Zaloga ali kratek dobavni rok
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Lovilci mineralnih olj (LMO)
LMO - PMC (tehnologija s ﬁltrnimi ploščami)
- Skladen s standardoma EN 858-1 in EN 585-2
- ÖNORM B 5101
- INOX zaporni mehanizem na dotoku
- Lamelne plošče za ﬁltracijo

LMO (tehnologija s koalescentnim ﬁltrom)
- Skladen s standardoma EN 858-1 in EN 858-2
- Koalescentni ﬁlter
- Samodejna zapora pretoka

Uporaba LMO (by-pass):

Uporaba LMO - PCM:

Za objekte kot so:
- Ceste
- Parkirišča
- Garaže

Za bolj izpostavljene objekte kot so:
- Bencinski servisi
- Mehanične delavnice
- Deponije
- Avtopralnice
- Skladišče nevarnih odpadkov
- Pretakalne ploščadi

Sestavni deli LMO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vtok
Iztok
Betonska posoda
Betonski nadvišek
LTŽ pokrov
Koalescentni ﬁlter
Usedalnik trdih delcev/mulja
Vmesni prostor, kjer se umazana voda umiri,
grobe nečistoče in ogljikovodik se izločijo
Zbiralnik in zadrževalnik mineralnih olj na površini
By-pass – obhod
Loputa za zaporo pretoka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vtok
Zaporna loputa
Ročaj zaporne lopute
Zbiralnik in zadrževalnik olja
Filtrne pološče
Odpr�na za odvzem vzorca
Iztok
Vmesni prostor
Usedalnik trdih delcev / mulja
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LMO (by-pass) s koalescentnim ﬁltrom

LMO (PCM) s ﬁltrnimi ploščami

LMO in LM so sestavljeni iz betonskega usedalnika, krovne plošče ali konusa in betonskih ali LTŽ pokrovov do
obremenitvenega razreda D400 kN. Imajo možnost priključitve priprave za odvzem vzorca.

LMO, ne glede na tehnologijo, so na voljo tudi z BY-PASS-om!
LMO in LM se uporabljajo za ločevanje pros�h oljnih oz. maščobnih delcev iz odpadnih in meteornih voda. So iz
armiranega betona, prevlečenega s poliuretanom, ki onemogoča prak�čno vsakršno vpijanje oljnih ali
maščobnih delcev.

Lovilci maščob (LM)
Uporaba LM:
Uporabljajo se za zbiranje in ločevanje rastlinskih in živalskih maščob v odpadni vodi pred izpustom v kanalizacijo ali čis�lno napravo. Takšna oprema se uporablja predvsem v obra�h za predelavo mesa in živil, kot so:
Velike menze
Restavracije in drugi gos�nski objek�
Kavarne
Oljarne.

Sestavni deli LM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vtočna cev vodo dovaja ver�kalno, da se umiri
Iztočna cev vodo odvaja. Omogoča odtok prečiščene vode, pod površjem in ima odpr�no za zajem
vzorca
Usedalnik kjer se trdi delci (pesek, prod, zemlja, itd.) usedejo na dno
Vmesni prostor, kjer se umazana voda umiri in izločijo maščobe ter grobi delci
Zbiralnik in zadrževalnik plavajoče maščobe na površini
Pokrov
Betonska posoda
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Naši referenčni izdelki

KRATKI DOBAVNI ROKI
STALNA ZALOGA

MONTAŽA BETONSKEGA LMO S PLOŠČO

By-pass
Vaš partner:
Generalni zastopnik za Slovenijo in Hrvaško:
Ekokult d.o.o.
Kvasica 2, 8343 Dragatuš
Bela Krajina
Tel.: 07 35 66 914 Faks: 07 35 66 912
www.ekokult.com / ekokult@ekokult.com

