
Pakkeløsninger til behandling af  

olie og fedt i sPildevandet

Vi har produkter til alle behov
Wavin er Europas største leverandør af systemløsninger til vandrensning. 

Vi har produkter, der opsamler, transporterer og renser vandet, inden det 

når videre til recipienten. Når det drejer sig om regnvand fra fx veje og 

store parkeringspladser, snakker vi ofte om store mængder. Til det har vi 

opbevaringsmagasiner, brønde med fordelingsfunktion og store udskillere til 

rensning.  

Kontakt Wavin med alle dine spørgsmål om udskillere og håndtering og vand!

- Komplet leverance - alt indgår

- Hurtig levering

- Konkurrencedygtige priser

Wavins udskiller- 
program giver dig:

Olie- og fedtudskillere

Providing Essentials

Overlegen  
under overfladen
Wavins produkter er ikke synlige i hverdagen. Skjult i vægge, 
gulve og under veje, parkeringspladser og landbrugsarealer 
bringer vores produkter moderne komfort ind i hverdagen - en 
komfort, som vi mennesker betragter som en selvfølge, men 
som kun kan bibringes gennem innovative, solide og sikre 
rørsystemer.

Vores rørsystemer er ofte usynlige i hverdagen – men 
det er Wavin ikke. Vi vil være på forkant med vores 
kunders ønsker og behov – ikke kun hvad produkter 
og systemer angår. Et godt produkt er ikke kun et 
spørgsmål om at leve op til kundens funktionelle 
ønsker og krav, men i ligeså høj grad også et 
spørgsmål om at vi giver kunden den rette 
rådgivning og den rigtige logistikløsning.

Vores holdning er, at viden og udvikling 
først kommer til sin ret, når miljøet tages 
med i betragtning. Dette kommer til 
udtryk i vores systemer, som på 
én gang er sikre og miljøvenlige 
at fremstille, installere, bruge og 
vedligeholde.

Wavin er repræsenteret i 29 
europæiske lande og har 
med produktion i de fleste 
af disse lande adgang 
til et omfattende 
produktprogram.

Olie- og fedtudskillere
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De seneste års øgede belastning på det kommunale kloaknet har øget risikoen 

for kapacitetsproblemer og driftsforstyrrelser, hvilket også medfører stigende 

omkostninger. For at undgå tilstopning af kloaknet og driftsstop i rensningsan-

læg kræver myndighederne, at afsender sørger for, at spildevandet renses for 

slam, sand, olie/benzin og fedt, inden det ledes videre i det kommunale net. 

Olieudskiller
En olieudskiller installeres for at forhindre udslip af uønskede partikler som fx 

olie og benzin i spilde- og regnvandsledninger. I spildevandet kan disse partikler 

forstyrre den biologiske proces i rensningsanlægget, mens det i regnvandsled-

ningerne risikerer at havne i søer og vandløb. 

Olieudskiller-systemet består af et sandfang, en udskillerdel og en prøvetag-

ningsbrønd. I sandfangsdelen renses vandet, så sand og slam synker til bun-

den. I udskillerdelen flyder de uønskede partikler ovenpå mens prøvetagnings-

brønden installeres for at kommunen kan udtage prøver af spildevandet. 

Anlæg, hvor olieudskillere kræves, er fx garager, parkeringshuse, vaskepladser, 

vaskehaller, værksteder, benzinstationer, skrothandlere og industrier. Herudover 

skal alle regnvandsledninger, hvor der er risiko for olielækage, udrustes med 

udskillere, fx større veje, parkeringspladser og industri- og lagerbygninger. 

Olieudskillere deles ind i klasse 1 og klasse 2, alt efter hvor meget olie der 

efterfølgende findes i spilde- og regnvandsledningerne. Det er kommunerne, 

som afgør, hvilken klasse der kræves installeret i forhold til den enkelte installa-

tion. Krav på udformning og dimensionering af olieudskillere beskrives i  

europastandard EN858. 

Fedtudskiller
Formålet med en fedtudskiller er at opsamle fedt i spildevandet, inden det størk-

ner og dermed øger risikoen for tilstopning af rør og brønde. Fedtudskilleren 

består normalt af et sandfang, en udskillerdel og en prøvetagningsbrønd. Vandet 

renses ved, at partikler, der er tungere end vand, synker til bunden, mens fedt, 

som er lettere end vand, flyder ovenpå. 

Fedtudskillere skal installeres i alle anlæg, hvor spildevandet ved normal drift 

indeholder fedt fra fx grillbarer, restauranter, kantiner, produktionsanlæg for 

levnedsmidler og slagterier. Krav på udformning og dimensionering af fedtud-

skillere beskrives i europastandard EN1825.

Hvorfor Wavins udskillerprogram?  

Wavin tilbyder et produktprogram af olie- og fedtudskiller til favorable priser. 

Programmet indeholder alle de komponenter, der kræves for at lave en god-

kendt installation. 

Providing Essentials

Olieudskillerpakker * Fedtudskillerpakker *Hvorfor er udskillere nødvendige?

Pakke-
løsninger

Kapacitet Udskiller højde (mm) Volume (liter) Sandfang højde (mm) Volume 
(liter)

l/s Ind/
Udløb

Indløb Udløb Total Olie/fedt Sand/
slam

Indløb Udløb Total Sand/
slam

Lille garage 3 110 770 700 1600/3200 150 0 1305 1255 2446 625

Lille  
vaskeplads

6 160 770 700 1600/3201 150 0 930 880 1000/3430 2500

Stor  
vaskeplads

10 160 1170 1100 2070/3670 150 0 930 880 1000/3431 2500

Anvendelsesområde: Garage med 3 tapsteder (DN15 1,5”) eller 210 m2. 
Består af:  1: 625 L sandfang Wavin nr. 0543040 VVS nr. 223200062  
 2: EuroPEK Roo NS3  Wavin nr. 8535602 VVS nr. 223203403
 3: Opføringsrør 900-1300 mm Wavin nr. 8531009 VVS nr. 223209080
 4: Prøvetagningsbrønd              Wavin nr. 0543030 VVS nr. 223204011

1. Lille garage 

Anvendelsesområde: Vaskeplads med 1 højtryksrenser, max 140 m2.
Består af:  1: 2500 L sandfang Wavin nr. 8522361 VVS nr.  223208125  
 2: PP Opføringsrør   Wavin nr. 0513805   VVS nr. 191939601 
 3: EuroPEK Roo NS6 Wavin nr. 8535604 VVS nr.  223203406
 4: Opføringsrør 900-1300 mm Wavin nr. 8531009 VVS nr.  223209080
         5: Prøvetagningsbrønd Wavin nr. 0543035 VVS nr.  223204016 
     Gummiring oliebestandig   Wavin nr. 6095481   VVS nr. 191939661 
 

2. Lille vaskeplads 

Anvendelsesområde: Vaskeplads med 1 højtryksrenser, max 430 m2.
Består af:  1. 2500 L sandfang Wavin nr. 8522361  VVS nr. 223208125  
 2: PP Opføringsrør   Wavin nr. 0513805   VVS nr. 191939601 
 3. EuroPEK Roo NS10 Wavin nr. 8535605 VVS nr. 223203410  
 4. Opføringsrør 900-1300 mm Wavin nr. 8531009 VVS nr. 223209080
 5. Prøvetagningsbrønd Wavin nr. 0543035 VVS nr. 223204016 
     Gummiring oliebestandig   Wavin nr. 6095481   VVS nr.191939661

3. Stor vaskeplads

Anvendelsesområde: Lille restaurant op til 100 middagsportioner med en driftstid på 8 timer. 
Består af:  1. NS 2 fedtudskiller indendørs PFI Wavin nr. 8537072 VVS nr. 223201302 

1. Lille restaurant - indendørs montage

1.

1.

Anvendelsesområde: Restaurant max. 205 middagsportioner med en driftstid på 8 timer. 
Består af: 1. NS 4 fedtudskiller EuroREK Omega Wavin nr. 8522294 VVS nr. 223201204
 2. Opføringsrør 900-1300 mm Wavin nr. 8531009 VVS nr. 223209080
 3. Prøvetagningsbrønd Wavin nr. 0543035 VVS nr. 223204016

3. Medium restaurant

Anvendelsesområde: Lille restaurant op til 205 middagsportioner med en driftstid på 8 timer. 
Består af: 1. NS 4 fedtudskiller indendørs PFI Wavin nr. 8513063 VVS nr. 223201104

2. Medium restaurant - indendørs montage

Anvendelsesområde: Restaurant 520 middagsportioner med en driftstid på 8 timer. 
Består af: 1. NS 10 fedtudskiller EuroRek Omega Wavin nr. 8522296 VVS nr. 223201210
         2. Opføringsrør 900-1300 mm Wavin nr. 8531009 VVS nr. 223209080
         3. Prøvetagningsbrønd  Wavin nr. 0543035 VVS nr. 223204016  

4. Stor restaurant

1. 2. 3.

1. 2. 3.

* Ovenstående pakkeløsninger er sammensat under forudsætning af en densitetsfaktor på  
<0,85 g/cm3 og en regnintensitet på 140 l/s/hektar. Alle pakkeløsninger leveres uden dæksler.

Pakkeløsninger Kapacitet Udskiller højde (mm) Volume (liter)

l/s Ind/Udløb Indløb Udløb Total Olie/fedt Sand/slam

Lille restaurant (indendørs) 2 110 1150 1070 1670 80 200

Medium restaurant 
(indendørs)

4 110 1000 930 1250 2x80 495

Medium restaurant 4 110 1300 1210 2200/3800 165 400

Stor restaurant 10 160 1730 1640 2630/4230 400 1000

* Ovenstående pakkeløsninger er sammensat under forudsætning af en tempera-
turfaktor på max 60° C, en densitetsfaktor på <0,94 g/cm3 samt at der anvendes 
rengøringsmiddel. Alle pakkeløsninger leveres uden dæksler.
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