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SEPURATOR BLUE® - koncept 
 

Odlučovače ropných látok s optimalizovaným prietokom SEPURATOR BLUE pre ropné látky sú zhotovené 

podľa smerníc Európskej normy EN 858. Tento inovatívny koncept je patentovo chránený. Môže byť dodávaný 

v kruhovej aj hranatej nádrži. 

Dizajn 

 

Dizajn série SEPURATOR 

BLUE® bol stanovený pomocou 

modelov simulácie prietoku pre 

optimalizáciu výkonu 

odlučovania. 

 

Vtoková rúra zabezpečuje optimálny prietok 

kvapalín, pokiaľ ide o plynulosť a najdlhšiu možnú 

vzdialenosť odlučovania. Odlučovanie sedimentov a 

olejov od vody sa výrazne zlepšilo. V dôsledku toho je 

pracovná záťaž koalescenčnej jednotky znížená a 

zlepšená prevádzková spoľahlivosť odlučovača. 

Všetky ostatné diely systému SEPURATOR BLUE® 

sú takisto hydraulicky optimalizované. To zabezpečuje 

ideálne podmienky prietoku vo vnútri odlučovača, čo 

vedie k maximalizácii výkonu čistenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponenty SEPURATOR BLUE® s 

optimalizovaným prietokom sú vyhotovené ako 

monolitické diely, vyrobené z polyetylénu - PE. To 

bráni charakteristickému dlhodobému poškodzovaniu, 

napr. praskaniu zvarov, korózii v dôsledku starnutia, 

atď. 

 
Inovatívny syntetický filter 

pre ideálne koalescenčné 

odlučovanie: 

Kvapky oleja sa 

zachytávajú na povrchu filtra. 

So zvyšujúcim sa objemom 

oleja sa väčšie kvapky 

oddeľujú od povrchu filtra a 

posúvajú sa na vodnú 

hladinu. Mikrovíry vytvorené 

vo filtri zvyšujú adhéziu a 

znižujú prietok zaolejovanej 

vody. 

 

Jednoduchá údržba 

 

Jednou z kľúčových funkcií systému SEPURATOR 

BLUE® je jednoduchá 

manipulácia a údržba. 

Štandard ľahkého 

prístupu: jednoduché 

otváranie poklopov s 

pántmi, bezpečná 

fixácia otvoreného 

poklopu s tlmiacou 

vložkou (tesnením). 

Na všetky 

komponenty 

dosiahnete jednoducho 

cez otvory údržby. 

Likvidácia odpadu z 

odlučovača nasávaním 

povrchového alebo 

spodného kalu je rovnako 

jednoduchá priamo cez 

poklopy. 

 Údržbový otvor v časti 

kalojem 

  Údržbový otvor v 

odlučovacej časti 

 Údržbový otvor malých 

nádrží 

  Koalescenčná/prípadne 


