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Rendszerleírás
Az éghajlatváltozás okozta növekvő 

csapadékvíz mennyiség egyre jobban 

leterheli a szennyvízcsatorna rendszert, 

ami a későbbiekben súlyos problémákhoz 

és üzemzavarokhoz vezethet, valamint 

növelheti a karbantartási költségeket is.

Ennek elkerülése érdekében a hatóságok 

kötelezővé teszik az olajfogó berendezések 

telepítését azokon a területeken, ahol a 

gépjárművek miatt olaj, benzin és homok 

kerülhet a csapadékvíz hálózatba vagy a 

befogadóba.

A Wavin Certaro NS olajfogó berendezés 

hatékonyan megakadályozza a nem 

kívánt szennyeződések bekerülését a 

csatornahálózatba.

Rendszerjellemzők

  MSZ EN 858 - 1, 2 szabvány szerinti 

kialakítás

Class 1 csoportba tartozó és CE 

minősítéssel rendelkező termék. A 

maximális maradékolaj tartalom (SZOE) 

kevesebb, mint 5 mg/l.

  Kombitank

Egybe van építve az iszapülepítő, a 

koaleszcens szűrő és az automata 

elzáró eszköz, ami leegyszerűsíti a 

helyszíni beépítést és beüzemelést.

  Rendszerbe integrált by-pass ág 

(Opcionális)

Külön kerülővezeték kiépítése nem 

szükséges, így rövidül a szerelési idő 

és csökkennek a költségek is.

  Talajvíz esetén is alkalmazható

Lehorgonyzás nélkül is beépíthető 

2,5 m-es mélységig, így nincs szükség 

felúszás elleni egyéb védelemre.

  Egyszerű tisztíthatóság

Ugyanazon a nyíláson keresztül 

könnyen tisztítható az ülepítő tér és a 

koaleszcens szűrű.

  Nincs szükség koaleszcens szűrő 

cserére

A szűrőt az élettartama (>50 év) alatt 

nem kell cserélni. A tisztításhoz elég 

egy nagynyomású mosóberendezés.

  Nagy teherbíró képesség

Mind zöldterületi, mind szabványos 

járműterhelés esetén használható.

  Teljes körű műszaki támogatás

AutoCAD rajzok, tanúsítványok, 

helyszíni tanácsadás. A megfelelő 

olajfogó kiválasztása érdekében, kérjük, 

hogy minden esetben forduljon tervező 

kollégáinkhoz!

Solutions for Essentials



Olajfogó

Alkalmazási területek

Az innovatív Wavin Certaro NS termékcsalád minden beépítési területen kiválóan alkalmazható, 

mivel képes ellenállni a nagymértékű gépjárműterhelésnek, valamint a magas talajvízszintnek is.

A by-pass ág nélküli berendezések alkalmasak parkolók, garázsok, autómosók, műhelyek szennyezett 

vizének megtisztítására. A by-pass ággal rendelkező tartályok használata pedig a nagyobb felületű 

kültéri parkolók, forgalmas utak, autópályák, hidak esetén javasolt.
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A Wavin Certaro NS olajfogóhoz igény szerint olaj- és vízszint érzékelő-riasztó 

is beépíthető. Így a tisztítások megfelelő időközönként végezhetőek el, mivel a 

berendezés segítségével figyelemmel kísérhető a tartályban található olaj- és 

vízmennyiség.

Riasztó rendszer

Választék

By-pass ág nélküli berendezések

Megnevezés
Névleges méret 

NS
Térfogat

Csatlakozó cső 

(külső átmérő)

Certaro NS 3/300 3 l/s 300 liter 110 mm

Certaro NS 3/600 3 l/s 600 liter 110 mm

Certaro NS 3/1000 3 l/s 1000 liter 110 mm

Certaro NS 6/600 6 l/s 600 liter 160 mm

Certaro NS 6/2000 6 l/s 2000 liter 160 mm

Certaro NS 10/1000 10 l/s 1000 liter 160 mm

Certaro NS 10/2000 10 l/s 2000 liter 160 mm

Certaro NS 15/2000 15 l/s 2000 liter 200 mm

Certaro NS 20/2000 20 l/s 2000 liter 250 mm

By-pass ággal rendelkező berendezések

Megnevezés
Névleges méret 

NS
By-pass ág Térfogat

Csatlakozó cső

(külső átmérő)

Certaro NS 3-15/300 3 l/s 15 l/s 300 liter 200 mm

Certaro NS 6-30/600 6 l/s 30 l/s 600 liter 250 mm

Certaro NS 10-50/1000 10 l/s 50 l/s 1000 liter 315 mm

A képek illusztrációk, a tartály méretétől függően változhat az olajfogó kialakítása.

Olajfogó by-pass ággal


