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54ank& ash

Om regen- of afvalwater te ontdoen van 
schadelijke stoffen alvorens dit te lozen op
de riolering, oppervlaktewater of te infiltre-
ren in de bodem, worden afscheiderinstal-
laties toegepast. Afhankelijk van de af te 
scheiden (vloei)stoffen, worden verschillende 
typen installaties toegepast. Onder de merk-
naam ACO Passavant levert ACO een uitge-
breid programma afscheiderinstallaties.

In deze brochure treft u informatie over
onze afscheiderinstallaties. Wij helpen u 
graag verder met al uw vragen, bestekser-
vice of capaciteitsberekeningen om de juiste 
keuze te maken voor uw specifieke toepas-
sing. Neem contact op met ACO voor een 
passend advies.

Inleiding

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwali-
teit, ervaring en innovatie op het gebied van 
afwateringstechniek voor toepassingen in 
Civiele techniek, Bouwtechniek en Installatie-
techniek. In Nederland is ACO actief met een 
team van ruim 30 medewerkers. 

ACO benadert afwateringsvraagstukken bij 
voorkeur vanuit een integrale keten benade-
ring, waarbij milieu, klimaat en duurzaamheid 
centraal staan. Hiervoor biedt ACO met haar 
Collect - Clean - Hold - Release systeemketen 
cruciale elementen voor een optimale afwa-
tering. Met een sterke service ondersteunt 
ACO alle klantgroepen, van architect tot 
eindgebruiker volgens het Train - Design - 
Support - Care principe. 

De toekomst in afwateringstechniek
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Olieafscheiderinstallaties bestaan uit een 
slibvang- en een olieafscheidergedeelte. 
Olieafscheiders verwijderen naast oliën ook 
andere opdrijvende stoffen met een minerale 
of synthetische oorsprong welke niet of 
slecht in water oplosbaar zijn en waarvan de 
dichtheid kleiner is dan sw* 0,95 g/cm3. 
Slib bezinkt, ook wanneer het gebonden
en/of verontreinigd is met lichtere stoffen.

Olieafscheiders zijn voorzien van een zelfre-
gelende vlotterinstallatie die de uitlaat afsluit 
zodra de maximale olieopslagcapaciteit is 
bereikt. 

Klasse l / Klasse ll
Klasse II afscheiders hebben net als klasse I 
afscheiders een grofvuilscherm. De effluent 
testwaarde van klasse ll afscheiders is 
< 100 mg/l waardoor lozing op het riool is 
toegestaan.

Klasse I afscheiders maken traditioneel 
gebruik van coalescentiefilters. Hiermee 
behalen ze een hoog rendement waarbij de 
effluent testwaarde < 5 mg/l is. Lozing op 
het oppervlaktewater is dan toegestaan.
De nieuwste ACO klasse I olieafscheider 
“Oleosmart” behoeft geen onderhoudsge-
voelig (coalescentie) filter meer.

Debiet
Bij de keuze van afscheiders is het verder 
belangrijk rekening te houden met het debiet 
van het binnenkomende afval- / hemelwater.
De dimensionering van het afscheider- 
debiet en slibvangvolume wordt bepaald 
volgens NEN-EN 858. Hierbij spelen het 
aangesloten oppervlak al dan niet deels 
overdekt, de regenintensiteit en vervuilings-
bronnen (lichte vloeistoffen, hoeveelheid slib 
etc.) een bepalende rol. In sommige geval-
len, als bijvoorbeeld bij een extreme regen-
bui, is het niet noodzakelijk om het gehele 
debiet via een afscheider te behandelen, 
maar kan worden volstaan met de behande-
ling van de zogenaamde first flush. In deze 
eerste toestroom zit vaak de meeste vervui-
ling. Het later toestromende water is relatief 
schoon. Deze stroom kan dan ook zonder 
afbreuk te doen aan het reinigingsresultaat 
via een bypass om de afscheider geleid 
worden. ACO bypass afscheiders bieden een 
kostenefficiënte oplossing voor met name 
grote onoverdekte oppervlakken met relatief 
lage vervuilingsgraad.

Slibvangput, Slibvangcapaciteit
De benodigde slibvangcapaciteit is afhanke-
lijk van de toepassing en wordt volgens de 
geldende normen door de ontwerper be-
paald. ACO levert als ondersteuning hiervoor 
berekeningssoftware volgens NEN-EN 858.
ACO biedt afscheiders in combinatie met 
verschillende slibvangcapaciteiten. Als deze 
geïntegreerde slibvang- ruimte niet voldoen-
de is of als er om een andere reden naar een 
alternatief gezocht moet worden kan als 
extra buffer ook een separate slibvangput 
voor de afscheider worden geplaatst.

Normen en Certificaten
De ACO Passavant afscheiders voldoen aan 
de hoogste kwaliteitseisen. ACO levert de 
ontwerper ondersteunende informatie en 
capaciteitsberekeningen volgens NEN-EN 
858 en/of BRL 5251.

De bewaking van deze kwaliteit en het duur-
zaam produceren is gewaarborgd
door richtlijnen die daarvoor gelden. ACO is  
ISO 9001 gecertificeerd en produceert CO2 
bewust. ACO producten voldoen aan CE, zijn 
getest door LGA, PIA en/of bezitten een 
KOMO certificaat.

Olieafscheiders
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Zware metalen afscheider
ACO biedt met de HMS afscheider nu ook de 
mogelijkheid om zware metalen en PAK’s af 
te scheiden. Deze metalen zoals bijvoor-
beeld koper, zink en lood worden door een 
speciaal filter geabsorbeerd en daarmee 
afgescheiden. De HMS afscheider kan in 
combinatie met een olieafscheider of een 
lamellenafscheider worden toegepast. 

Afkoppelen
Afkoppelen is een zeer efficiënte manier om 
overbelasting van het riolenstelsel door 
hemelwater te voorkomen en hemelwater 
meer doeltreffend te gebruiken. Dit wordt op 
steeds meer plaatsen toegepast.
Vooral grote openbare terreinen en industrie-
terreinen zijn hiervoor geschikt. De mogelijk-
heid dat het hemelwater is vervuild met lichte 
stoffen, fijn slib of  zware metalen is hier 
zeker aanwezig. Afhankelijk van de te 
verwachten vervuiling is de lamellenafschei-
der zeer efficiënt. De combinatie met een 
HMS is een logische keuze als er ook zware 

Olieafscheiders scheiden stoffen af die 
(voldoende) opdrijven. Er zijn ook vervuilde 
stoffen die niet opdrijven of snel genoeg met 
het slib bezinken. ACO biedt met de lamel-
lenafscheider en de zware metalen afschei-
der (HMS genaamd) een passende en doel-
treffende oplossing.

Lamellenafscheider
Door de stromingsvrije ruimte in de lamellen-
afscheider  wordt het mogelijk om ook 
minder snel opdrijvende stoffen, al dan niet 
gebonden aan fijn slib, af te scheiden. 
De ACO lamellen afscheider is altijd filterloos 
en is standaard voorzien van een geïnte-
greerde debietregelaar. Het slibvangvolume 
varieert met het type afscheider. 

metalen in het hemelwater te verwachten 
zijn. Beide afscheiders hebben een hoog 
debiet en zijn daarom bijzonder geschikt 
voor toepassing bij afkoppeling. Voor het 
afkoppelen van hemelwater worden vaak 
infiltratievelden aangelegd. Hiervoor heeft 
ACO het Stormbrixx systeem geïntrodu-
ceerd, deze onderscheidt zich door:
 Hoge stabiliteit (Brickbonding);
 minimaal transportvolume 

 (stapelbare elementen);
 volledige inspecteerbaarheid 

 (geen tussenwanden).

Lamellen- en zware metalen afscheider
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Toepassingsgebieden
Aardinbouw

te verwachten stoffen

Lichte
vloeis-
toffen

Zware
metalen

Grof
slib/vuil

Fijn
slib

Tankstation / Tankeiland

Schadeherstelbedrijven

Sloperijen

Wasstraat / Afspuitplaats

Laad- en loskuilen

Rijks- en provinciale wegen

Vliegvelden 

Op- en overslagterreinen

Parkeerterreinen

Scheepswerven

Koper-zink oppervlakten/daken 

Metaalrecycling

Milieustraten 

Industriële vloeistofdichte vloeren

Afkoppeling van hemelwater

Productomschrijving op pagina

 mogelijk,     aanwezig,     voornamelijk

Oleopator
Compacte bouw door de combinatie van  

 afscheider en slibvangput in één bekken;
groot olie-opslagvolume;
hydraulisch geteste slibvang;
ruime keuze in t/m NG50-5000

 in één bekken geïntegreerd.

Oleopass
Kostenefficiënte oplossing en zeer 

 geschikt voor grote oppervlakken door 
 geïntegreerde BYPASS;  

first flush behandeling; 
zeer efficiënte afscheidingstechniek;
ruimtebesparend, eenvoudige inbouw.

Oleosmart
Filterloos Klasse I en II syteem;
geavanceerde samensmelting van 

 de nieuwste technologieën; 
hoge bedrijfszekerheid; 
onderhoudsvrij;
zeer lage onderhoudskosten.

Afscheider Product/toepassingsmatrix

Product- en keuzematrix

In de tabel hiernaast zijn de meest voorko-
mende gebieden weergegeven waar afschei-
ders worden toegepast. Voor ieder gebied of 
toepassing is aangegeven in welke mate 
lichte vloeistoffen, zware metalen of grof/ 
fijn slib zijn te verwachten. Uitgaande van die 
verwachting is in diezelfde tabel per toepas-
sing aangegeven welke type afscheider daar 
het best bij zou kunnen passen. 

Dit is slechts een keuzehulp, ga dan ook 
altijd na of de tabel representatief is voor uw 
situatie om een juiste afweging en keuze te 
maken.

ACO helpt u graag bij deze keuze, ook als 
het gaat om de debiet-berekening of bepa-
ling van de meest optimale NG
(Nominale Grootte).
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Olieafscheiders Zware metalen
afscheider

Lamellen
afscheider

Slibvang
putOleopator Oleopass Oleosmart

CE & KOMO CE CE & KOMO CE CE CE & KOMO

pag. 8 pag. 9 pag. 10 pag. 11 pag. 12 pag. 14

 toepasbaar   gangbaar  specifiek geschikt

Zware metalen afscheider
Directe lozing van hemelwater op opper-

 vlaktewater of via infiltratiesysteem;                                                                                                          
mogelijkheid voor bypass;
scheiding van grof-/fijn slib en 

 zware metalen;
eenvoudig te onderhouden en 

 te reinigen.

Lamellen afscheider
Directe lozing op oppervlaktewater of 

 via infiltratiesysteem; 
geïntegreerde debietregelaar;
geïntegreerde bypass;
afscheiding van fijn slib tot 50 micron en 

 olieafscheiding < 5mg/ltr (Klasse I).

Slibvangput
Keuze uit verschillende slibvangvolumes; 
ruime keuze in NG;
KOMO-gecertificeerd.
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Oleopator®

De universele afscheider volgens NEN-EN 858

Productbeschrijving
De Oleopator is een KOMO gecertificeerde 
betonnen olieafscheider voor ondergrondse 
plaatsing met verkeersbelasting D400 
welke voldoet aan NEN 7089, NEN-EN 858 
en BRL5251. Het prefab bekken van gewa-
pend beton is C 35/45 monolitisch gestort, 
geheel gefabriceerd conform NEN-EN 206-
1. De binnenzijde is voorzien van een oliebe-
stendige ACO Passavant coating op een 
gestraalde ondergrond. Optioneel zijn de 
afscheiders ook leverbaar met HDPE-lining. 
De afdekplaat en eventuele schachtopbouw 
zijn voorzien van een oliebestendige afdich-
ting. Het gietijzeren deksel, verkeersklasse 
D400, dekt de olieafscheider af. De inwendi-
ge inbouwdelen zijn vervaardigd uit hoog-
waardig PE. De automatische afsluiting van 
de uitlaat middels een vlotter / constructie-
plaat is standaard getarreerd voor vloeistof-
fen met een maximale dichtheid van 0,90 g/
cm3. Afwijkende dichtheden zijn op aanvraag 
mogelijk. De Oleopator, in klasse 1 uitvoe-
ring, is tevens voorzien van een uitneembaar 
en gemakkelijk te reinigen coalisentiefilter-
unit. Alle Oleopator afscheiders zijn als klas-
se II afscheider getest met en zonder toege-
voegd coalisentiescherm. 
Dit betekent dat bij inspecties of reiniging 
van de afscheider, de afscheider altijd als 
klasse II afscheider blijft functioneren. 
De watertoevoer hoeft dus niet onderbroken 
te worden. 

Voordelen Oleopator
Slibvang en olieafscheider zijn gecom-

 bineerd in één bekken, wat resulteert in 
 lagere plaatsingskosten;

geen kwetsbare verbindingen 
 tussen slibvangput en olieafscheider;

kleine plaatsinname door compacte 
 bouw; 

groot verzamelvermogen van olie;
geringe aansluitdiepte;
coalescentiescherm en grofvuilfilter zijn 

 eenvoudig te verwijderen bij onderhoud 
 en lediging;

hoog afscheidingsrendement;
eenvoudige ombouw van Klasse II naar 

 coalisentieafscheider Klasse I mogelijk;
belastingklasse afdekking standaard 

 D400 volgens NEN-EN 124;
voldoet aan NEN-EN 858 en BRL5251;
KOMO gecertificeerd;

 Inbouwdiepte is mogelijk tot 8 meter 
 onder maaiveld.

Verplicht toebehoren vlgns. NEN-EN 858
Alarm olielaagdikte.

Opties
Monsternameput;
regulator als debiet begrenzer bij 

 (te) grote oppervlakken, terrein mag 
 tijdelijk blank staan (zie pag. 15);

Voorgeschakelde slibvangput 
 voor extra slibvangvolume;

Hoog Water Alarm;
Protector D, voor optimale veiligheid 

 in risicovol gebied.

Voor afmetingen en NG type 
zie maatgegevens blz. 18-23

Slibvangput

Afscheider klasse l/ll

Uitlaat
DN

Inlaat
DN

hydraulisch geoptimaliseerde 
slibvangput

±0,00

Ø D 

T-
m

in
/m

ax
C

-0,02
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Verplicht toebehoren vlgns. NEN-EN 858
Alarm olielaagdikte.

Opties
Monsternameput;
voorgeschakelde slibvangput voor extra 

 slibvangvolume;
Hoog Water Alarm;
Protector D, voor optimale veiligheid 

 in risicovol gebied.

Voor afmetingen en NG type 
zie maatgegevens blz. 18-23

Oleopass®

De afscheider voor afwatering van grote oppervlakken

Produktbeschrijving
De Oleopass® is een afscheider die tot een 
bepaald debiet de volledige stroom afvalwa-
ter behandelt in de afscheider. De afscheider 
is daarbij zo ontworpen dat kleinere nomina-
le vervuilde waterhoeveelheden altijd via de 
afscheider worden geleid en gereinigd. Bij 
volgende en grotere hoeveelheden wordt 
een deel van de stroom, waarbij de vervui-
ling veel minder geconcentreerd is, via de 
bypass om de afscheider en rechtstreeks 
naar de afvoer geleid. Dit is een zeer 
efficiënte economische wijze van afschei-
den, geschikt voor de grotere terreinen.
De Oleopass is een betonnen olieafscheider 
voor ondergrondse plaatsing met verkeers-
belasting D400. Het prefab bekken van 
gewapend beton is monolitisch gestort, 
geheel gefabriceerd conform NEN-EN 
C 35/45. De binnenzijde is voorzien van een 
oliebestendige ACO Passavant coating op 
een gestraalde ondergrond. De afdekplaat 
en eventuele schachtopbouw zijn voorzien 
van een oliebestendige afdichting. 
Het gietijzeren deksel, verkeersklasse 
D400, dekt de olieafscheider af. De inwendi-
ge inbouwdelen zijn vervaardigd uit hoog-
waardig PE. De automatische afsluiting van 
de uitlaat middels een vlotter/ constructie-
plaat is standaard getarreerd voor vloeistof-
fen met een maximale dichtheid van 0,90 g/
cm3. Afwijkende dichtheden zijn op aanvraag 
mogelijk. 

De Oleopass, in klasse l uitvoering, is tevens 
voorzien van een uitneembaar en gemakke-
lijk te reinigen coalescentiefilter-unit.  Alle 
Oleopass afscheiders zijn als 
klasse II afscheider getest met en zonder 
toegevoegd coalisentiescherm. Dit betekent 
dat bij inspecties of reiniging van de afschei-
der, de afscheider altijd als klasse II afschei-
der blijft functioneren. De watertoevoer hoeft 
dus niet onderbroken te worden.  

Voordelen Oleopass®

Grote oppervlakken kunnen met 
 beproefde afscheidertechniek afge-
 waterd worden;

slibvang en olieafscheider zijn gecom-  
 bineerd in één bekken, wat resulteert in 
 lagere plaatsingskosten;

bypass geïntegreerd in bekken;
geen kwetsbare verbindingen 

 tussen slibvangput of bypass 
 en olieafscheider;

kleine plaatsinname door 
 compacte bouw;

groot verzamelvermogen van olie;
geringe aansluitdiepte;
coalisentiescherm en grofvuilfilter 

 zijn eenvoudig te verwijderen bij onder-
 houd en lediging;

hoog afscheidingsrendement;
eenvoudige ombouw van Klasse II naar 

 coalescentieafscheider Klasse I;
belastingklasse afdekking standaard 

 D400 volgens NEN-EN 124. 

Afscheider
klasse 1/2

Bypass-kanaal

Uitlaat
DN

Inlaat
DN

Toevoer
Afscheider

Slibvangput

Slibvangput

±0,00

T-
m

in
/m

ax
C

-0,05
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Schoonwater

Coalescentiekanaal technology

Vuilwater

Oleosmart

Meest onderhoudsvriendelijke filterloze olieafscheider

Productbeschrijving
De Oleosmart is een filterloze olieafscheider 
volgens klasse I van de NEN-EN 858 ge-
schikt voor aardinbouw. Het vervuilde water 
wordt in een speciaal binnenwerk door een 
coalescentiekanaal gevoerd, waar ook de 
kleinste oliedelen uit het water gescheiden 
worden en opdrijven. Met de door ACO ont-
wikkelde en gepatenteerde innovatieve stro-
mingstechniek beschikt de Oleosmart over 
uitstekende afscheiderprestaties zonder 
hiervoor conventionele coalescentiefilters, 
PU schuim of een ander onderhoudsgevoelig 
medium te gebruiken. 

Calamiteiten ten gevolge van dichtslibben 
van filters, het reinigen en/of vervangen van 
filterunits behoort hiermee tot het verleden!
Het coalescentiekanaal is zelfreinigend, be-
hoeft niet te worden vervangen en is daar-
mee nagenoeg onderhoudsvrij. De Oleo
smart voldoet aan BRL5251 en is KOMO ge-
certificeerd.

Klasse I & II voordeel
Een bijzondere variant van de Oleosmart is 
de Oleosmart Duo, waarbij in één bekken 
een klasse I en II afscheider geïntegreerd is. 
Hierdoor mag volgens de norm een kleiner 
debiet worden gecalculeerd (fd factor = 1).
De Oleosmart is opgebouwd uit een monoli-
thisch gestort betonbekken, voorzien van af-
dekplaat of conus welke middels één of 
meerdere mangaten (afhankelijk van de bek-
ken-

diameter) toegankelijk is. De afdekplaat en 
eventuele schachtopbouw zijn voorzien van 
een oliebestendige afdichting.
Middels schachtringen en nivelleringsringen 
zijn de deksels perfect op de gewenste 
hoogte te brengen. De gehele constructie is 
geschikt voor zwaar verkeer en kan daar-
mee in verkeersgebieden worden geplaatst. 
Standaard hebben de gietijzeren afdek-
kingen een verkeersklasse D400.
Het bekken is standaard voorzien van een 
oliebestendige ACO Passavant coating, op 
aanvraag is ook HDPE lining leverbaar. 
De inwendige inbouwdelen zijn vervaardigd 
uit hoogwaardig PE. De automatische 
afsluiting van de uitlaat middels een vlotter 
afsluitplaat is standaard getarreerd voor 
vloeistoffen met een maximale dichtheid van 
0,90 g/cm3. Afwijkende dichtheden zijn op 
aanvraag mogelijk.

Onderdelen nader beschouwd

1  Inlaat; 
2  inspectieopening;
3  coalescentiekanaal;
4  stroom beïnvloeder;
5  beschermbuis met vuilvanger & vlotter;
6  uitlaat met monstername voorziening;
7  betonnen bekken;
8  geïntegreerde slibvang.

Voordelen Oleosmart
Filterloze coalescentietechniek;
klasse I en II afscheider in 

 één bekken mogelijk;
minimale onderhoudskosten; 
optimale bedrijfszekerheid; 
slibvang geïntegreerd;
geoptimaliseerde afmetingen;

 Inbouwdiepte is mogelijk tot 8 meter 
 onder maaiveld.

Verplicht toebehoren vlgns. NEN-EN 858
Alarm olielaagdikte.

Opties
Monstername put;
voorgeschakelde slibvangput voor extra

 slibvangvolume;
Hoog Water Alarm;
Protector D, voor optimale veiligheid 

 in risicovol gebied.

T-
m

in
/m

ax

±0,00

01

02

03

-0,02

ø D

C

1

2

3

4

5
6

7

8

Voor afmetingen en NG type 
zie maatgegevens blz. 18-23
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Ø D2

H
1

T

 Schachtafdekking

Inlaat
DN/OD

Uitlaat
DN/OD

Produktbeschrijving
ACO heeft met zijn zware metalen afschei-
der, HMS (Heavy Metal Separator) genaamd 
een oplossing voor het afscheiden van zware 
metalen en organische stoffen als bijvoor-
beeld PAK’s (Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen) uit het hemelwater. Deze stof-
fen kunnen met het hemelwater bij afkoppe-
ling direct in de oppervlaktewateren en uit-
eindelijk in onze voedselketen terechtkomen. 
Zware metalen kunnen bij een hoge concen-
tratie erg schadelijk zijn voor de volksge-
zondheid. Zink, koper, lood, nikkel, chroom 
maar ook PAK’s kunnen eenvoudig in het he-
melwater terechtkomen via de openbare 
weg, een terrein of via daken. Voorbeelden 
hiervan zijn bijvoorbeeld bandenslijtage, rem-
blokkenslijtage, vangrail, verkeersborden of 
corrosie van auto-onderdelen. Ook zinken, 
loden of koperen dakdelen kunnen bijdragen 
aan zware metalen in het hemelwater.

ACO levert zware metalen afscheiders voor 
verschillende toepassingen, kleinere typen 
voor daken en grotere voor terreinen tot 
maar liefst 10.000 m2. Alle afscheiders heb-
ben een uitstekende sedimentatie van al dan 
niet verontreinigd slib, het slibvolume vari-
eert per type afscheider / toepassing. 
Na de sedimentatie vind filtratie en absorptie 
plaats van de onopgeloste en opgeloste 
zware metalen PAK’s etc. Het filter van de 
zware metalen afscheider is samengesteld 
uit drie verschillende lagen filtermateriaal. 
Het filterplateau is ruim en daarmee prima 
toegankelijk voor onderhoudswerkzaamhe-
den aan het filterpakket. Het plateau biedt  
mogelijkheden om naast het standaard filter-

Filterpakket
pakket omgevingsspecifieke filterpakketten 
toe te voegen. Dit kan van toepassing zijn in 
geval van een veranderende aanwezigheid 
van zware metalen of een combinatie met 
andere verontreinigende stoffen.   

Onderhoud
Het onderhoud aan deze zware metalen af-
scheiders is door de ruime toegangs-
schacht en de handzame filterpakketten 
eenvoudig. Het onderhoudsinval is afhanke-
lijk van omgevingsfactoren en het type af-
scheider waarbij deels de dimensie van de 
slibvang ruimte maar voornamelijk het filter-
pakket bepalend is. Wij adviseren om het fil-
terpakket bij onvoldoende doorlaatbaarheid 
schoon te laten spoelen en minimaal eens 
per jaar te controleren of het moet worden 
vervangen. 

De zware metalen afscheider is opgebouwd 
uit een monolithisch gestort betonbekken, 
voorzien van afdekplaat of conus welke 
middels één of meerdere mangaten (afhan-
kelijk van het bekkentype) toegankelijk is. 
Middels schachtringen en eventueel nivelle-
ringsringen zijn de deksels perfect op de 
gewenste hoogte te brengen. De gehele 
constructie is geschikt voor zwaar verkeer 
en kan daarmee in verkeersgebieden wor-
den geplaatst. Standaard hebben de gietij-
zeren afdekkingen een verkeersklasse 
D400. Daarnaast is het bekken standaard 
voorzien van een ACO Passavant coating. 
De inwendige inbouwdelen zijn vervaardigd 
uit hoogwaardige PE en RVS. 

Lagen zeoliet voor een optimale absorptie 
van zware metalen.

Voordelen HMS
Hoog sedimentatie en filter/absorptie 

 vermogen;
filterplateau geschikt voor specifieke 

 filtersmaterialen; 
onderhoudsvriendelijk en goed  

 toegankelijk; 
bypass mogelijkheid; 
grote bedrijfszekerheid.

Zware metalen afscheider (HMS)

De oplossing voor het afkoppelen van hemelwater

schachtafdekking

inlaat
DN/OD

uitlaat
DN/OD

ø D2

H1
T

Voor afmetingen en NG type 
zie maatgegevens blz. 18-23
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Lamellenafscheider

Dé oplossing voor het afkoppelen van hemelwater

Productbeschrijving
De Lamellenafscheider van ACO zorgt voor 
het afscheiden van grof, fijn slib, lichte vloei-
stoffen maar bijvoorbeeld ook zware meta-
len welke gebonden zijn aan slib. Het afschei-
den van deze stoffen is belangrijk zodra het 
hemelwater hiermee vervuild is en dient te 
worden afgekoppeld. Door afkoppeling 
wordt het hemelwater rechtstreeks op het 
oppervlaktewater of via een infiltratiesys-
teem geloosd. De lamellenafscheider van 
ACO heeft een uniek en zeer effectief Cross 
Flow lamellenpakket.

Bij het Cross flow principe van ACO worden 
al dan niet verontreinigt slib en lichte vloei-
stoffen haaks op de stroomrichting afge-
voerd naar de stromingsvrije bufferzones. 
De Cross Flow lamellenafscheider heeft 
daardoor niet de nadelen van het tegen of  
het mee stroomprincipe zoals dat vaak 
wordt toegepast en waarbij door opwerve-
ling de afgescheiden stoffen zich opnieuw 
kunnen vermengen. Het Cross Flow sys-
teem is daarmee ongevoelig geworden 
voor systeemoverbelasting.

ACO ‘s lamellenpakket bestaat uit geprofi-
leerde platen met als voordeel dat slib/olie 
zich verzamelt op de luwte plaatsen en zich 
tot fijn slib bindt. Het fijn slib zakt gestaagd 
naar de rustige fijn slibruimte. De lichtere 
oliën hechten, binden en bewegen zich 
langs de profilering naar boven waar ook zij 
buiten de stroming in een rustige lichte 
stoffen ruimte worden opgevangen tot 
klasse I afscheiderniveau. 

Het lamellenpakket is onderhoudsarm 
en duurzaam. De grof en fijn slibruimte 
zijn eenvoudig toegankelijk voor reiniging. 
Het lamellenpakket kan indien gewenst 
worden uitgenomen voor inspectie en 
reiniging.

Het bekken is standaard voorzien van een 
D400 belastbare afdekking. De inwendige 
inbouwdelen zijn uitsluitend vervaardigd uit 
hoogwaardige materialen. De lamellenaf-
scheider voorziet standaard van een de-
bietregeling en bypass inrichting welke bo-
ven de 14 l/s/ha (5mm/ha) automatisch in 
werking treedt.

geprofileerde platen

crossflow principe

Lamellenafscheiders zijn verkrijgbaar voor 
een grote range aan afvoer debieten. Omdat 
de lamellenafscheiders worden opgenomen 
in het rioolstelsel is er een grote variëteit 
aan aansluitdieptes en diameters en wordt 
de maatvoering dus per project bepaald. 
Heeft u hier vragen over, neem dan contact 
op met ACO.

Voordelen Lamellenafscheider
Hoog rendement effluent;
zeer compacte bouwvorm;
voldoet aan NEN-EN 858/-1;
stromingsvrije bufferruimtes, So=1 m/h;
overbelastingsvrij lamellenpakket / 

 werking;
geïntegreerde debietregeling 

 met bypass;
gering onderhoud, gemakkelijk 

 te reinigen;
 aan slib gebonden zware metalen 

 worden afgevangen.

lichte vloeistoffen

slib

sliblichte vloeistoffen

inlaat
uitlaat

A
B

1

2

3

4

5

grofslibafscheiding
lamellenpakket
fijnslib + gebonden stoffen
olielaag (lichte vloeistoffen)
gezuiverd water

A B

1

2

3

4 5

Voor afmetingen en NG type 
zie maatgegevens blz. 18-23
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Toepassingsvoorbeelden Lamellenafscheider of HMS

ACO Drain® Lijnafwateringsgoten voeren het water hoog aan 
het oppervlak af, zodat geen pompinstallatie nodig is.

Lamellenafscheider t.b.v. lozing 
op oppervlaktewater.

HMS / Lamellenafscheider

Lamellenafscheider in combinatie met infiltratie. De 
lamellenafscheider voorkomt dichtslibben van de 
infiltratievoorziening.

ACO Drain® Lijnafwateringsgoten voeren het water hoog aan het 
oppervlak af, zodat geen pompinstallatie nodig is en maximale 
hoogte voor infiltratie mogelijk is.

Infiltratiepakket

Lamellenafscheider t.b.v. lozing op 
oppervlaktewater bij overstort van Wadi.

ACO Drain® Lijnafwateringsgoten voeren het water 
hoog aan het oppervlak af, zodat geen pompinstallatie 
nodig is en maximale hoogte voor infiltratie mogelijk is.

ACO Drain® roostergoot om 
water “over” het trottoir naar 
de weg te brengen.

HMS / Lamellenafscheider

HMS / Lamellenafscheider
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Slibvangput CS

De losse slibvangput voor plaatsing voor de olieafscheider

Productbeschrijving
Afscheiderinstallaties bestaan over het 
algemeen uit een slibvanger, olieafscheider 
en monsternameput. De slibvanger en de 
olieafscheider zijn vaak geïntegreerd in één 
bekken.
Afhankelijk van de plaatselijke situatie kan 
het gewenst zijn om te werken met een 
afscheider met voorgeschakelde, losstaan-
de slibvanger. ACO levert een compleet pro-
gramma van slibvangers met een inhoud van 
700 liter tot 18.000 liter per stuk*. 
Voor de combinatie met olieafscheiders zijn 
deze gecoat en KOMO gecertificeerd.  Optio-
neel zijn de slibvangputten leverbaar met 
HDPE-lining. De slibvangers zijn toegankelijk 
door middel van BEGU afdekkingen in ver-
schillende aantallen en diameters.

Slibvangputten kunnen uiteraard ook als 
“losse” slibvanger bij bijvoorbeeld infiltratie- 
voorzieningen worden toegepast of zijn ook 
als bufferput te gebruiken.

*grotere inhoud op aanvraag!

± 0,00

- 0,02

G

C
T-

m
in

Ø D

Voor afmetingen en NG type 
zie maatgegevens blz. 18-23
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Produktbeschrijving 
De protector is een “calamiteitenvoorzie-
ning” toe te passen op onveilige of minder 
controleerbare situaties. Hij beschermt de 
omgeving door de (Olie) afscheider te be-
schermen tegen overbelasting in geval van 
onvoorziene situaties. De protector
bekkens hebben een groot overstort volu-
me voor een maximale veiligheid. De auto-
matische afsluiter sluit binnen 10 seconden 
en is te koppelen aan alarmsystemen van 
overige veiligheidsvoorzieningen. De afslui-
ter is ook handmatig te bedienen.

Regulator

Voorgeschakeld bufferbekken met debietregelaar voor
afwatering van grote oppervlakken zonder bypass

Protector D

Produktbeschrijving 
Het ACO Passavant Regulatorsysteem is een 
voorgeschakeld bufferbekken met debietre-
gelaar bij een afscheiderinstallatie. Doordat 
het regenwater gebufferd wordt is een af-
scheider met een kleinere nominale grootte 
mogelijk. Het bufferbekken is voorzien van 
een debietregelaar. Het debiet van de uitlaat-
opening is in te stellen van 1 tot 80 l/s. 
De uitlaatopening is gepositioneerd aan het 
einde van de inlaatarm welke met drijvers 
aan de oppervlakte drijft. Hierdoor wordt 
ongeacht het waterniveau in het bekken 
altijd een gelijkmatige stroom van het 
water naar de afscheider gewaarborgd. 
Deze methode van debietregeling voorkomt 
het verder vermengen van oliën met water 

zoals dat wel gebeurt bij reguliere debietre-
gelingen gebaseerd op wervelingstechnie-
ken. Deze werveling versterkt  het mixen en 
verfijnen van verontreinigde oliën welke in 
een eerder stadium met slib waren gebon-
den, de olieafscheider zal deze oliën minder 
efficiënt kunnen afscheiden. Omdat het ACO 
regulatorsysteem oliën niet verder laat 
mixen en/of verfijnen heeft deze minder 
nadelige gevolgen op het afscheidende 
vermogen van de afscheider.

Toepassingsgebieden
   Parkeerterreinen;
industrieterreinen;
tankparken.

Voordelen Regulator
Volledige afvalwaterstroom 

 wordt behandeld;
  kleinere afscheider mogelijk;
 lagere exploitatiekosten door kleinere   

 hoeveelheid olie / water / slib;
  geen onnodig vermengen en verfijnen 

 van oliën, het afscheiderrendement wordt  
 daarom niet nadelig beïnvloed;
 het uitlaatdebiet is onafhankelijk van 

 het waterniveau;
 groot slibvangvermogen;
  belastingsklasse afdekking D400 

 conform NEN-EN 858;
  KOMO produktcertificaat.

afdekking volgens
NEN-EN 124

inlaat

Regulator 
uitlaat

bufferbekken met ingebouwde regulator

uitlaat
afscheider

afscheider

optie: afsluiter

afdekking volgens
NEN-EN 124

REGULATOR
scharnierstuk

Inlaat verontreinigde 
stoffen

Uitlaat naar
afscheider
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Afdekking

Opties
Coalescentiefilter voor een hoog 

 rendement -effluent testwaarde < 5mg/l, 
 klasse I

Afdekking
Schachtringen en nivelleringsringen 

 (70-90-110-200-400 mm)
Conusopbouw voor schachtconstructie
Universele GSM-module

PKL Klasse D400Monstername putten

PVC

BKLO Klasse D400

Beton Schakelkast

Coalescentiefilter Conusopbouw

Systeemtoebehoren en opties

Securat® alarminstallaties
Het alarmsysteem is altijd aan te bevelen 
omdat het aangeeft wanneer de afscheider 
geledigd dient te worden en wanneer er on-
verwachte of gevaarlijke situaties voordoen. 
Een alarmsysteem is vereist zodra de in 
EN858-2 gestelde voorwaarde, met betrek-
king tot het ontsnappingsgevaar van lichte 
vloeistoffen, niet haalt.

Het alarmsysteem meet met behulp van de 
oliesensor de dikte van de olielaag en geeft 
daarmee aan of de afscheider moet worden 
gereinigd. De afstelling (hoogte in het bek-
ken) van de sensor is afhankelijk van de toe-
gestane olielaagdikte welke per type bekken 
is vastgesteld. De sensor geeft een signaal 
naar de controlemodule zodra de maximale 
dikte bijna is bereikt. Dan kan het ledigen van 
de afscheider worden ingepland alvorens de 
vlotter de uitlaat volledig afsluit.

Een tweede sensor signaleert het vloeistofni-
veau in de afscheider om ongewenst over-
storten vanuit de afscheider te kunnen voor-
komen. Dit is bijzonder belangrijk wanneer 

de vlotter de uitlaat afsluit of wanneer de af-
scheider door opstuwing in het afvoerkanaal 
tot boven de bovenste waterlijn gevuld 
wordt. Deze vloeistofniveau sensor werkt 
eveneens in het geval het coalescentie ele-
ment sterk vervuild is. Bij deze situaties die-
nen er controlerende, reinigende of andere 
herstelmaatregelen te worden genomen om 
de functie van de afscheider te waarborgen.

Uitvoering
De olielaagdikte en vloeistofniveau sensor 
worden beide aangesloten op een controle- 
unit. Deze bevat Dip schakelaars om de unit 
te configureren, standaard zijn deze inge-
steld op twee sensoren. Optioneel kan de 
controleunit worden uitgevoerd van een GSM 
module. Alarmsituaties worden dan automa-
tisch naar maximaal 3 mobiele nummers 
doorgebeld. Een extra veiligheid welke bo-
vendien het aantal reguliere controles effec-
tief kan reduceren.  Een kabelkoppeling 
wordt meegeleverd om indien noodzakelijk 
de sensorkabel te verlengen, met de kabel-
beugel wordt de sensor op de gewenste po-
sitie en hoogte gehangen. 
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In de brochure treft u een overzicht aan van ACO Passavant pompputten 
voor aardinbouw. Hiervoor biedt ACO oplossingen in zowel beton als 
kunststof met verschillende pomptypen voor verschillende toepassings-
gebieden. Naast een uitgebreide productbeschrijving met technische 
specificatie, treft u diverse accessoires en opties voor de inbouw en 
besturing. Voor bepaling van de juiste pompput en pompcapaciteit, 
staan wij u graag terzijde met advies en capaciteitsberekeningen.

Voor regenwaterberging of –infiltratie zijn kunststof kratsystemen tegen-
woordig een breed geaccepteerde methode. ACO heeft een inventarisatie 
gemaakt van de meest toegepaste kratten van bekende leveranciers 
en gekeken waar winst valt te behalen voor o.a. het milieu. Wij hebben 
zeer kritisch gekeken op welke manier deze technisch verbeterd, maar 
ook CO2 neutraler gemaakt kunnen worden. ACO Stormbrixx is dus geen 
schaamteloze kopie van andere systemen maar een nieuw ontwerp waar-
bij goed is geluisterd naar de wensen van de opdrachtgevers!

Vraag de ACO Passavant Pompputten documentatie aan voor productinformatie

Vraag de ACO Stormbrixx documentatie aan voor productinformatie

rV

VrV

Lijnafwateringssystemen zijn esthetisch aantrekkelijk. 
De afvoer van water gaat sneller dan bij puntafwatering. 
Hier vindt u alle technische informatie betreffende lijnafwatering. 

Vraag de ACO DRAIN lijnafwatering documentatie aan voor productinformatie

Gerelateerde ACO producten
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NG type    1,5 1,5 1,5 3 3 3 3 4   

Slibvang volume   0 150 300 0 300 600 900 0   

Afdekking 1 x Ø 625             

Belastings klasse D  T-min m 0,73 0,73 0,72 0,73 0,72 0,75 0,75 0,73   

Art. nr. kl. 1 OLC.. / kl. 2 OLE.. 1.5.0000D 1.5.0150D 1.5.0300D 03.0000D 03.0300D 03.0600D 03.0900D 04.0000D   

T-max  m 5,36 5,36 5,35 5,36 5,35 5,38 5,38 5,36   

Olie opslag volume  liter 163 163 163 163 163 163 464 160   

Totaal volume  liter 500 500 750 750 750 930 1.490 500   

Ø Aansluitspie   mm 110 110 110 110 110 110 110 160   

Ø Bekken D  m 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,48 1,27   

Hoogte C  m 0,79 0,79 1,12 0,79 1,12 1,36 1,48 0,79   

Gewicht totaal*  kg 2.200 2.200 2.400 2.200 2.400 2.800 3.880 2.200   

Gewicht zwaarste deel kg 1.600 1.600 1.800 1.600 1.800 2.200 2.850 1.600   

De technische gegevens van de NG 40, 50, 65, 80, en 100 zijn op aanvraag verkrijgbaar.

NG type   8 10 10 10 10 10 15 15   

Slibvang volume   5000 0 1000 2000 3000 5000 0 1500   

Afdekking 1 x Ø 625             

Belastings klasse D  T-min m 0,77 0,73 0,97 0,69 0,73 0,77 0,81 0,74   

Art. nr. kl. 1 OLC.. / kl. 2 OLE.. 08.5000D 10.0000D 10.1000D 10.2000D 10.3000D 10.5000D 15.0000D 15.1500D   

T-max  m 5,38 5,36 5,34 5,33 5,36 5,38 5,45 5,47   

Olie opslag volume  liter 1272 273 273 576 576 1272 464 464   

Totaal volume  liter 6.480 500 1.520 2.700 3.730 6.480 1.600 2.440   

Ø Aansluitspie  mm 160 160 160 160 160 160 200 200   

Ø Bekken D  m 2,44 1,27 1,48 1,82 1,74 2,44 1,82 1,82   

Hoogte C  m 1,93 0,79 1,52 1,67 2,34 1,93 1,11 1,62   

Gewicht totaal*  kg 9.450 2.200 3.770 5.570 5.820 9.450 5.120 5.620   

Gewicht zwaarste deel kg 6.700 1.600 2.850 4.400 4.650 6.700 3.950 4.450   

* 100 kg zwaarder voor klasse D 

NG type   40 40 40 50 50 65 80 100

Slibvang volume   0 4.000 5.000 0 5.000 0 0 0

Afdekking    1 x 800 1 x 800 1 x 800 1 x 800 1 x 800 2 x 800 2 x 800 2 x 800

Belastings klasse D  T-min m 0,91 0,91 0,91 0,91 0,86 0,96 0,99 0,92

Art. nr. kl. 1 OLC.. / kl. 2 OLE.. 40.0000D 40.4000D 40.5000D 50.000D 50.5000D 65.0000D 80.0000D 100.0000D

T-max  m 5,57 5,52 5,52 5,57 5,52 3,6 3,63 3,57

Olie opslag volume  liter 1350 1350 1350 1350 1350 1674 2216 2216

Ø Aansluitspie  mm 315 315 315 315 315 315 400 400

Ø Bekken D  m 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44

Hoogte C  m 1,21 2,13 2,30 1,21 2,30 1,43 1,81 2,16

Gewicht totaal*  kg 7.050 9.600 9.900 7.050 9.900 9.000 8.950 11.500

Gewicht zwaarste deel kg 4.900 7.300 7.800 4.900 7.800 6.300 7.200 10.500

OLEOPATOR®
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Maatgegevens
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Ø D

T min/max

C

 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8

 400 800 1200 0 600 1200 1800 5000 0 800 1600 2400

           Afdekking 1 x Ø 625

 0,74 0,71 0,71 0,73 0,78 0,71 0,72 0,77 0,73 0,77 0,72 0,74

 04.0400D 04.0800D 04.1200D 06.0000D 06.0600D 06.1200D 06.1800D 06.5000D 08.0000D 08.0800D 08.1600D 08.2400D

 5,37 5,34 5,34 5,36 4,41 5,34 5,35 5,35 5,36 5,40 5,35 5,37

 160 512 236 160 160 236 576 1.272 273 576 576 576

 740 1.530 1.530 500 910 1.530 2.650 6.480 500 1.520 2.300 3.240

 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

 1,27 1,48 1,48 1,27 1,27 1,48 1,82 2,44 1,27 1,82 1,82 1,74

 1,10 1,52 1,52 0,79 1,33 1,52 1,64 1,93 0,79 1,15 1,44 2,00

 2.400 3.880 3.880 2.200 2.800 3.880 5.570 9.450 2.200 5.120 5.170 5.370

 1.800 2.850 2.850 1.600 2.200 2.850 4.400 6.700 1.600 3.850 4.000 4.200

 15 15 20 20 20 20 20 30 30 30 30

 3000 5000 0 2000 4000 5000 6000 0 3000 5000 6000

         Afdekking 1 x 625 

 0,80 0,77 0,82 0,76 0,73 0,77 0,83 0,84 0,80 0,86 0,78

 15.3000D 15.5000D 20.0000D 20.2000D 20.4000D 20.5000D 20.6000D 30.0000D 30.3000D 30.5000D 30.6000D

 5,43 5,38 5,45 5,37 5,37 5,38 5,44 5,47 5,50 5,44 5,39

 600 870 594 594 930 1.163 1.163 654 1.513 1.513 1.513

 4.620 6.970 1.600 3.200 5.630 6.970 7.730 1.600 5.530 7.630 8.440

 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250

 1,74 2,44 1,82 1,74 2,44 2,44 2,44 1,82 2,44 2,44 2,44

 2,27 2,06 1,10 1,98 1,70 2,06 2,26 1,08 1,76 2,23 2,44

 5.820 9.750 5.170 5.270 8.950 9.650 10.250 5.600 9.000 10.100 10.400

 4.650 7.000 4.000 4.100 6.200 7.000 7.500 4.000 6.400 7.500 7.800

afdekplaat 
mangat  Ø 800/600

standaard afdekplaat 
mangat  Ø 625

afdekplaat mangat  Ø 625
excentrisch

opbouw met 
schachtring  Ø 625

Schachtopbouw

opbouw met schachtring  
Ø 800/600

nivelleringsring 
90-110 mm

Oleopator

± 0,0  - 0,02
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Zware metalen afscheider

  

  

 1 x Ø 800 1 x Ø 800 Ø 800 & 600 Ø 800 & 600

 7,5 7,5 / 75 75 15/100

 712735 712559 712555 712556

0,925 / 5,34 1,645 / 5,75 1,13 / 5,79 1,13 / 5,79

 500 2500 4000 10.000

 160 300 300 300

 1,475 2,44 2,44 2,44

 1,52 1,43 1,38 1,38

 4.200 9.600 9.500 9.500

 3.000 6.800 7.000 7.000

T min/maxT min/max

CC

NG type   0,7 1,0 1,5 2 2,5 3  

Slibvang volume  liter  700 1000 1500 2000 2500 3000  

Afdekking 1 x Ø 625  

Belastings klasse D  T-min m 0,72 0,75 0,75 0,75 0,72 0,74  

   Art. nr. CS.. 07.D110 10.D110 15.D110 20.D200 25.D160 30.D160  

T-max  m 5,35 5,31 5,38 5,38 5,36 5,37  

Totaal volume  liter 735 990 1.476 2.253 2.642 3.234  

Ø Aansluitspie  mm 110 110 110 200 160 160  

Ø Bekken D  m 1,27 1,27 1,48 1,82 1,82 1,74  

Hoogte C  m 1,12 1,36 1,48 1,42 1,64 2,00  

Gewicht totaal*  kg 2.400 2.850 3.970 4.770 5.570 5.570  

Gewicht zwaarste deel kg 1.800 2.250 3.050 3.600 4.400 4.400  

*100 kg zwaarder voor klasse D400
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Slibvangput CS

Maatgegevens

 NG type

 Slibvang volume

 Afdekking Klasse D400  mm

  Maximale debiet   L/s

 Artikel nummer  

 T min / max  m

 Geschikt voor oppervlakte m2

 Ø Aansluitspie  mm

 Ø Bekken  D   m

 Hoogte C     m

 Gewicht totaal   kg

 Gewicht zwaarste deel    kg

Daken Infiltratie

Zware metalen afscheider Slibvangput CS / Oleopass®

± 0,00 ± 0,00  -- 0,02 ± 0,00
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OLEOPASS®

Regulator
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 6 8 10 10 15 15 20 

 1600 1600 2500 2500 3400 5000 5000

 60 80 80 100 75 150 160

 1,27 1,27 0,92 1,03 1,08 1,06 1,06

 5,55 5,55 5,55 5,70 5,70 5,70 5,70

 129 129 280 280 526 526 759

 315 315 315 400 315 400 400

 1,84 1,84 2,30 2,44 2,30 2,44 2,44

 1,24 1,24 1,14 1,08 1,57 1,87 1,87

 6.000 6.000 8.800 8.450 9.800 10.000 10.200

 4.700 4.700 6.300 5.900 7.200 7.450 7.650

 NG type    

 Slibvang volume

 Afdekking Klasse D400 2 x Ø 625

 Maximale debiet   liter/s

  T min 1)  m

  T max   m

 Olie opslag volume      liter

 Ø Aansluitspie  mm

 Ø Bekken D      m

 Hoogte C     m

 Gewicht totaal    kg

 Gewicht zwaarste deel   kg

1) T min en het dagmaat van de afdekking zijn afhankelijk van de inbouwsituatie

Systeemtoebehoren, zie blz 16

 5 6 6,5 8 10 13 PR 13 PR 18

 5000 6000 6500 8000 10000 13000 13000 18000

 0,89 0,78 0,96 0,91 1,24 0,76 1,40 0,95

 50.D160 60.D200 65.D300/400 80.D300 100.D300 130.D300 PR13.D300 PR18.D400

 5,47 5,52 5,54 5,49 5,49 5,07 3,60 3,60

 5.108 5.854 6.766 7.926 10.000 13.000 13.000 18.500

 160 200 315/400 315 315 315 250 400

 2,42 2,44 2,44 2,44 3,00 3,00 2,50 x 5,10 2,50 x 5,10

 1,70 1,79 2,00 2,31 2,07 2,55 1,61 2,05

 10.100 9.050 9.550 10.150 16.160 16.160 26.960 26.960

 7.350 6.300 6.800 7.400 15.400 15.400 19.000 19.000

Type Aansluit Debiet  Type
   diameter  in l/s  buffer-
    Q   bekken

100 160 1 t/m 8  CS 10
200 200 9 t/m 40  PR 18
300 300 41 t/m 80  PR 18
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Ø D

T

3-4  3-4 3-10 3-10 15 10-15 6-15

400  800 1000 2000 1500 3000 5000

0,775 0,7 0,78 0,76 0,98 1,115 0,98

5,47  5,395 5,475 5,455 5,495 5,63 5,495

142  205 396 396 744 744 744

160  160 160 160 160 160 160

1,27  1,475 1,82 1,74 2,44 2,44 2,44

1,275 1,465 1,32 1,915 1,285 1,68 2,205

3060 3750 5200 5950 8140 9240 10040

2250 2800 3880 4600 5600 6700 7500

OLEOSMART

Maatgegevens

 NG type

 Slibvang volume

 Afdekking Klasse D400 1 x Ø 800 / 600

  T min   m

  T max   m 

 Olie opslag volume  liter

 Ø Aansluitspie  mm

 Ø Bekken  D   m

 Hoogte C     m

 Gewicht totaal   kg

 Gewicht zwaarste deel    kg

NG type   1.5 2.5 5 7 12 15  

Terrein  m2 1070 1785 3571 5000 8571 10714  

Afdekking 

Bekken L x B   cm 104 x 104  124 x 124 155 x 155 155 x 155 180 x 180 240 x 240  

Inbouwdiepte H  cm 210 310 300 320 310 317  

Aansluitspie Ø  mm* 160 200 250 250 315 315  

Aansluit diepte T  cm 68 100 95 123 116 120  

Olie opslag volume  liter 32 54 70 72 118 147  

Grofslib opslag volume liter 300 900 1000 1200 1500 4000  

Fijnslib opslag volume liter 100 250 240 300 350 780  

Gewicht totaal  kg 2400 4350 6450 6750 8820 15770  

Gewicht zwaarste deel kg 2000 3900 5600 5900 7300 12830  
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Lamellenafscheider

Opmerking: De types NG 30 - 60 hebben een bodemplaat die tot 25 cm buiten de bekkenmaat kan steken. De transportbreedte is maximaal 350 cm. 
Het maximaal aan te sluiten terrein is gebaseerd op een neerslaghoeveelheid van 14 l/sec/ha. 
Afscheiders zijn geschikt voor zwaar verkeer kl. D400.
* PVC mof, afwijkende aansluiting op aanvraag

H

Oleosmart

Lamellenafscheider

Ø D

T min/max

C

± 0,00 

± 0,00 

 -- 0,02

 -- 0,05
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OLEOSMART duo

 NG type

 Slibvang volume

 Afdekking Klasse D400 1 x Ø 600 & 800

  T min 1)  m

  

 Olie opslag volume liter

 Ø Aansluitspie  mm

 Ø Bekken D  m

 Hoogte C  m

 Gewicht totaal   kg

 Gewicht zwaarste deel   kg

T
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 20 25 30 40 50 60

 14285 17857 21428 28571 35714 42857

 240 x 240 240 x 240 200 x 390 250 x 390 300 x 390 350 x 400

 317 317 353 353 353 353

 400 400 500 500 600 600

 120 120 150 150 150 150

 196 245 288 384 480 576

 3200 2500 3600 4800 6000 7200

 1000 1200 1800 2400 3000 3600

 15820 15870 32050 36530 41020 47990

 12880 12930 25350 28440 31530 37090

Overige technische gegevens op aanvraag.

 3-10 3-10 3-10 3-10 tot 75

 1000 2000 3000 5000

 1,07 1,07 1,08 0,96

 

 800 800 800 800

 160 160 160 160

 2,44 2,44 2,44 2,44

 1,17 1,44 1,67 2,21

 8.400 8.800 9.400 8.800

 5.800 6.300 6.900 6.300

op
 a

an
vr

aa
g



ACO BV

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Tel. (0314) 36 82 80
Fax (0314) 36 82 90
E-mail: info@aco.nl
www.aco.nl

 2015 ACO 

De informatie in deze brochure werd door ACO 

met de grootst mogelijke zorg opgesteld. 

In verband met de voortdurende verbetering van 

bestaande producten en de ontwikkeling van 

nieuwe producten, behoudt ACO zich het recht 

voor specificaties te wijzigen. Het is de

verantwoordelijkheid van de verwerker resp. de 

verbruiker vast te stellen, dat het ACO product 

geschikt is voor de geplande toepassing en 

verwerkt wordt volgens de geldende inbouw-

voorschriften. Aan de aanbevelingen en 

suggesties kunnen geen garanties worden 

ontleend, omdat de verwerkings- en gebruiks-

omstandigheden buiten de controle van ACO 

liggen. AC
O
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 Productgroepen:

  ACO Drain®

  ACO Passavant

  ACO Stainless

  ACO Profiline

  ACO Pipe®

  ACO GM-X

  ACO EasyGarden®

  ACO Markant

  ACO Sport

  ACO Pro

  ACO ShowerDrain

  ACO Stormbrixx®

  ACO TopTek

De toekomst in afwateringstechniek


