 2000–kaksoisvaippaerottimen hälyttimen asentaminen on selostettu hälyttimen 
mukana tulevassa asennusohjeessa. Hälyttimen anturit asennetaan erottimeen 
seuraavasti: 

1. Tarkista ja säädä tarvittaessa anturin kärjen ja ripustuslaipan välinen etäisyys A (ks. 
Kuva 6) taulukon 3 mukaisesti. 

2. Tarkista ja säädä tarvittaessa vuotohälyttimen kiinnitystulpan ja anturin pohjapinnan  
välinen etäisyys B (ks. Kuva 6) taulukon 3 mukaisesti. 

3. Ripusta anturin kytkentärasia EuroHUK – huoltokaivon reunaan laitettuun 
ripustinkoukkuun. 

4. Laske öljyhälyttimen anturi erottimen vaipassa olevan Ø 110 mm reiän varaan (ks. 
Kuva 6 ja Kuva 7). 

5. Laita vuotohälyttimen anturi erottimessa olevan putken päähän (ks. Kuva 6 jaKuva 
7).   

6. Kytke kytkentärasiaan hälyttimen keskusosalle menevä kaapeli ja pujota se 
huoltokaivossa olevan PK - liittimen läpi (ks. erillinen hälyttimen asennusohje). 
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Taulukko 1. SET 2000 – öljyhälyttimen säätö 

EuroPEK Roo Safe NS 3, NS6 ja NS10 

Anturin säätömitta A (mm) 570 

Anturin säätömitta B (mm) 950 

 

 

1. Öljyhälyttimen anturin ripustuslaippa 2. SET DM/3 -anturi 
3. Vuotohälyttimen ripustustulppa 4. SET/OS2 –O -anturi 
5. Anturin kytkentärasia 

Kuva 6. Hälyttimen anturin säätömitta H. 

4 ÖLJYNEROTTIMEN HUOLTO 

Öljynerottimen huoltoon on syytä kiinnittää erityistä huomiota, jotta varmistetaan 
erottimen moitteeton toiminta koko erottimen elinkaaren ajan. Erotinjärjestelmän 
huoltotarve on riippuvainen järjestelmän asennuskohteesta ja käyttötarkoituksesta. 
Mikäli erotinjärjestelmä on tarkoitettu autonpesupaikan pesuvesien käsittelyyn tai 
muuhun sellaiseen kohteeseen, josta erotinjärjestelmään tulee kiintoainekuormitusta, 
tulee sen toimintaa tarkkailla ja huoltotoimia suorittaa useammin kuin esim. 
pinnoitetulta alueelta koottavien sadevesien käsittelyyn tarkoitetun erotinjärjestelmän.  

4.1 Öljyn varastotilan tyhjennys 

1. Öljyn varastotilan täyttyessä SET 2000-kaksoisvaippaerottimen hälytin antaa 
merkkivalohälytyksen. 
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2. Tyhjennä öljykerros varastotilan täytyttyä tai vähintään kerran puolessa vuodessa. 
Tyhjennys tehdään huoltokaivosta käsin erottimessa olevan kuorintaputken kautta 
(kts. Kuva 7). Jos erottimessa on kaksi huoltokaivoa, niin kuorintaputki on 
jälkimmäisessä. Kuorittaessa öljykerrosta tai tyhjennettäessä säiliötä on varottava 
vahingoittamasta koalisaattoreita. 

3. Laske loka-auton imuletku kuorintaputkeen ja aloita erottimen pinnalle varastoitu-
neen öljyjätteen poistaminen. Imu lopetetaan, kun nestepinta laskee kuorintaputken 
imu-urien alatasolle tai tyhjennysauto alkaa imeä pelkkää ilmaa. Huom! Öljynerot-
timen pinnalle kerääntynyt pintakerros on ongelmajätettä. 

4. Hälytysanturit on puhdistettava aina öljyjätteen kuorinnan yhteydessä. Anturit 
voidaan nostaa kaapelinsa varassa ulos huoltokaivosta puhdistamista varten. Suorita 
nosto varovasti, jotta kaapelit eivät veny tai anturit vaurioidu. Pese anturit 
tarvittaessa miedolla pesuaineella (esimerkiksi astianpesuaine) ja asenna takaisin 
paikoilleen. Tarkasta samalla hälyttimen ja antureiden toiminta hälyttimen asennus- 
ja käyttöohjeiden mukaisesti. 

 

 

1. Koalisaattori 2. Anturin ripustuslaippa 
3. Vuotohälyttimen anturin putki 4. Öljynkuorintaputki 

Kuva 7. Erottimen huoltaminen. 

4.2 Säiliön huolto 

1. Erotinsäiliö tulee tyhjentää ja kunto tarkastaa perusteellisesti vähintään viiden 
vuoden välein (EN 858 - Separator systems for light liquids). Tällöin tulee tarkastaa 
järjestelmän tiiviys, rakenteiden kunto, säiliön sisäpinnat, sisärakenteiden kunto 
sekä antureiden ja anturikaapeleiden kunto ja asennukset sekä hälyttimien toiminta. 

2. Tyhjennä tarkastusta varten erotinsäiliö erottimen tyhjennysaukon kautta (ks. Kuva 
7) ja poista koalisaattorit erottimesta.  
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3. Puhdista sisäpuoliset rakenteet vesijohtovedellä painepesurilla. Tyhjennä erotin 
loka-auton imuputkella pesuvedestä kokonaan ennen säiliön tarkastamista. 

4. Tarkasta erottimen tiiviys, erottimen rungon rakenteiden kunto, säiliön sisäpinnat ja  
sisärakenteiden kunto. Tarkasta myös koalisattoreiden ja koalisaattorin tiivisteiden 
kunto sekä hälyttimen anturit. 

5. Täytä erotin puhdistuksen ja tarkastuksen jälkeen välittömästi vedellä, jotta se lähtisi 
toimimaan heti tehokkaasti. Jos asennusalueella pohjaveden pinta on korkealla, 
vesitäyttö pienentää myös pohjaveden nosteen vaikutusta. Erottimen täyttö puhtaalla 
vedellä puhdistuksen jälkeen palauttaa antureiden toiminnan ja ehkäisee 
virhehälytysten syntymistä. 

4.3 Koalisaattoreiden huolto 

Koalisaattorit tulee puhdistaa ajoittain, jotta vältyttäisiin koalisaattorin tukkeutumiselta 
ja puhdistustuloksen huononemiselta. Koalisaattoreiden puhdistaminen tulee tehdä 
tarvittaessa, mutta vähintään kerran kahdessa vuodessa tyhjennettäessä erotin kokonaan. 

1. Aloita koalisaattoreiden puhdistaminen tyhjentämällä erotin kokonaan vedestä 
erottimen tyhjennysaukon kautta (ks. Kuva 7). Nosta ensimmäinen koalisaattori 
nosturilla tai nostolaitteella suoraan ylös huoltokaivosta. Aloita lähtöyhteen 
puoleisista koalisaattoreista ja nosta koalisaattorit järjestyksessä edeten kohti 
tuloyhteen puoleisia koalisaattoreita. 

2. Puhdista koalisaattorit vesijohtovedellä painepesurilla (ks. Kuva 8). Johda pesuvedet 
erottimeen tai suorita pesu paikassa, josta pesuvedet saadaan johdettua käsittelyyn. 
Tärkeintä on poistaa koalisaattorista kiintoaine. Puhdista myös koalisaattorikasetin 
reunoilla olevat tiivisteet ja erottimen seinämät liasta. Tyhjennä erotin loka-auton 
imuputkella pesuvedestä kokonaan ennen koalisaattoreiden asentamista paikalleen.  

3. Aseta koalisaattorit huolellisesti paikalleen ja katso, että koalisaattorien ja kasetin 
seinämän välissä olevat tiivisteet ovat hyvin paikoillaan. Tiivisteiden tehtävänä on 
estää ohivirtaukset koalisaattoreiden sivusta.   

4. HUOM! Täytä erotin puhdistuksen jälkeen välittömästi vedellä, jotta se lähtisi 
toimimaan heti tehokkaasti. Jos asennusalueella pohjaveden pinta on korkealla, 
vesitäyttö pienentää myös pohjavedestä aiheutuvaa nostetta. SET 2000-
kaksoisvaippaerottimen anturi on puhdistettava aina erottimen tyhjennyksen ja 
öljyjätteen kuorinnan yhteydessä. Pese anturi tarvittaessa miedolla pesuaineella 
(esimerkiksi astianpesuaineella). 

5. Öljyalan Keskusliitto suosittelee tarkkailupäiväkirjan pitämistä öljynerottimen 
tyhjennys- ja huoltotoimenpiteistä. Huoltokirjaan tulee merkitä kaikki erottimen 
huoltoon liittyvät toimenpiteet. Tarkkailupöytäkirjoja on saatavissa Öljyalan Kes-
kusliitosta. Uuden jätelain mukaan jätteen tuottaja on vastuussa jätehuollosta, joten 
vastuu erottimen säännöllisestä huollosta on jätteen tuottajalla. 



EuroPEK ROO Safe -öljynerotin  29AI02as.doc 
 

WAVIN-LABKO OY  12 

  

Kuva 8.  Koalisaattorin puhdistus painepesurilla ja koalisaattori puhdistuksen jälkeen. 

4.4 Toiminta vuotohälytyksen tapahtuessa 

EuroPEK Roo Safe säiliön ulkovaipan tai sisävaipan vuodosta tulee hälytys SET 2000-
kaksoisvaippaerottimen hälyttimen keskusosaan. Mikäli hälytin hälyttää 
vuotohälytyksen, on toimittava seuraavasti: 

1. Sisävaipan vuoto: Tällöin välitilaan pääsee erottimesta vesi ja erottimen 
tarkastusputkessa veden pinnan taso nousee, jolloin keskusosaan tulee vuotohälytys. 
Tarkista välittömästi erottimessa veden pinnan korkeus. Mikäli vedenpinta on 
lähtöyhteen tasolla, kyseessä voi olla kondenssiveden aiheuttama hälytys välitilassa. 
Tyhjennä välitilan tarkastusputki ja tarkista tuleeko välitilaan vettä. Jos välitila 
täyttyy uudestaan, tulee erotin tyhjentää ja kaivaa maasta ylös. 

2. Ulkovaipan vuoto: Maaperän kosteudesta ja pohjavedestä välitilaan pääsee vesi, 
jolloin keskusosaan tulee vuotohälytys. Varmista veden pinnan taso lähtöyhteeseen 
nähden. Tyhjennä välitilan tarkastusputki ja tarkkaile tuleeko välitilaan uudestaan 
vesi. Mikäli vuoto jatkuu, tyhjennä erotin ja tarkista jatkuuko vuoto. Vuodon 
jatkuessa edelleen tulee erotin kaivaa maasta ylös. 

3. Sisä- ja ulkovaipan vuoto: Mikäli erottimen sisä- ja ulkovaippa on rikkoutunut 
vesipinnan alapuolelta, niin erottimen sisältämä vesi pääsee vuotamaan maaperään, 
jolloin tulee vuoto ja öljytila täynnä -hälytys. Tällöin erotin on tyhjennettävä 
välittömästi ja kaivettava maasta vuotojen tarkistamisen varalta.  

4. Välitilassa vettä: Mikäli välitilaan pääsee vettä esim. kondensoitumisen seurauksena 
tai välitilan tarkkailuputken kautta, tulee vuotohälytys. Tyhjennä välitilan 
tarkkailuputki vedestä. Mikäli vuoto jatkuu, kyseessä ei ole kondenssivesi vaan 
vuoto erottimessa, jolloin erotin on tyhjennettävä ja korjattava tai vaihdettava. 


