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Коалесцентни сепаратори за 
нефтопродукти клас I, съгласно БДС 
EN 858:2003 (< 5 mg/l) с вграден 
байпас за открити паркинги,  с 
максимален дебит за преминаване 
през байпасната връзка от 15 до 100 
l/s и дебит през сепаратора 20% от 
максималния. 

Капак от полиетилен с клас на 
натоварване A15, съгласно БДС 
EN 124:2003. Капакът разполага 
със система за заключване със 
секретен болт и интегрирано гумено 
уплътнение против миризми. 

  Автоматичен затвор 

Дефлектор   

Утаечен резервоар 

Интегриран отвор 
  за вземане на проби 

Байпасни връзки 

Гумено уплътнение 

Полиетиленови сепаратори за нефтопродукти 

ACO ECO PLUS® 

За монтаж в тревни или пешеходни зони - клас на натоварване А15 

Коалесцентни сепаратори за 
нефтопродукти клас I, съгласно 
БДС EN 858:2003 (< 5 mg/l) за 
малки дебити вода  (от 3 до 20 l/s), 
подходящи за зони без 
транспортно натоварване (клас на 
натоварване на капака A15, 
съгласно БДС EN 
124:2003) с възможност за клас C250 с 
допълнителни аксесоари. Произведен 
от полиетилен висока плътност (PE- 
HD), чрез центробежно отливане. 
Технологията гарантира абсолютна 
водоплътност и гладка вътрешна 
повърхност за по-лесно почистване. 
Материалът е устойчив на агресивни 
вещества. Конструкцията включва 
коалесцентна вложка, автоматичен 
затвор, интегриран отвор за вземане 
на проби на изхода и пластмасов 
капак. Основно предимство на 
системата е ниското й тегло. 

  Коалесцентна вложка 

  Изход 
Вход 

Отделени нефтопродукти   

Схема на функциониране 

Сепаратор с вграден байпас за открити паркинги 

Детайл на покриващ капак 

Капак от полиетилен Заключващ механизъм 
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Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти с вграден байпас за 
открити паркинги 
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За монтаж в тревни или пешеходни зони - клас на натоварване А15 

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти 

ACO ECO PLUS® 

Коалесцентен сепаратор  от 
полиетилен висока плътност 
(PE-HD), клас I, съгласно БДС EN 
858:2003 (< 5 mg/l). 

Клас на натоварване на капака 
A15, съгласно БДС EN 124:2003, 
с възможност за C250 с 
допълнителни аксесоари. 

Полиетиленови сепаратори за нефтопродукти 

    730   

H
 

Коалесцентен сепаратор, с 
вграден байпас за паркинг зони, 
изработен от полиетилен висока 
плътност (PE-HD), клас I, съгласно 
БДС EN 858:2003 (< 5 mg/l). 

2216 

730 

Клас на натоварване на капака 
A15, съгласно БДС EN 124:2003, 
с възможност за C250 с 
допълнителни аксесоари. 
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Арт.№ Означение Дебит 
[l/s] 

FE FS H 
[mm] 

Тегло 
[kg] 

DN 
[mm] 

Обем 
утайка [l] 

Обем 
масла [l] 

Общ обем 
[l] 

303634 DIC1700/15 15 510 530 1600 130 200 1700 500 2250 

303635 DIC2000/20 20 500 520 2075 169 200 2000 600 3600 

302464 Надстройка - - - 850 15.4 - - - - 

302509 Капак А15 - - - - 9 - - - - 

Арт.№ Означение Дебит 
[l/s] 

Максимален 
дебит [l/s] 

H 
[mm] 

Тегло 
[kg] 

DN 
[mm] 

Обем 
утайка [l] 

Обем 
масла [l] 

Общ обем 
[l] 

303664 DIC1700/15B 15 75 1640 160 300 1700 500 2250 

303665 DIC2000/20B 20 100 2110 202 300 2000 600 3600 

302464 Надстройка - - 850 15.4 - - - - 

302509 Капак А15 - - - 9 - - - - 

ACO ECO PLUS B® 
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Монтаж и експлоатация 

Подготовка за експлоатация 

Напълнете системата с вода, докато 
не потече през изхода. 

Поставете автоматичния затвор на 
място и проверете, че той се движи 
свободно в корпуса си. 

Поставете капака на мястото му. 

Експлоатация 

Резервоарът от полиетилен с висока 
плътност е устойчив на корозия и не 
изисква специална поддръжка. 

Отстраняването на нефтопродуктите 
е необходимо да се извършва 2 пъти 
в годината, а съоръжението да се 
почиства мин. веднъж годишно. 
Честотата зависи от специфичното 
натоварване на съоръжението. 
Почистването се извършва 
с вода под високо налягане. 
Почистете автоматичния затвор и 
коалесцентната вложка. 

След всяко почистване се уверете, 
че системата е пълна с вода и че 
автоматичния затвор плува свободно. 

По време на експлоатацията трябва 
да се спазват всички правила за 
безопасност. 

Монтаж 

Разтоварването на сепаратора да се 
извърши чрез кран с въже, захванато 
за двата пръстена за повдигане на 
корпуса. 

Фундирането на сепаратора се 
определя от проектант, в зависимост 
от почвените условия, масата 
и формата на съоръжението. 
Необходимо е да се изгради 
стоманобетонова основа за поемане 
на натоварването. 

За прецизно монтиране и за 
да се избегне всеки риск от 
компрометиране на съоръжението 
е необходими да се осигури 
минимално разстояние от 0,5 mm 
от наклона на изкопа, съгласно 
БДС EN 1610:2003. В случай на 
подпочвена вода е необходимо 
анкериране на съоръжението, с цел 
предотвратяване на изплуването. 

Позиционирайте и свържете 
системата и аксесоарите (тръбни 
връзки, алармена система), като 
спазите посоката на потока. 

Поставете надстройката, съобразно 
нивото на завършената настилка, 
фиксирайте я, като използвате 4 
винта на нивото на 4 плоски части 
указани от страни на резервоара и 
уплътнете със силикон фугата между 
надстройката и сепаратора. 

При монтаж в зони с автомобилно 
движение или при обратен 
насип с височина повече от 50 
cm е необходимо полагане на 
стоманобетонова плоча, за да 
предотврати директното натоварване 
върху сепаратора. 

Положете обратния насип от фин 
пясък в последователни слоеве от 30 
cm и едновременно с това запълнете 
системата с вода, съгласно БДС EN 
1610:2003. 

H
 

Вентилация Вентилация 

Редукция на шахтата 

Полиетиленов капак 

Полиетиленова надстройка 
Бетонова надстройка 

Чугунен капак 

Бетонова 
плоча Бетонова плоча 

Монтаж в пешеходна зона с полиетиленов капак 
и надстройка при h > 500 mm. 
При монтаж < 500 mm не е необходима бетонова плоча. 

Монтаж в зона с интензивно натоварване с редукция на 
шахтата, бетонова надстройка и чугунен капак при h > 500 mm. 

Силиконово 
уплътнение 

Полиетиленови сепаратори за нефтопродукти 

ACO ECO PLUS® 

Максимална монтажна дълбочина: 
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