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To lameludskillere på 100/200/1800 l/s 
graves ned ved Degnevangen i Ballerup. 
Anlægget er Danmarks største af sin slags 
og renser områdets regn- og overflade-
vand fri for partikler og tungmetaller.

Lamelsektion i elokseret aluminium beregnet til 
brug og vedligeholdelse i årtier.

- Ny generation af lamel- & partikeludskillere med fantastiske renseresultater

WaterCare har udviklet en omfattende 
serie af lamel- og partikeludskillere med 
henblik på en højeffektiv rensning af 
overfladevand fra bl.a. vejarealer under 
ekstreme regnvejrssituationer.

WaterCare Lameludskillere er det per-
fekte valg til alle former for rensning af 
regn- og overfladevand, især der hvor 
det primære mål er at udskille de fast 
partikler fra vandfasen. Størstedelen 
af de miljøfremmede stoffer, heriblandt 
tungmetaller, sidder bundet til de faste 
partikler. Derfor er det lige så væsentligt  
at rense vandet for partikler, som det er 
at rense vandet fri for olie. WaterCare 
Lameludskillere har under testforløbet 
på Teknologisk Institut/Rørcentret vist 
overbevisende resultater, både hvad 
angår udskilning af olie og udskilning af 
faste partikler.

WaterCare Lameludskillere anven-
des typisk til rensning af overfladevand 
fra veje, større P-anlæg, havnearealer, 
lufthavne, heliporte og andre større be-
fæstede arealer. Da EU’s Vandrammedi-
rektiv også stiller store krav til regnvand 
som udledes direkte til recipient, vil det 
i mange tilfælde være nødvendigt at in-
stallere en WaterCare Lameludskiller på 
regnvandsledninger inden udledning til 
recipient.

Flere størrelser & kapaciteter
WaterCare Lameludskillere leveres som 
standard med kapaciteter fra 6-12-120 
l/s til 100-200-1800 l/s. 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. 

Lameludskilleren vil typisk have den 
dobbelte kapacitet til rensning i kl. II ift. 
kl. I kapaciteten. Rensning fortsætter op 
til de 120 l/s, men aftager gradvist i takt 
med den øgede hydrauliske belastning. 
WaterCare udarbejder gerne tilbud til 
projekter, hvor standard produkter ikke 
kan benyttes. Model 100-200-1800 l/s er 
Danmarks største godkendte udskiller.
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Dansk håndværk af højeste kvalitet

Alle lameludskillere er produceret i gen-
anvendeligt PE-materiale og består af 
dobbeltvæggede PE-rør og udragen-
de bund for opdriftssikring. Udskille-
rens lammeller er fremstillet af elok-
seret aluminium, som sikrer en langt 
stærkere og mere holdbar løsning 
end andre lamelplader på markedet.  
Alle ind- og udløb er påsvejsede PE-rør 
efter individuelle dimensioner. Lamelud-
skillerens skillevægge er fremstillet af 
PE-plader og fastsvejset til lameludskil-
lerens inderside i fuld højde. Udskillerens 
udløbskammer er lukket af, så allerede 
udskilt olie bliver i udskilleren og ikke 
kan udledes.

Dine fordele
WaterCare tilbyder Danmarks bedste 
program af lameludskillere, som alle er 
testet og godkendt af Dansk Teknolo-
gisk Institut/Rørcentret iht. DS858. En la-
meludskiller giver følgende fordele:
•	 100% tæt tank - ingen samlinger  

under vandspejl.
•	 Højeffektiv rensning - mere effektiv 

end f.eks. By-pass udskillere.
•	 Fremstillet i PE-materiale - ingen 

korrosionsproblemer.
•	 Lav vægt - Nem håndtering og  

installation.
•	 Kan leveres med integreret afspær-

ringsventil.

Trafiksikring
WaterCare har leveret flere lamelud-
skillere i områder med svær trafiklast. 
Ved uundgåelig placering i kørebane-
rarealer, eller andre steder hvor der vil 
forekomme trafiklast, vejleder Water- 
Care gerne med udførelse af trafiksikring. 

Opdriftssikring
I visse tilfælde kan det være nødven-
digt at opdriftssikre lameludskillere for 
grundvand med f.eks. omstøbning af 
beton omkring udskillerens bund. Water- 
Care vejleder og udfører gerne bereg-
ninger til hjælp for opdriftssikring af  
lameludskillere.

- WaterCare lameludskillere produceres på egen fabrik i Assens på Fyn

Kapacitet 
(l/s)

Ind- og udløb 
 (mm)

Vol. Slamlager 
(liter)

Diameter 
(mm)

Indløbskote 
(m)

Udløbskote
(m)

Dækselkote
(m)

6-12-120 Ø200 PE 350 1250 1,32 1,30 3,00

10-20-200 Ø250 PE 700 1250 1,42 1,40 3,80

20-40-400 Ø315 PE 745 1500 1,97 1,95 3,10

30-60-600 Ø400 PE 1160 2000 1,77 1,75 3,30

45-90-900 Ø800 PE 1660 2600 1,60 1,58 4,30

60-120-1200 Ø800 PE 1880 2600 2,11 2,09 4,30

80-160-1600 Ø1000 PE 2410 3000 2,11 2,09 4,30

100-200-1800 Ø1000 PE 2410 3000 2,72 2,70 4,30

Produktoversigt
Nedenfor ses en oversigt over WaterCare’s standard lameludskillere. WaterCare udarbejder gerne tilbud til projekter, hvor 
standard produkter ikke kan benyttes.

Sandfang 

WaterCare tilbyder et bredt sortiment af Sandfang, som anbefales at be-
nytte inden en udskiller - heriblandt lameludskillere. Ved lameludskillere 
kræves størres sandfang, som dimensioneres efter lameludskillerens øn-
skede størrelse og kapacitet. Projekttilpassede sandfang udføres som 
dobbeltvæggede tanke i 100% genanvendeligt PE-materiale. Det giver en 
stærk konstruktion og lang holdbarhed.

Sandfang
Lameludskiller

- Projekttilpassede sandfang i flere størrelser



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 har siden 2008 produceret 
lameludskillere til flere projekter og 
oparbejdet en høj ekspertise i produk-
tion af disse. Af projekter kan nævnes:

Degnevangen, Ballerup
2 stk. ”100-200-1800 l/s” - Danmarks 
største olieudskiller til dato!

Prøvestenen, København
2 stk. ”80-160-1600 l/s” 

Selsmosen, Taastrup
1 stk. ”80-160-1600 l/s” 
1 stk. ”45-90-900 l/s”
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