
Alt til dine VA projekter

Oldebjerg Greasly
fedtudskiller

ANVENDELSE  
Fedtudskilleren Oldebjerg Greasly er udviklet til at fjerne 
forurening fra spildevand. 

Udskilleren er udviklet i fuld overensstemmelse med  
kravene i EN 1825-standarden.  

Oldebjerg Greasly anvendes typisk i forbindelse med 
spildevand, der indeholder fedt, fra hoteller, restauranter, 
cafeterier, cateringdrift eller fødevarefremstilling. 

Fedtudskilleren leveres som et komplet anlæg, der er fuldt 
udstyret til den mest effektive rensning. Oldebjerg Greasly 
indeholder ingen bevægelige dele og er derfor yderst 
driftssikker. Udskilleren kræver kun meget lidt service, 
som er begrænset til fjernelse af ophobede fedtlag  
og slam.

DESIGN OG DRIFT
Oldebjerg Greasly er fremstillet i polyetylen i en moderne 
rotationsstøbningsproces. Udskillerhusets fantastiske 
stivhed opnås pga. det avancerede design og forstærk-
ningsstrukturen. Den primære fordel ved denne faste 
struktur er, at Oldebjerg Greasly kan monteres langt nede 
i jorden uden betonforstærkninger. Derudover er fedtud-
skillere, som er fremstillet i plastik, lette at transportere 
og hurtige at montere.

Der er integreret en slamsamler i fedtudskilleren. Indgå-
ende fedtholdigt spildevand indføres i udskilleren under 
vandoverfladen gennem tilgangsrøret. Faste og andre 
partikler, der er tungere end vand, bundfældes i slam-
samleren i bunden af tanken. Når vandet passerer lodret 
gennem udskilleren, føres de fedtpartikler, der er lettere 
end vand, op ad ved hjælp af tyngdekraften. Fedtforure-
ningen samles i opsamlingsområdet på vandoverfladen 
og fjernes i forbindelse med vedligeholdelse. Det rensede 
vand udledes gennem afløbsrøret.
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FUNKTIONALITETER OG FORDELE
◊ Stiv konstruktion. 
◊ Hurtig at montere, da betonbearbejdning ikke er  

nødvendig.
◊ Integreret slamsamler.
◊ Nem at transportere pga. lav vægt.
◊ Teleskopisk vedligeholdelsesbrønd til justering af  

dækslet, så det flugter med jordoverfladen (justerings-
område 200 mm).

◊ Integreret stige, som giver nem og sikker adgang til 
tanken.

EKSTRAUDSTYR
Der kan som ekstraudstyr 
monteres en automatisk 
alarmenhed af typen LS-2 
(fedtalarm) til måling af det 
opsamlede fedtlag. Hvis 
pladsen til fedtopbeva-
ring er fuld, aktiveres der 

et alarmsignal. Alarmenhedstype LS-2 kan bruges til at 
kontrollere pumper, stopventiler osv. 
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Type Kap. 
l/s L, mm H1, 

mm
H2, 
mm

OD, 
mm

DN, 
mm

Oldebjerg Greasly-7 7 2.400 1.200 1.130 1.450 160

Oldebjerg Greasly-10 10 2.500 1.500 1.430 1720 160

Oldebjerg Greasly-15 15 3.500 1.450 1.380 1.720 200

Oldebjerg Greasly-20 20 4.500 1.450 1.380 1.720 200

Oldebjerg Greasly-25 25 5.500 1.450 1.380 1.720 200

Type Kap.
 l/s H, mm H1, 

mm
H2, 
mm

OD, 
mm

DN, 
mm

Oldebjerg Greasly-1 1 1.260 990 920 860 110

Oldebjerg Greasly-2 2 1.500 1.310 1.240 1.300 110

Oldebjerg Greasly-4 4 2.000 1.810 1.740 1.300 110

OLDEBJERG GREASLY – LODRET UDFØRELSE OLDEBJERG GREASLY – VANDRET UDFØRELSE

Spildvandsudledning 
styres i højere grad af 
en stram lovgivning. 
Oldebjerg er klar til 
at leve op til disse 
nye krav med denne 

serie af nyudviklede fedtudskillere, 
som er udviklet i overensstemmelse 
med kravene i EN 1825-standarden. 
Oldebjerg Greasly sikrer et restfed-
tindhold på mindre end 25 mg/l i det 
udgående spildevand. Vandtætheden 

og den mekaniske modstand mod 
jorden og grundvandstrykket i ud-
skillerne garanteres også ud fra test i 
henhold til EN-standarden.

GODKENDELSER


