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Instructiuni manevrare, depozitare și montaj separatoare

 -  Montajul regulamentar al  instalaţiei (vezi instrucţiunile de montaj pentru filtrele de uleiuri minerale SW)

Respectarea următoarelor reguli de funcţionare este premiza unei funcţionări durabile și al unui randament optim de 
curăţare al instalaţiei cu filtru de uleiuri minerale. Normele ÖNORM B 5101, ÖNORM B 5102 și EN 858 sunt 
fundamentale pentru dimensionarea, funcţionarea și întreţinerea instalaţiilor cu filtru de uleiuri minerale. Autorizaţia 
are valabilitate și se acordă pentru fiecare proiect în parte, luându-se în considerare prescripţiile producătorului 
specifice produsului referitoare la funcţionare și întreţinere.

 pământ, lemn, etc.
 -  Proba de etanșeitate efectuată cu succes a instalaţiei deja tubate – înainte de umplere!

Montaj

 -  Înlăturarea tuturor impurităţilor și rezidurilor de montaj din instalaţie (de ex. Mortar,uleiuri minerale SW)

Umplerea se va termina în momentul în care se ajunge la muchia de preaplin respectiv la talpa ţevii de evacuare atât în 
dispozitivul de reţinere a noroiului cât și în filtru, iar apa se scurge. În funcţie de tipul instalaţiei filtrul este echipat cu un 
sistem de închidere a aducţiunii sau a scurgerii. Sistemul de închidere al aducţiunii este reglat în fabrică în așa fel încât 
acesta este activat independent la umplerea instalaţiei cu apă curată (fiind gata de funcţionare). Sistemul de închidere al 
aducţiunii se va controla astfel încât să fie posibilă o aducţiune a apei în instalaţie fără obstacole. Instalaţiile fabricate 
începând cu anul 2010 sunt echipate cu un afișaj „open/close“ (vezi descrierea funcţională a sistemului de închidere al 
aducţiunii).Sistemul de închidere al scurgerii se va activa după umplerea instalaţiei cu apă curată,prin ridicarea rapidă a 
corpului plutitor. Atunci când corpul plutitor se ridică la suprafaţă,instalaţia este gata de funcţionare.

 - Fixarea suprafeţelor care trebuie drenate de către instalaţie (conform documentelor de autorizare).
Suprafeţele învecinate care nu au fost luate în considerare la dimensionarea instalaţiei cu filtru trebuie separate de 
suprafaţa care se drenează prin măsuri constructive cum ar fi de ex.: praguri, îngroșări, rigole, jgheaburi la rezervor, etc.

Punerea în funcţiune

Instalaţiile care nu îndeplinesc punctele de mai sus, pot provoca daune în timpul funcţionării sau pot fi prejudiciate din 
punct de vedere funcţional iar noi nu mai avem în acest caz nici o obligaţie legată de garanţie! O modificare 
neautorizată a instalaţiei, precum și utilizarea pieselor de schimb care nu sunt originale fără acordul nostru are ca 
urmare anularea posibilelor drepturi de garanţie.

 -  Umplerea/încărcarea atentă a instalaţiei

Umplerea instalaţiei cu apă curată  atâta vreme cât premizele pentru punerea în funcţiune sunt îndeplinite (vezi regulile 
de funcţionare de mai sus), instalaţia poate fi umplută cu apă curată. La umplerea instalaţiilor integrale (execuţie cu un 
bazin – dispozitiv de reţinere a noroiului/nămolului și filtrul sunt separate de către un perete separator) se va avea în 
special în vedere ca peretele separator să nu fie încărcat numai pe o parte. Umplerea pe cât posibil în același timp și în 
mod uniform a camerei cu dispozitiv de captare a noroiului/nămolului și a camerei de filtrare sau umplerea alternativă 
cu o diferenţă de nivel de max. 50 cm.

 - sistemul de închidere automat nu conţine impurităţi (de ex. resturi de mortar)
În continuare se va avea în vedere ca...
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 - capacul de la sistemul de aducţiune precum și capacul de la posibilitatea de prelevare de probe este închis

 - plăcuţa pe care este înscripţionat tipul din domeniul de urcare al instalaţiei se poate citi foarte bine.
 - suprafaţa apei nu conţine impurităţi plutitoare
  etanș
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S E P A R A T O A R E / A V A N T A J E

Gândirea în perspectivă
În UE deja există Norma Europeană ONORM EN 858-2:2003 referitoare la alegerea și exploatarea separatoarelor de 
ulei exploatarea separatoarelor de ulei. Această normă europeană a introdus reguli noi, foarte stricte, cu caracter 
obligatoriu, referitoare la dimensionarea acestor  separatoare de ulei. 

Avantaje

Functionează fară consum de energie exterioară și fară materiale chimice!
Separatorul funcționează pe baza forței gravitaționale și a principiului coalescenței.
Principiul simplu de funcționare permite ca în cazul exploatării conform prescripțiilor să confere un randament 
(eficiență) de funcționare ridicat la costurile de întreținere reduse.

Este economicos 
Cheltuielile de exploatare reduse se datorează filtrării cu pachetele de plăci de coalescență.Plăcile nu necesită 
schimbare, nu se uzează, au durată de viață ridicată.

Funcționează automat
În cazul supraîncărcării cu ulei mineral supapa automată se închide garantând închiderea totală a admisiei. Opțional 
sistemul de avertizare semnalizează sonor sau luminos supraîncărcarea.
Este construit permițând posibilitatea prelevării de probe
Locul de prelevare a probei există la fiecare tip, oferind posibilitatea colectări de probe de scurgere reprezentative.

S E P A R A T O A R E / C A T E G O R I I / A V A N T A J E
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          -consultantă tehnică gratuită
    -transport la fața locului
  -montaj și punere în funcțiune
  -întreținere și exploatare

Descriere technică
  -Separatoarele de uleiuri minerale EURO – Sedirat®, se folosesc pentru epurarea apelor poluate cu 
amestecuri de hidrocarburi lichide ușoare, în special benzină, motorină, etc.

Oferim servicii complete:

  -Separatoarele de uleiuri minerale EURO – Sedirat® sunt executate pe baza principiilor de măsurare și 
prescripțiilor de punere în operă conforme cu EN 858. 

  -Instalația funcționează în baza principiului densității diferite a apei și a uleiurilor, repectiv pe principiul 
coalescenței. Din acest motiv nu necesită sursă de energie externă sau substanțe chimice. 
  -Instalațiile EURO – Sedirat® se realizează în varianta compactă, monorezervor: receptorul de nămol, 
închizătorul automat flotant și filtrul de coalescență se află într-un singur recipient. Pentru instalațiile în care apa 
contaminată are conținut mare de noroi, nămol receptorul de nămol se realizează dintr-un rezervor separat. 

  - În separatoare, apele poluate se introduc direct. EURO – Sedirat®. Simplu și economicos.

  -Separatoarele de uleiuri minerale EURO – Sedirat® sunt agrementate tehnic de MLPTL cu Agrementul 
Tehnic 010-05/003-2002 

  -Rezervoarele sunt confecționate conform cerințelor de calitate EN ISO 9001 :2000 

  - Rezervoarele se execută din beton armat de cea mai bună calitate (C45/55), iar echipamentele tehnologice 
pot fi executate din PE sau la cerere din oțel . La toate variantele de separator există loc de prelevare a probelor oferind 
posibilitatea prelevării probelor reprezentative de scurgere în vederea analizării acestora.
  -În cazul supraîncărcării cu ulei mineral, protecția împotriva unei eventuale deversări se realizează de către o 
supapă. La creșterea înălțimii stratului de ulei, plutitorul se umple cu ulei, se scufundă și închide admisia. La cerere se 
poate automatiza cu semnal luminos și sonor la atingerea capacității maxime.

Inormații utile
Pe piată există o mare diversitate de separatoare de uleiuri minerale cu o gamă largă de prețuri. Unele produse 
comercializate la prețuri mai avantajoase își pierd acest avantaj într-un timp scurt de funcționare prin cheltuielile mari 
de întreținere, exploatare. Instalațiile bazate pe filtrare se comercializează la un preț avantajos, însă ele fiind echipate 
doar cu un filtru au un mare dezavantaj: permeabilitatea scade continuu după punerea lor în funcțiune, iar materialele 
filtrante sunt expuse la depuneri de nămol. Pentru a menține funcționarea acestor instalații în limitele prescrise filtrele 
se curăță la anumite intervale care cu trecerea timpului se micșorează considerabil, cheltuielile fiind tot mai mari, până 
ce se ajunge la obligativitatea schimbării filtrului. Pentru a elimina acest proces produsele EURO – Sedirat® sunt 
echipate cu pachete de plăci de coalescență care nu necesitã o curățare permanentă. Lamelele nu necesită schimbare, 
sunt rezistente la uzurã și au o duratã de viaþã lungã. Fluxul de apã este orientat de cãtre pachetul de lamele într-o 
direcție bine determinată, astfel încât se produc atât depunerile, cât și separarea gravitațională în mod controlat. 
Nămolul  se depune pe fundul recipientului iar uleiul la suprafața apei.
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