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Olie- & koalescensudskillere 

Kommuner påbyder brug af olieudskillere for at sikre, at olien 
udskilles i spildevandet og ikke skaber problemer i kloaksyste-
met, renseanlæg eller følsom recipient som vandløb og søer. 
Her tilbyder WaterCare en bred serie af både olie-, benzin- 
& koalescensudskillere der er yderst velegnet til steder med 
olieholdigt spildevand eller med risiko for oliespild.

WaterCares olieudskillere er designet til en lav indbygnings-
dybde og med indstøbte løfteøjer der medfører en nem og 
hurtig installation på stedet. Udskillerne støbes i et let, men 
stærkt genanvendeligt PE-materiale der sikrer en stærk og 
langtidsholdbar tank der tåler grundvand til terræn.

WaterCare producerer både Koalescensudskillere (Klasse I) og 
Olieudskillere (Klasse II), hvor kravene til renseevnen er den 
afgørende faktor for hvilken type og klasse udskiller der skal 
bruges til projektet. 

Udskillerne fås fra en nominel størrelse (NS)/volumen på 3, 6 
og 10 l/sek., og WaterCares Koalescensudskillere findes også i 
en serie fra 15-20 l/sek. Derudover specialfremstiller WaterCare 
udskillere til specifikke projekter.

Anvendelsesområder

Koalescensudskillere (Klasse I)
En Koalescensudskiller er en olieudskil-
ler af typen Klasse I, som er en kvalitets-
betegnelse fra den europæiske norm for 
udskillere (DS/EN 858-1) med udløbskon-
centrationer under 5 mg olie/l ved test. 
Koalescensudskillere skal anvendes 
hvor olien er emulgeret i vandet, f.eks. 
steder hvor højtryksrenser eller sæbe/kemikalier benyttes. Et 
koalescensfilter i udskilleren medfører at de små oliedråber 
smelter sammen og bliver store nok til at blive udskilt i spilde-
vandet. WaterCares Koalescensudskillere fra 3-10 l/sek. leveres 
som standard med flydelukke, der spærrer udløbet når oliela-
geret er fyldt. Dette fås også til 15-20 l/sek.

Olieudskillere (Klasse II)
WaterCares serie af Olie-/Benzinudskillere er godkendt til 
Klasse II med en udløbskoncentration under max. 100 mg/l fri 
olie under test. WaterCare leverer disse typer udskillere fra 
3-10 l/sek. samt med eller uden automatisk flydelukke, der 
spærrer udløbet når olielageret er fyldt. Dermed sikres det at 
intet olieholdigt spildevand udledes.

Eksempel på koale-
scensfilter

Olie- og benzinudskillere
• Benzinstationer og andre påfyldningspladser
• Transportcentre
• Autoværksteder, maskinværksteder mv. 
• Parkeringskældre
• Havnepladser, lufthavne mm. 
• Genbrugspladser, metaloparbejdning. 

Eksempel på WaterCare Koalescens- 
udskiller Kl. I - 10 l/sek

Koalescensudskillere
• Vaskepladser for lastvogne, entreprenørmaskiner, busser, landbrugsmaskiner mv. 
• Motorvask og anden rengøring/afvaskning af maskiner, metallegemer mv. 
• Autovaskehaller på servicestationer
• Veje og befæstede arealer med afledning til følsom recipient. 

STOKE’s LOV
Ifølge Stoke’s lov vil en oliedråbe med 
en diameter på 0,1 mm være 10 min. 
om at stige 15 cm i vand, hvorimod en 
oliedråbe på 0,002 mm vil være mere 
end 2 timer om at bevæge sig sam-
me afstand. Fordelen ved en koale-
scensudskiller er, at de små oliedråber 
smelter sammen med andre oliedråber 
på koalescensfilteret. Derved bliver 
oliedråberne store nok til at foretage 
opstigning til overfladen og blive i ud-
skilleren.
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Hvorfor vælge WaterCare Olie- & Koalescensudskiller?

Godkendelser, CE-mærkning & stor opsamlingskapacitet

WaterCares udskillere er udviklet i et samarbejde mellem Danmarks føre-
nde eksperter i spildevandsrensning og plastteknik, samt flere af landets 
entreprenører. 

Udskillerne er testet og godkendt ved Teknologisk Institut iht. den euro-
pæiske norm for udskillere DS/EN 858-1. Dermed sikres udskillere af den 
højeste kvalitet og sikkerhed for korrekt og optimal udskillelse af olie til 
netop dit projekt.

Opsamlingskapaciteter
Alle WaterCares udskillere er designet med en stor opsamlingskapacitet, 
som er den mængde af olie der kan opholde sig i udskilleren. Det giver  
mulighed for at opsamle store mængder olieholdigt spildevand og betyder:

• Færre drift- og vedligeholdelsesomkostninger
• Større opsamling af olie
• Færre tømninger

Se alle opsamlingskapaciteterne i produktoversigten på s. 7.

Alle udskillere 
godkendt iht. 

DS/EN 858-1
ved Teknologisk 

Institut

PE-materiale
Støbt i slagfast PE-mate-
riale med en lang levetid 
som ikke korroderer 
eller forgår af aggressive 
gasarter.

Ø600 opføringsrør
Alle udskillere leveres 
med Ø600 opføringsrør 
med min. 1 m* effektiv 
længde og passer til 
standard Ø600 flydende 
karme og dæksler på 
markedet 

God tømmeadgang
Ø600 opføringsrør giver 
god tømmeadgang så 
olieudskilleren kan 
spules helt ren.

Indstøbte løfteøjer
For en nem håndtering 
af tanken og en hurtig 
installation.

Lav indbygningsdybde
Alle udskillere har en lav 
indbygningsdybde, der 
giver en hurtig installation 
der kan udføres med 
minigraver.

Stor vandvolumen & 
overfladeareal
En god strømningsforde-
ling med lang opholdstid 
og et stort overfladeareal 
giver en bedre udskilning 
af olie i spildevandet.

Eksempel: WaterCare Koalescensudskiller Kl. I - 10 l/sek

Koalescensfilter
Til effektiv udskilning af 
emulgeret olie i spilde-
vandet.

Automatisk flydelukke
Udskillerne fås med 
automatisk flydelukke til 
spærring af udløb ved 
maks. olielag.

*Min. 0,8 m ved dobbeltvæggede tanke (fra 15 l/sek.)

PROD
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Tåler grundvand til 
terræn
Alle udskillere er udviklet 
til at modstå de danske 
forhold og kan klare 
grundvand til terræn.
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Ekstern sandfang

Prøvetagningsbrønd 
til nem test af rense-
evnen.

WaterCare Koalescensudskiller (klasse I) til 
rensning af olie- og benzinholdigt spilde-
vand. Koalescensfilteret medfører at selv 
de små oliedråber stiger til overfladen i 
udskilleren.

Udvalgte WaterCare olieudskillere fås med integreret sandfang, hvor et olieudskilleranlæg normalt består af en olieudskiller med 
integreret sandfang samt en efterfølgende prøvetagningsbrønd. 

Det er også en mulighed at benytte et eksternt sandfang i olieudskilleranlægget, da det medfører mindre slitage på olieudskil-
lerens filter og spildevandet får den rette opholdstid, så mest muligt olie opsamles i anlægget og olien får den korrekte op-
holdstid til at udskille sig fra væsken. Et eksternt sandfang gør det nemmere at tømme og rense hele olieudskilleranlægget, da 
der dermed er nemmere spuleadgang i olieudskilleren. Her vil et olieudskilleranlæg bestå af et sandfang, en olieudskiller samt 
en efterfølgende prøvetagningsbrønd. 

Et komplet anlæg - to mulige løsninger

Indløb

Udløb

WaterCare Sandfang benyttes 
inden udskiller til fjernelse af 
sand og andre grove partikler 
fra spildevandet. Sandfanget 
giver også en bedre rensning.

WaterCare Koalescensudskiller (klasse I) til 
rensning af olie- og benzinholdigt spilde-
vand. Koalescensfilteret medfører at selv 
de små oliedråber stiger til overfladen i 
udskilleren.

Prøvetagningsbrønd 
til nem test af rense-
evnen.

Integreret sandfang
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Ø600 opføringsrør - flere fordele

Alle WaterCares udskillere leveres med Ø600 opføringsrør som 
standard. Det giver bedre mulighed for afslutning i terræn og 
nemmere tømmeadgang.

Olie- & Koalescensudskillernes Ø600 opføringsrør passer til 
standard Ø600 flydende karme og dæksler på markedet. Op-
føringsrøret giver mere effektiv længde og produktets plane 
område muliggør nem udluftning af tank med tæt pakning.

Ø600 opføringsrør tilbydes også til WaterCare Sandfang.

Ø600 mm

Min. 1 m*

*0,8 m effektiv opføringsrør ved dobbeltvæggede tanke

Forlængerrør til opføringsrør

WaterCare tilbyder også et Ø600 forlængerrør til olieudskil-
lernes Ø600 opføringsrør. Forlængerrøret leveres inklusiv en 
tætningsring og giver 590 mm effektiv forlængelse og dermed 
bedre mulighed for afslutning i terræn.

• Hurtig montering inkl. tætningsring
• 590 mm effektiv forlængelse
• Bedre mulighed for afslutning i terræn

Varenummer: 223196611

Nem
forlængelse

af Ø600

Passer til
Ø600 karme

& dæksler

Min.
1 m effektiv 
opførings-

rør*

God
tømme-
adgang



Andre typer af udskillere

WaterCare tilbyder også andre typer af udskillere heriblandt ud-
skillere til store vandstrømme og udskillere med omløb (bypass).

Lameludskillere
WaterCares Lameludskillere bruges til højeffektiv rensning af over-
fladevand fra bl.a. vejarealer under ekstreme regnvejrssituationer. 
Lameludskillerne er både en slags Klasse I og II udskiller udsty-
ret med lameller der sikrer en rolig strømning. WaterCare tilbyder 
standard Lameludskillere i fra 6-12-120 l/sek. til 100-200-1800 l/
sek. Navnet ”6-12-120 l/s” angiver, at udskilleren er deklareret som 
klasse I udskiller ved 6 l/s, renser til kl. II (alm. olieudskiller) op til 12 
l/s - og har en maksimal hydraulisk kapacitet på 120 l/s. 

Bypass udskiller
WaterCares udskillere med bypass er særligt brugbare ved om- 
råder der oplever store regnskyl. Bypass funktionen tillader at 
små regnskyl passere igennem udskilleren, og de kraftige regnskyl 
håndteres uden om.

6 Olieudskillere

Alarmer
Der stilles ofte krav om alarm til olieudskillere og bl.a. Miljøsty-
relsen stiller krav (bekendtgørelse nr. 555) om installation af 
alarm til måling af både olieopsamlingsvolume og væskestand i 
olieudskillere ved kommercielle benzin- og dieselpåfyldnings-
anlæg. 

Her tilbyder WaterCare en CE-mærket Multi-alarm der lever op 
til lovpligtigt alarmkrav. Med både visuelt og akustisk alarm-
signal ved olieopsamlingsvolumen og ved for høj væskestand, 

øges sikkerheden for optimal drift af olieudskilleren. Derved 
undgås samfundsmæssige omkostninger ved jord- og grund-
vandsforurening.

WaterCare tilbyder også en Olie-alarm med både akustisk og 
visuelt alarmsignal før maks. olieopsamlingsvolumen. Med en 
GSM-alarm fra WaterCare er det også muligt at modtage alarm-
signalerne på både SMS og E-mail (Varenr. 223379834).

Eksempel på Multi-alarm (223379831) 
i en Koalescensudskiller. GSM-alarm 
kan tilkøbes til modtagelse af alarm 
på SMS eller E-mail.

Bypass udskiller

Lameludskiller
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1 Højde er inkl. opføringsrør (alle udskillere leveres med Ø600 opføringsrør med min. 1 meter opføringsrør, dog min. 0,8 meter ved tanktype I).
2 Værdierne for opsamlingskapaciteten er vejledende og kan afvige, men opfylder altid bestemmelserne i standard DS/EN 858-1. WaterCare anbefaler tømning 
ved 70%.

Nedenfor ses en oversigt over WaterCares olieudskillere, tilhørende sandfang samt prøvetagningsbrønde og andet tilbehør.
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3 l/sek 223370103 WaterCare olieudskiller Kl. ll (NS3) B Ø110 Nej 0,5 m3 - 765 715 Ø900 2021 2400

3 l/sek 223370203 WaterCare olieudskiller Kl. ll (NS3) B Ø110 Ja 0,4 m3 - 765 715 900 2021 2400

3 l/sek 223370130 WaterCare olieudskiller Kl. ll 1000 l ops. kap. (NS3) D Ø110 Ja 1 m3 - 1080 1030 1280 2446 1845

6 l/sek 223370160 WaterCare olieudskiller Kl. ll (NS6) D Ø160 Nej 0,6 m3 - 1055 1005 1280 2446 1845

6 l/sek 223370230 WaterCare olieudskiller Kl. ll (NS6) D Ø160 Ja 0,85 m3 - 1055 1005 1280 2446 1845

10 l/sek 223370110 WaterCare olieudskiller Kl. ll (NS10) G Ø160 Nej 1 m3 - 1095 1045 1250 2531 3200

10 l/sek 223372111 WaterCare olieudskiller Kl. ll (NS10) G Ø160 Ja 1,8 m3 - 1095 1045 1250 2531 3200

Kl
as

se
 l 

- 
Ko

al
es

ce
ns

ud
sk

ill
er

3 l/sek 223372103 WaterCare koalescensudskiller kl. l (NS3) B Ø110 Ja 0,4 m3 - 765 715 900 2021 2400

3 l/sek 223372403 WaterCare koalescensudskiller kl. l m. alarm ES334 B Ø110 Ja 0,4 m3 - 765 715 900 2021 2400

6 l/sek 223372105 WaterCare koalescensudskiller 
med 0,8 m3 integreret sandfang kl. l (NS6) D Ø160 Ja 0,85 m3 0,8 m3 1055 1005 1280 2445 1845

6 l/sek 223372406 WaterCare koalescensudskiller kl. l med 0,8 m3 
integreret sandfang kl. l (NS6) inkl. alarm ES334 D Ø160 Ja 0,85 m3 0,8 m3 1055 1005 1280 2446 1845

10 l/sek 223372110 WaterCare koalescensudskiller
med 1,35 m3 integreret sandfang kl. l (NS10) G Ø160 Ja 1,8 m3 1,35 m3 1100 1050 1250 2530 3200

10 l/sek 223372410 WaterCare koalescensudskiller kl. l med 1,35 m3 
integreret sandfang kl. l (NS10) inkl. alarm ES334 G Ø160 Ja 1,8 m3 1,35 m3 1095 1050 1250 2530 3200

15 l/sek 223372115 WaterCare koalescensudskiller kl. l (NS15) I Ø200 Nej3 4,15 m3 - 1400 1350 Ø1748 2722 4000

20 l/sek 223372120 WaterCare koalescensudskiller 
med 2,7 m3 integreret sandfang kl. l (NS20) I Ø200 Nej3 4,15 m3 2,7 m3 1400 1350 Ø1748 2722 4000
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600 L 223378006 WaterCare sandfang m. Ø500 opføringsrør A Ø110 - - - 925 875 Ø1130 1805 Ø1130

600 L 223378007 WaterCare sandfang m. Ø600 opføringsrør A Ø110 - - - 925 875 Ø1130 2274 Ø1130

1200 L 223378010 WaterCare sandfang m. Ø500 opføringsrør B Ø110 - - - 725 675 900 1580 2400

1200 L 223378012 WaterCare sandfang m. Ø600 opføringsrør B Ø110 - - - 725 675 900 2021 2400

2000 L 223378020 WaterCare sandfang m. Ø500 opføringsrør D Ø110 - - - 1055 1005 1280 2020 1845

2000 L 223378021 WaterCare sandfang m. Ø600 opføringsrør D Ø110 - - - 1055 1005 1280 2446 1845

2500 L 223378025 WaterCare sandfang m. Ø500 opføringsrør E Ø160 - - - 850 830 Ø2250 1880 2140

2500 L 223378026 WaterCare sandfang m. Ø600 opføringsrør E Ø160 - - - 850 830 Ø2250 2342 2140

3000 L 223378030 WaterCare sandfang m. 2x Ø500 opføringsrør F Ø160 - - - 1030 980 Ø2300 1970 Ø2300

3000 L 223378031 WaterCare sandfang m. 2x Ø600 opføringsrør F Ø160 - - - 1030 980 Ø2300 2376 Ø2300

4000 L 223378040 WaterCare sandfang m. Ø500 opføringsrør G Ø160 - - - 1095 1045 1250 2100 3120

4000 L 223378041 WaterCare sandfang m. Ø600 opføringsrør G Ø160 - - - 1095 1045 1250 2531 3120

5000 L 223378050 WaterCare sandfang m. Ø500 opføringsrør H Ø160 - - - 1030 980 2495 1970 3100

5000 L 223378051 WaterCare sandfang m. Ø600 opføringsrør H Ø160 - - - 1030 980 2495 2376 3100

7000 L 225006500 WaterCare sandfang m. Ø600 opføringsrør I Ø160 - - - 1440 1390 Ø1748 2721 4010

Ti
lb

eh
ør

223374111 WaterCare prøvetagningsbrønd Ø600 x 2000 mm.

223374125 WaterCare prøvetagningsbrønd Ø425 x 2000 mm.

223379830 ES334 Olie og fedtalarm. Alarm for lagtykkelse

223379831 OSA Olie og fedtalarm. Alarm for lagtykkelse og overløb (Multi-alarm)

223379834 WaterCare GSM-alarm - Modtag alarmsignal på SMS & E-mail (Passer til Olie-/Fedtalarm - 223379831)

223196860 WaterCare Ø600 PE-skruelågs dæksel. Tåler ej belastning.

223196611 WaterCare Ø600 opføringsrør ROTA forlængerrør

Produktoversigt
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WaterCare – fokus på vandmiljøet

WaterCare er en solid, dansk produktionsvirksomhed, der 
har specialiseret sig i produkter til forbedring af miljøet i de 
danske fjorde, vandløb og andre recipienter.

WaterCare har mange års erfaring inden for håndtering 
af spildevand og leverer årligt mere end 5.000 tanke og 
brønde.

WaterCare rotationsstøber tanke, pumpebrønde mv. på 
egen fabrik i Assens. Her sikrer dygtige og erfarne med-
arbejdere, at kvaliteten er i top. Alle tanke kvalitetsikres 
inden afsendelse, så de lever op til vores skrappe krav om 
konstant høj kvalitet. 

Hos os har vi føling med produkterne, og der er ikke langt 
fra støbning til salg.  

 WaterCare
Stejlebjergvej 14 · 5610 Assens
 Tel. +45 70 25 65 37
info@watercare.dk · www.watercare.dk

Referencer

WaterCare leverer mange små og store 
olieudskillere til alt fra små værksteder 
og tankstationer, til store parkeringsa-
relser og byggepladser.

Viborg Kommune Park & Vej
Koalescensudskiller 30 l /sek inkl. 
6000 L integreret sandfang. 

MT Højgaard/Københavns Energi
Københavns Havn, Dampfærgevej 
Koalescensudskiller 100 l/sek.

Fiskernes fiskeindustri, Skagen  
(FF Skagen)
Koalescensudskiller 20 l/sek med til-
hørende 7.000 l ekstern sandfang.
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