SVA

Ervaring en verenigde kracht

Als gevestigd producent en leverancier van
betonproducten voor afwatering, is SVA betrokken
bij de meest uiteenlopende infrastructuurprojecten
in Nederland. Hiervoor leveren wij zowel
traditionele, kwalitatief hoogstaande (beton)
producten als innovatieve oplossingen op maat.

Met meer dan 70 jaar ervaring is SVA uitgegroeid tot
een betrouwbare en professionele partner. U kunt bij
ons terecht voor een uiterst breed assortiment van
kant-en-klare prefab betonproducten voor ondergrondse
en bovengrondse toepassingen.

Het brede assortiment voorziet in
afwateringsproducten van het merk AQUAWAY®,
putafdekkingen en luiken van het merk AQUAGATE®
en AQUACARE®, oplossingen voor het zuiveren,
opslag en hergebruik van regen en/of afvalwater.
Deze producten kunnen ingezet worden in
binnenstedelijke en industriële projecten als
ook in de utiliteitsbouw. AQUACARE® producten
zoals regenwater hergebruik en individuele
waterzuivering worden ook steeds meer toegepast
in de privé woning bouw.

SVA is een ISO 9001 gecertificeerde onderneming met
vele KOMO en BENOR productcertificaten en het NL BSB
certificaat. In tijden waarin duurzaamheid en Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen steeds belangrijker
worden, streven wij uiteraard naar permanente verbetering van
onze eigen milieuprestaties. Onze concrete doelstellingen op
het gebied van ecologie en energie zijn vastgelegd in een milieuzorgsysteem. Onze inspanningen op het gebied van milieuzorg
zijn beloond met een ISO 14001 certificaat en een CO2 Bewust
Certificaat, trede 3.

Onze producten beantwoorden aan hoogstaande
kwaliteitsnormen. Wij volgen nieuwe vereisten in
ons vakgebied op de voet en spelen er snel op in
dankzij onze investeringen in R&D en een up-to-date
machinepark.

Deze brochure geeft u een
overzicht van ons assortiment voor
waterzuivering en regenwaterproducten

In dit gamma producten vindt u diverse oplossingen
voor het zuiveren, de opslag en het hergebruik van
regenwater. De wereldwijde voorraad van kwaliteitsvol
water slinkt door vervuiling en een stijgend verbruik.
Zuiver drinkwater, dat nu voor alle doeleinden gebruikt
wordt, wordt een schaars en duur product. Met een
decentraal waterbeleid maakt u een heel verschil.
Wij beschikken over productreeksen die geschikt zijn
voor toepassing in landbouw, utiliteits- en woningbouw,
recreatie en industrie.

Topservice
U mag rekenen op een brede dienstverlening die
alle verwachtingen overtreft. Onze toegewijde
medewerkers gaan samen met u op zoek naar de beste
productoplossingen en bieden een optimale begeleiding
van al uw projecten.

Dankzij onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van
afwatering en waterzuivering, kunnen wij u voorzien van een
gedegen advies en oplossingen op maat, die voor úw specifieke
vraagstuk werken. Daarbij is innovatie en productontwikkeling
binnen ons bedrijf een continu proces.
Onze organisatie maakt deel uit van het internationale concern
Imber Holding (Kanaaldijk 10, 6031 MZ, Nederweert,
Nederland) gespecialiseerd in afwatering, waterbeheersing en
gietijzer producten.
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WATERZUIVERING
Een duurzaam waterbeleid, met oog voor mens,
milieu en maatschappij, impliceert dat de
hoeveelheid afvalwater uit elk huishouden tot een
minimum beperkt wordt. Daarom is een goede
waterbehandeling en -zuivering onontbeerlijk.

WATERZUIVERINGSSTATIONS
De zuivering van huishoudelijk afvalwater heeft een
positief effect op het milieu. Met zuiveringsstations (IBA)
zoals de Thetis Clean®, bieden wij u eenvoudige maar
doeltreffende betonproducten om gezuiverd water te
laten terugvloeien naar de natuur.

Thetis Clean®
Thetis Clean® is een eenvoudig, maar doeltreffend
betonproduct dat huishoudelijk afvalwater in gezuiverde
toestand optimaal laat terugvloeien in de natuur. Zonder
meer een maatschappelijk bewuste keuze, zowel voor
particulieren als bedrijven. De innovatieve technologie
waarmee het systeem is uitgerust, garandeert dat de
kwaliteit van het gezuiverde water elke norm overtreft.

Voordelen:
• Techniek van het ondergedompeld belucht 		
vastbed (korf met levapor)
• Zeer laag energieverbruik
• Leegtrekken van kamer 1 slechts om de 5 jaar
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
• Ondergrondse en geluidsarme installatie
• Eenvoudig te installeren en te onderhouden: 		
compact en gemakkelijke toegang tot de kuip
• Duitse technologie
• CE gekeurd conform EN 12566-3

Type

Erkenningsnummer

Diameter (cm)

Hoogte (cm)

Kg/st

Thetis Clean 1-5W*

2012/14/104/A

233

214

5.370

Thetis Clean 6-10W*

2011/14/102/A

250

242

5.800

Thetis Clean 11-20W

2011/14/103/A

355/266

252

10.200

Vermelde afmetingen = buitenafmetingen
* Verkrijgbaar met versterkt deksel (+ 6 cm)

INCLUSIEF:
• Beluchter + 20m flexibele luchtleiding
• Airlift + 20m flexibele luchtleiding
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•
•
•
•

Korf met Levapor®
Automatische stuureenheid
Electroventiel
2 ophogingen met deksel (enkel Thetis Clean 1 - 5W)
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Werking
Voorbehandeling (kamer 1)
Hier verzamelt zich het afvalwater en voltrekt zich het
eerste biologisch proces van afbraak.
Lichte stoffen zoals vetten en oliën stijgen naar het
oppervlak, zwaar vuil zakt naar de bodem.
Daar wordt het anaeroob verteerd en gemineraliseerd.
Biologische reactor (kamer 2)
De op de bodem van deze kamer aanwezige bacteriën
blijven in leven door het principe van het beurtelings
15 minuten wel en niet inpompen van lucht door een
beluchter. Ze voeden zich met het afval en zuiveren zo
het water.
Zuivering (kamer 3)
De kamer is voorzien van een airlift die het slib aan de
ontmenger onttrekt en naar de voorbehandelingskamer
leidt. Het gezuiverde water stroomt vervolgens onder
invloed van de zwaartekracht uit de Thetis Clean®zuiveringsinstallatie.

Onderhoud
Wij adviseren een jaarlijks onderhoud van de Thetis
Clean® installatie door een erkend bedrijf voor
onderhoudswerken aan IBA systemen waarbij men op
de volgende taken moet uitvoeren:
• Controle van de laatste sliblozing en het laatste 		
onderhoud
• Controle van de goede werking van de mechanische
en elektronische onderdelen
• Eventuele vervanging van elektromagnetische 		
onderdelen door standaardonderdelen
• Onderhoud van de beluchter, controle op lekken van
water, lucht en slib
• Controle van het zuurstofgehalte van het afvalwater
en, indien nodig, aanpassing van de bedieningstijd van
de beluchter
• Controle van de chemische zuurstofvraag
• Controle van het slibvolume na de secundaire 		
zuiveringsfase en afstelling van de recirculatie
• Algemene reinigingswerkzaamheden
• Controle van de bezettingsniveaus van de afscheider
en het bezinkvat. Indien nodig wordt de eigenaar
gevraagd om de sliblozingsprocedure van de 		
afscheider te starten met een goedgekeurde ruimer
• Opstelling van een controleverslag met verschillende

bevindingen
• Onderhoud van het zuiveringsrendement van de 		
installatie
Bij dit onderhoud moet de klant voor het volgende
zorgen:
• Gemakkelijke toegang tot de installatie
• Naleving van de aanbevelingen van Thetis Clean®
• Terbeschikkingstelling van stromend water en een
220 V-stroombron
• Leegtrekken van kamer 1 volgens de instructies van
Thetis Clean®

SEPTISCHE
PUTTEN &
MESTPUTTEN
In elk huishouden wordt er een aanzienlijke hoeveelheid
afvalwater geproduceerd. Dit afval is zowel organisch
als anorganisch. Organisch materiaal is doorgaans
eenvoudig biologisch afbreekbaar. Indien men niet kan
aansluiten op een openbare riolering kan een septische
put uitkomst bieden eventueel met een nabehandeling
en/of infiltratie systeem afhankelijk van de eisen en
wensen. Mestputten bieden oplossingen voor de
agrarische sector.

Septische putten
Een septische put is een cilindervormige vergaarbak
waarin zich 3 lagen vormen. De zwaartekracht scheidt
de bezinkbare deeltjes van de vloeistof. In de onderste
laag bevindt zich aldus de bezonken, vaste materie.
Die is onderhevig aan een anaeroob proces: het vaste
materiaal verteert langzaam en wordt omgezet in
vloeibaar materiaal. De tweede laag van de put bestaat
uit vloeibare afvalstoffen en de bovenste laag uit vaste
stoffen die aan de oppervlakte drijven. De vloeistof
wordt zonder problemen geloosd in het rioleringsstelsel
of komt terecht in een waterzuiveringsinstallatie. Het
vaste residu hoopt zich langzaam op. Daarom moet een
septische put sporadisch leeggemaakt worden. Onze
septische putten beschikken over een CE-keur.

Type

Aantal

Aantal

gebruikers A gebruikers B

Nuttige
inhoud (l)

che
Ook septis
r zwaar
putten voo
rkrijgbaar
verkeer ve

Totale
inhoud (l)

Diameter
(cm)

Hoogte
(cm)

Kg/st

SP 1200 (1500) (geen CE)

2

4

1.200

1.500

150

120

1.400

SP 1500 (2000) (geen CE)

2

5

1.500

2.000

150

150

1.900

SP 2000 (2400)

3

6

2.000

2.400

149

182

2.100

SP 3000 (3700)

5

10

3.000

3.700

175

197

3.000

SP 4200 (5200)*

7

18

4.200

5.200

223

172

4.220

SP 6500 (7500)*

14

26

6.500

7.500

223

240

5.200

SP 8650 (10000)*

16

35

8.650

10.000

250

242

5.900

SP 13100 (15000)

26

55

13.100

15.000

355/266

252

9.500

SP 17500 (20000)*

36

74

17.500

20.000

450/250

253

11.300

SP 26200 (2x15000)

58

116

26.200

2x 15.000

2x (355/266)

252

9.500 + 8.600

A = voor alle huishoudelijk afvalwater
B = voor zwart huishoudelijk afvalwater (toiletwater)
* Verkrijgbaar met versterkt deksel B125
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TOEZICHTPUTTEN,
DEKSELS EN
OPHOGINGEN

Mestputten
De mestopvangputten uit ons assortiment zijn
speciaal ontworpen voor de opslag van gier, vloeibare
mestsappen en dierlijk afvalwater van (pluim) vee. Ze
worden gefabriceerd op basis van cement met een hoge
resistentie tegen sulfaten (HSR).
Bij mestopslag in open lucht is het aanbevolen om de
vloeibare mestsappen op te vangen in een mestput,
voorafgegaan door een overstortput. Bij hevige regenval
zorgt deze overstortput voor een beperkte doorstroming
van het regenwater in de mestput. Dit gebeurt door het
regenwater rechtstreeks om te leiden naar de openbare
riolering. Door een drempel te plaatsen, kan het debiet
ter plaatse geregeld worden via een glijbuis op basis van
het vastgestelde piekdebiet.

Type
Mestput 5200 HSR MG50*
Mestput 10000 HSR MG50*

We beschikken over een uitgebreid assortiment
eenvoudige controleputjes, bouwwerf deksels en
ophogingen. Onze toezichtputten zijn leverbaar in
verschillende formaten. Toezichtputten maken niet alleen
de opvang van water mogelijk, maar vergemakkelijken
ook de controle, inspectie en monstername van de
regenwater- en of waterzuiveringsinstallatie.

Diameter (cm)

Hoogte (cm)

Kg/st

223

172

3.420

250

242

5.100

Mestput 15000 HSR MG60

355/266

252

8.600

Mestput 20000 HSR MG60 Type H*

450/250

253

10.300

Tegelijk zijn ze uitermate geschikt voor de ophoging
van septische putten, regenwaterputten en
waterzuiveringsstations. Een aantal modellen zijn
specifiek uitgerust voor gebruik op bepaalde septische
putten beschikken over de CE-keur. Binnen ons
Aquagate® assortiment hebben we vele oplossingen als
het gaat om gietijzeren putdeksels

Toezichtputten

* Verkrijgbaar met versterkt deksel B125
MG = mangat
Type H = smalle put voor transport - geen uitzonderlijk vervoer vereist

Type

Buiten (cm)

Binnen (cm)

Hoogte (cm)

Kg/st

St/pal

38 x 38

30 x 30

30

48

18

Toezichtput 40 - E 48

48 x 48

40 x 40

30

65

12

Toezichtput 50 - E 58

58 x 58

50 x 50

30

84

12

Toezichtput 60 - E 72/H 30

72 x 72

60 x 60

30

150

6

Toezichtput 60 - E 72/H 50

72 x 72

60 x 60

50

230

4

Toezichtput 30 - E 38

Toezichtput 80 - E 92
Toezichtput 100 - E 116

10

92 x 92

80 x 80

60

400

2

116 x 116

100 x 100

100

950

1
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Bouwwerf deksels

Type

Buiten (cm)

Binnen (cm)

Hoogte (cm)

Kg/st

Deksel 38

38 x 38

-

4

11

St/pal
18

Deksel 48

48 x 48

-

4

19

12

Deksel 58

58 x 58

-

4

28

20

Deksel 70*

70 x 70

-

4

41

20

Deksel 80

80 x 80

-

6

76

1

Deksel 92**
Deksel 114 MG60

92 x 46

-

4

34

1

114 x 114

-

6

137

1

* Ook versterkt model verkrijgbaar
** Toezichtput 80 E 92 vereist 2 deksels

Ophogingen

Type

Buiten (cm)

Binnen (cm)

Hoogte (cm)

Kg/st

St/pal

Ophoging 30 - E 38/H 30

38 x 38

30 x 30

30

38

18

Ophoging 40 - E 48/H 30

48 x 48

40 x 40

30

45

12

Ophoging 50 - E 58/H 30

58 x 58

50 x 50

30

53

12

Ophoging 50 - E 58/H 12

58 x 58

50 x 50

12

26

24

Ophoging 60 - E 72/H 30

72 x 72

60 x 60

30

96

6

Ophoging 70 - E 82/H 30

82 x 82

70 x 70

30

114

3

Ophoging 80 - E 92/H 30

92 x 92

80 x 80

30

129

3

116 x 116

100 x 100

50

350

3

Ophoging 60 - E 76/H 10*

76 x 76

60 x 60

10

50

1

Ophoging 60 - E 76/H 15*

76 x 76

60 x 60

15

75

1

Ophoging 100 - E 116/H 50

Ophoging 60 - E 76/H 20*

76 x 76

60 x 60

20

104

1

Ophoging 60 - E 76/H 30*

76 x 76

60 x 60

30

152

1

Ophoging 60 - E 76/H 50*

76 x 76

60 x 60

50

254

1

* Geschikt voor verkeersklasse B125KN
Voor Multi putten met een hoge belasting (D 400) zijn er opzetstukken en putafdekkingen uit het EKOTEK® Assortiment beschikbaar
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REGENWATERPRODUCTEN
Maak een inventaris op van alle aanwezige
waterbronnen en verdeelpunten. Bepaal waar men
nood heeft aan kostbaar - en dus duur - drinkwater.
Schakel op andere plaatsen over op alternatieve,
kwalitatief hoogwaardige waterbronnen of gerecycleerd

Verder is het aanbevolen om de nodige toebehoren te
voorzien:
•
•
•
•

rustige toevoer
filter met eenvoudig onderhoud
drijvende aanzuiging
overloopsifon

Regenwaterputten geschikt voor
zwaar verkeer klasse D 400

water of een combinatie van beide. Binnen onze
assortiment regenwaterputten, regenwatersystemen,
infiltratieputten en regenwaterfilters en toebehoren,
vindt men dé producten om tot 50% te besparen op de
waterkosten. Maar nog belangrijker men is ecologisch
verantwoord bezig met kostbaar drinkwater besparing.

REGENWATERPUTTEN
Het huishoudelijk gebruik van regenwater is aanbevolen

Alhoewel de meeste regenwaterputten in een groenzone
worden geplaatst of hooguit in een privé oprit (klasse B)
zijn er ook industriële situaties waar men regenwater wil
bufferen en men de put niet anders kan plaatsen als in
een verkeerszone toegankelijk voor zwaar verkeer.
Hiervoor kunnen we onze EKOTEK Multi-putten inzetten
geproduceerd in hoogwaardig ZVB beton C50/60 en
uitgevoerd met zwaar verkeer putdeksels en afdekplaten
tot klasse D 400.
Regenwaterputten worden standaard voorzien van DAB
systemen zoals de Easybox of de Aquaprof voor een
professioneel regenwater recuperatiesysteem.

voor o.a. het onderhouden van vloertegels, het spoelen
van het toilet, het wassen van de auto en het besproeien

• Zwaar ve
rkeer
Klasse D

van kamer- en tuinplanten. U heeft minder ontharder
nodig, gebruikt minder wasverzachter, uw machine en

• Makkelijke

linnengoed gaan langer mee en uw waterleiding-buizen en
verwarmingstoestellen hebben een langere levensduur.

ality

Zo gaan ecologie en economie hand in hand.

Active switch

Aquaprof sturingskast

Type

Regenwaterputten
Bijna al onze regenwaterputten zijn vervaardigd uit
machinaal getrild en gewapend beton. De wanden zijn
conisch uitgevoerd en de bovenplaat is voorzien van een
vierkant mangat dat weerstand biedt aan een statische
druk van 16 kN/m2 (ofwel 80 cm aarde).
Uiteraard is een goede waterkwaliteit essentieel
Aangezien regenwater licht zuur kan zijn, slaat u het
best op in een betonnen put. Beton neutraliseert de
zuurtegraad dankzij de aanwezigheid van calcium en
magnesium. Sommige putten zijn leverbaar met een
versterkte Dekplaat tot klasse B 125.
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installatie

• EKOTEK-Q
u

Diameter (cm)

Hoogte (cm)

Kg/st

Regenwaterput 2000 MG50

149

149

1.600

Regenwaterput 3000 MG50

175

168

2.200

Regenwaterput 5200 MG50*

223

172

3.420

Regenwaterput 7500 MG50*

223

240

4.400

Regenwaterput 7500 laag model MG50

236

215

4.500

Regenwaterput 10000 MG50*

250

242

5.100

Regenwaterput 10000 laag model MG60*

292

192

7.400

Regenwaterput 15000 OVAAL MG60

355/266

252

8.600

Regenwaterput 20000 OVAAL MG60 Type H*

450/250

253

10.300

Vermelde afmetingen = buitenafmetingen
* Verkrijgbaar met versterkt deksel B125
MG = mangat
Type H = smalle put voor transport - geen uitzonderlijk vervoer vereist.
Op verzoek klasse D leverbaar in ZVB Ekotek® Multiputten.
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Filter tot 860 m2

REGENWATERFILTERS &
TOEBEHOREN

Betonnen filterput met RVS filter van 400 micron (brevet
nr/ 2002/0128). Zelfreinigende werking: bladeren en
grof vuil worden afgevoerd met het restwater. Kleine
vuildeeltjes (bv. stuifmeel, vet en olieachtige stoffen)
kunnen het filtersegment echter vervuilen en het
rendement van de filter verlagen. Daarom is het RVS
onderdeel uitneembaar voor reiniging.

Voor een optimaal gebruik van uw regenwaterinstallatie,
is een goede waterkwaliteit essentieel. Kiest u voor
een betonnen put, dan wordt de zuurtegraad van het
regenwater geneutraliseerd. Dat heeft een gunstig
effect op uw leidingen en toestellen.
Door een filter in de put te plaatsen komen vaste
bestanddelen die met het regenwater meegevoerd
worden uit de dakgoot (bv. dorre bladeren,
plantenresten, zand, enz.) niet in de put terecht.
Daarnaast beschikken we over toebehoren die een nog
betere waterkwaliteit en een hoger gebruikscomfort
garanderen.

Type

Oppervlakte Lengte (cm)

Regenwaterfilter 280

280

Filter Trident 325*

325

Regenwaterfilter 860

860

Breedte (cm)

Hoogte (cm)

Kg/st

St/pal

58

37

122

4

8

-

445

1

58
92

92

60

* Technische fiche terug te vinden op onze website

Regenwaterfilters

Inlinefilter tot 10.000 m2

In functie van de aangesloten dakoppervlakte kunt u
kiezen uit een uitgebreid gamma filters:

Voor kantoor- en industriegebouwen zijn aangepaste
filterputten verkrijgbaar tot een aansluitbare
dakoppervlakte van 10.000 m2. Deze filters zijn
allemaal gebaseerd op het ‘inline’ principe (gering
verval tussen aan- en afvoer van gefilterd water). Ze
zijn van het zelfreinigende type: bladeren en grof vuil
worden afgevoerd met het restwater. Kleine vuildeeltjes
(bv. stuifmeel, vet en olieachtige stoffen) kunnen het
filtersegment echter vervuilen en het rendement
van de filter verlagen. Daarom is het RVS onderdeel
uitneembaar voor reiniging.

Filter tot 150 m2
Betonnen filterput met filterschuim

Type

Oppervlakte

Lengte (cm)

Breedte (cm)

Hoogte (cm)

Kg/st

St/pal

Regenwaterfilter

150

58

58

35

127

12

Regenwaterfilter zonder bodem

150

58

58

35

117

12

Mousse voor regenwaterfilter*

-

50

50

1

0,1

-

Geperforeerde plaat voor regenwaterfilter*

-

50

25

1

5

-

Filter Trident 150

150

54

15,4

35,6

3

-

Wisselsprongfilter

150

60,5

11

28,8

3

-

* Wisselstukken voor regenwaterfilter
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Type

Oppervlakte

Diameter (cm)

Hoogte (cm)

Kg/st

Inlinefilter C2000/250*

2.000

223

172

3.460

Inlinefilter C3000/315*

3.000

223

172

3.500

Inlinefilter C6000/400*

6.000

223

172

4.425

10.000

292

192

7.500

Inlinefilter C10000/500*

* In een betonnen compartiment en ook verkrijgbaar met versterkt deksel B125
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Boringen en soepele rubberen moffen
met drievoudige lipring

Type

Onze boringen en moffen in SBR met drievoudige lipring
staan garant voor een waterdichte aansluiting van PVCbuizen.

Diameter (cm)

Boring 110

11

Boring 125

12,5

Boring 160

16

Boring 200

20

Boring 250

25

Boring 315

31,5

Boring 400

40

REGENWATERSYSTEMEN
Regen heeft een niet te onderschatten invloed op de
totale waterhuishouding van elk land. Denk daarbij
aan de aanvulling van grondwaterreserves, aan
overstromingen in geval van overvloed en aan uitdroging
van de bodem bij langdurige droogte. Iedereen - zowel
privé als industrie - kan bijdragen aan een positief
gebruik van regenwater. Het gebruik van regenwater uit
een regenput vermindert het oppompen van drinkbaar
water. De opname van overtollig water via een
infiltratieput vult de grondreserves aan.

Toebehoren
Om de kwaliteit van uw betonnen regenwaterput nog te
verbeteren, kunt u de volgende accessoires
voorzien in de uitrusting:

Het vertraagd afvoeren van regenwater verkleint
dan weer de kans op overstromingen en het
bufferen vertraagt het in werking schieten van de
noodoverstorten van waterzuiveringsinstallaties.

• Putec-aanzuigleiding:
Dit is een gebruiksklare vaste aansluiting voor zuigleiding,
inclusief filterkorf en terugslagklep.

Combitanks®

Type

Diameter (cm)

Lengte (cm)

Putec 130-15 (3000-5200)

3

130

Putec 195-15 (7500-10000)

3

195

Putec 220-15 (15000-20000)

3

220

Putec 140-30 (3000-5200 VERST)

3

140

Putec 195-30 (7500-10000 VERST)

3

195

Putec 225-15 (15000-20000 VERST)

3

225

Met het oog op het veilige en efficiënte hergebruik
van gefilterd regenwater, voorziet u best uw
regenwaterput meteen van alle nodige accessoires.
Daarom ontwikkelden we de Combitank®: een betonnen
regenwaterput die standaard uitgerust wordt met
heel wat toebehoren. Denk bv. aan een rustige
toevoer, zelfreinigende filter, drijvende aanzuiging
en overloopsifon. Deze accessoires verzekeren een
permanent kwaliteitsvolle regenwateropslag. Bovendien
zijn ze afzonderlijk verkrijgbaar.

Vermelde afmetingen = buitenafmetingen

Voordelen

• Soepele drijvende aanzuiging
Bij de drijvende aanzuigleidingen wordt het water vanaf 15 cm
onder de waterspiegel vandaan gezogen door een drijvende
bal.
Type

Diameter (cm)

Lengte (cm)

Soepele drijvende aanzuiging L140 (3000-5200)

4

140

Soepele drijvende aanzuiging L210 (7500-10000)

4

210

•
•
•
•

veilige totaaloplossing voor de opslag van regenwater
alle accessoires gemonteerd in één tank
aansluitklaar
bruikbaar volume = totaal volume

• Reukafsluiter
Type
Reukafsluiter
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Buiten (cm)

Binnen (cm)

Hoogte (cm)

Kg/st

St/pal

58 x 58

50 x 50

30

95

12

19

Terugslagklep

Combitanks® 150m2

Filter

Combitanks® 1650m2

Opzetstuk

Drijvende
aanzuigleiding

Vermelde afmetingen = buitenafmetingen
* Verkrijgbaar met versterkt deksel B125
** De inbouwfilter wordt omwille van de hoogte voor het transport los meegeleverd

Type
COMBI 150 5200*

Rustige toevoer

Vermelde afmetingen = buitenafmetingen
* Verkrijgbaar met versterkt deksel B25
** De inbouwfilter wordt omwille van de hoogte voor het transport los meegeleverd
Type H = smalle put voor transport - geen uitzonderlijk vervoer vereist

Diameter (cm)

Hoogte (cm)

Kg/st

Type

Diameter (cm)

Hoogte (cm)

Kg/st

223

172 + 30

3.650

COMBI 1650 15000 R

355/266

252 + 50**

9.050

355/240

242 + 50**

9.600

450/250

253 + 50**

10.750

COMBI 150 7500*

223

240 + 30**

4.630

COMBI 1650 15000 S*

COMBI 150 7500 (laag model)

236

215 + 30

4.730

COMBI 1650 20000 Type H*

COMBI 150 10000*

250

242 + 30**

5.330

COMBI 150 10000 (laag model)*

292

192 + 30

7.630

Combitanks® 450m2

Tempo+®

Voordelen:

Onweer gaat vaak gepaard met hevige regenval.
Met Tempo+® ontlast u de riolering omdat de afvoer
efficiënt gespreid wordt in de tijd. Zo verkleint de kans
op overstromingen en waterellende. Dat is precies
de functie van onze Tempo+®-putten. In bepaalde
gemeenten is het gebruik van dergelijke putten bij
nieuwbouwwoningen ondertussen zelfs al verplicht.

•
•
•
•

geïntegreerde inlaat en uitlaat
reserve inhoud en hergebruik in één model
gekalibreerde uitlaat, inclusief noodoverloop
regenwaterfilter van 400 micron met hoog rendement
in optie
Tempo+®
Noodoverloop

In ons gamma vindt u de Tempo+ -citerne met een
buffervolume om een groot debiet op te vangen bij
hevig onweer. Tegelijk omvat ze een reservoir met
een reservevolume aan regenwater voor huishoudelijk
gebruik (variabel naargelang het type).
®

Type

Afvoerbegrenzer

Diameter (cm)

Hoogte (cm)

Kg/st

COMBI 450 7500 (laag model)

236

215 + 50

4.850

COMBI 450 10000*

250

242 + 50**

5.450

COMBI 450 10000 (laag model)*

292

192 + 50

7.750

COMBI 450 15000 R

355/266

252 + 50**

8.950

Type

Nuttige inhoud

Diameter (cm)

Hoogte (cm)

Kg/st

COMBI 450 15000 S*

355/240

242 + 50**

9.500

Tempo+ 5200*

3000

223

172

3.500

COMBI 450 20000 Type H*

450/250

253 + 50**

10.650

Tempo+ 7500*

4000

223

240

4.500

Tempo+ 10000*

4650

250

242

5.200

Tempo+ 15000

8800

355/266

252

8.700

14000

450/250

253

10.400

Betonnen tank

Tempo+ 20000 Type H*
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Trident filter
Het Trident Tankfilter is ontwikkeld voor de filtratie van
regenwater en wordt in een regenwaterput gemonteerd
tussen de aan- en afvoer.
Een regenwaterfilter op basis van de Trident
filtertechnologie zorgt ervoor dat vuildeeltjes van het
regenwater gescheiden worden voordat het schone
regenwater in de put opgeslagen wordt.
Een Trident filter bestaat uit een filteroppervlak van
speciale driehoekvormige lamellen die haaks op de
stroomrichting staan.
Deze lamellen zijn gekanteld zodat het stromende
regenwater tegen de opstaande zijkant van de lamel
stroomt en naar de put afgebogen wordt.
Al het vuil dat groter is dan de openingen tussen de
lamellen (0,5 mm) blijft achter op de filterplaat en
worden richting riool afgevoerd.
Omdat de vuildeeltjes na verloop van tijd de openingen
van het filter kunnen blokkeren met als gevolg minder
regenwater dat de put instroomt en het rendement van
het regenwatersysteem afneemt is het noodzakelijk dat
het filter regelmatig wordt schoon gemaakt.
Om er zeker van te zijn dat dit goed en regelmatig
gebeurd is het mogelijk om het trident filtersysteem
uit te rusten met een reinigingssproeier inclusief een
automatische aan- en uit schakelaar.
Met een Trident filter is men verzekerd van optimaal
zuiver regenwater en een goed te onderhouden
regenwatersysteem met een hoog rendement.
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INFILTRATIEPUTTEN
Woningen die niet aangesloten zijn op de
riolering en die het water behandelen met een
waterzuiveringssyteem kunnen de overloop van het
systeem aansluiten op infiltratieputten.
Dit type ondergrondse bufferputten hebben
gaten in de zijwanden waardoor het water in de
ondergrond kan infiltreren.
SVA bied hier in verschillende mogelijkheden
bestaande uit opbouw ringen of complete putten In
budgetvriendelijk machinaal trilbeton.

Putringen + deksel
Deze zijn leverbaar met en zonder perforaties.
Geperforeerd kunnen ze op elkaar gestapeld worden en
dienen als infiltratieput.

Diameter (cm)

Diameter binnen
(cm)

Hoogte (cm)

Kg/st

St/pal

Putring 110/50

110

100

50

235

3

Putring 110/100

110

100

100

470

2

Putring 110/100 geperforeerd

110

100

100

450

2

Putring 110/100 met bodem

110

100

100

600

1

Putring 110/100 in gewapend beton

110

100

100

500

2

Deksel 110 MG50

110

-

6

130

5

Type

Verzinkputten
Onze verzinkputten zijn rondom geperforeerd en kunnen
perfect gebruikt worden als infiltratieput. Let wel ,voor
het gebruik van infiltratie ringen en/of verzinkputten
is er meestal een toelating nodig van de gemeentelijke
overheid dit kan echter verschillend zijn afhankelijk van
regio of land waar de toepassing plaats vind.

Type

Diameter (cm)

Hoogte (cm)

Kg/st

Verzinkput 2000

149

149

1.580

Verzinkput 3000

175

168

2.180

Verzinkput 5200

223

172

3.400

Verzinkput 7500

223

240

4.380

Verzinkput 10000

250

242

5.080

Verzinkput 15000

355/266

252

8.580

Verzinkput 20000 Type H

450/250

253

10.280

Vermelde afmetingen = buitenafmetingen
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EKOTEK®
AFSCHEIDERS
Sinds 1998 is het EKOTEK afscheidergamma
een vaste waarde in de afscheider wereld. Bij
het EKOTEK®-afscheidergamma ligt de focus
op functionaliteit en gecertificeerde technologie.

Binnenwerk bestaande
uit duurzaam RVS en
HDPE

Centraal in het ontwerp staat techniek in een
duurzame uitvoering, bewezen prestaties, alsook
ergonomie en betrouwbaarheid.
De kracht van een EKOTEK zit in een
verbluffende basis.
De opbouw van een EKOTEK afscheider bestaat
uit verschillende hoog kwalitatieve, duurzame en
betrouwbare onderdelen.

Gietijzeren deksel:
verkeersbelasting B125
of D400.

EKOTEK: innovatie in techniek
Het EKOTEK gamma is opgebouwd vanuit een
solide basis en wordt onderverdeeld in drie
toepassingsklasse's. Dit heeft als gevolg dat het juiste
product in het juiste toepassingsgebied terecht komt.
Door een continue focus op markttrends en evoluties
in techniek, zal het productgamma onderhevig zijn
aan innovatie zonder dat deze producten inboeten aan
kwaliteit en functionaliteit. Dit resulteert in verbeterde
technieken in bestaande modellen of in geoptimaliseerde
uitvoeringen van courante modellen. Vaak zonder
aanpassing van de typebeschrijving.

EKOTEK: Europees goedgekeurde topkwaliteit
in 3 versies
Het EKOTEK productgamma is opgesteld conform de
geldende Europese regelgeving omtrent afscheiders,
namelijk de EN 858. Het gamma bestaat uit drie
uitvoeringen waar een onderscheid gemaakt wordt
tussen de verschillende toepassingsgebieden: SMART,
MEDIUM & PREMIUM.

1. EKOTEK SMART UITVOERING
De SMART uitvoering is het basismodel van de afscheiderreeks. Deze is conform alle geldende
normen en is een courant voorkomend product in de klassieke toepassingen.
Toepassingsgebied voor olieafscheiders en slibvangers:
carwashes, tankstations, parkings, schrootverwerking, recyclage parken,...
Toepassingsgebied voor vetafscheiders en slibvangers:
restaurants, gaarkeukens, ziekenhuizen, rusthuizen, slachterijen,...

IN: HDPE-aansluitstomp
conform NEN 7008.
UIT: RVS-aansluitstomp.

Standaard is een EKOTEK afscheider
voorbereid om eenvoudig op te
kunnen waarderen naar een klasse
I coalescentieafscheider, mid- dels
het plaatsen van een optionele
coalescentiefilter. De filter bevat
een uniek 3D-Polypropyleenweefsel
met een zeer open structuur, lange
levensduur en is reinigbaar met
een hogedrukreiniger. (ENKEL VAN
TOEPASSING OP OLIEAFSCHEIDERS)

Betondruksterkte bij uit- levering
minimaal 40 Mpa. Betonkwaliteit
klasse C50/60, milieuklasse
XA 3 conform NBN EN 2061:2001 en omgevingsklasse EA
3 conform NBN EN 1992-1-1.

2. EKOTEK MEDIUM UITVOERING
De MEDIUM uitvoering is gebaseerd op de SMART reeks met als standaard toevoeging een HDPE
lining. Hierdoor is deze reeks toepasbaar in omgevingen waar verhoogde duurzaamheid wordt
gevraagd omwille van bijvoorbeeld chemische aantasting.
Toepassingsgebied:
carwashes, tankstations, parkings, schrootverwerking, recyclage parken, chemische nijverheid,...
Toepassingsgebied voor vetafscheiders en slibvangers:
restaurants, gaarkeukens, ziekenhuizen, rusthuizen,, slachterijen,...

3. EKOTEK PREMIUM UITVOERING

Binnenbekleding van
HDPE T-grip lining,
3 mm dik ( ENKEL
PREMIUM REEKS)

De PREMIUM uitvoering voldoet aan de eisen van de BRL 5251/BRL 5252 Olie- en
vetafscheiders en slibvangputten. Deze normen dienen als basis voor het behalen van een KOMO
certificaat. Hierdoor is deze reeks toepasbaar in omgevingen waar verhoogde eisen worden
gesteld aan duurzaamheid en verhoogde belasting (verkeer, gronddekking,...)

Toepassingsgebied:
carwashes, tankstations, parkings, schrootverwerking, recyclage parken,
chemische nijverheid, havengebied, industriële parkings,...
Toepassingsgebied voor vetafscheiders en slibvangers:
restaurants, gaarkeukens, ziekenhuizen, rusthuizen, slachterijen,...
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EKOTEK®
SLIBVANGPUTTEN

Putdeksel beton/gietijzer

Betonvoet Ø 800-610
Verhoogstuk Ø 800
Afdekplaat
met mof-spie

Slibvangputten

Uitlaat in HDPE

Slibvangers zijn ontworpen volgens de richtlijnen van de
NEN 858 en BRL 5251. Ze zijn uiter-mate geschikt om
vaste bezinkbare stoffen af te scheiden uit afvalwater of
proceswater, waardoor dichtslibben van leidingen kan
voorkomen worden.

Rubber dichting
Inlaat in HDPE
Grofvuilrooster

Daarnaast worden de slibvangputten vooral toegepast
vóór een olieafscheider of een vetafscheider om de
zuiveringsefficiëntie te verhogen.

Betonnen afscheider

Kenmerken
Een zeer compacte uitvoering en een design met een
gunstig stromingspatroon leiden tot een uitermate hoog
zuiveringsrendement.
Voorzien van een stankslot aan de inlaatzijde en een
grofvuilrooster aan de uitlaatzijde. De betonnen put
wordt monolitisch gestort. Aan de binnezijde optioneel
uitgerust met oliebestendige HDPE T-grip Lining dikte 3
mm.
De doorvoeren van in- en uitlaat zijn voorzien van
flexibele dichtingen, in NBR-kwaliteit, die kleine zettingen
kunnen opvangen.
Het binnenwerk is vervaardigd uit HDPE en RVS.
De afmetingen van de buisaansluitingen zijn steeds
afgestemd op standaard kunststof leidingen.

Slibvangput

EKOTEK® SLIBVANGERS
Type (NS)

Nominale grootte (l/s)

Inhoud (l)

Inwendige diameter
(mm)

Aansluiting

6

1398

1200

DN150

(*) SO 3000-3-10

10

3159

1500

DN150

(*) SO 3000-3-15

15

3157

1500

DN200

(*) SO 6000-3-10

10

6546

2000

DN150

(*) SO 6000-3-20

20

6309

2000

DN200

(*) SO 6000-3-30

30

6151

2000

DN250

(*) SO 10 000-3-10

10

10 478

2500

DN150

(*) SO 10 000-3-20

20

10108

2500

DN200

(*) SO 10 000-3-30

30

9860

2500

DN250

(*) SO 10 000-3-50

50

9710

2500

DN300

(*) S0 1200-3-6

Voordelen
•
•
•
•

door zijn eenvoud, multi-inzetbaar;
hoog rendement;
standaard buisaansluitingen;
aparte slibverwijdering mogelijk, in combinatie
met bv. olie- of vetafscheider.

(*) S-SO is smart uitvoering M-SO is Medium uitvoering en P-SO is premium uitvoering
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EKOTEK® OLIEAFSCHEIDER

KLASSE I EN KLASSE II
Werking
Olieafscheiders zijn ontworpen voor het scheiden van
koolwaterstoffen (bv. benzine en diesel), met een
soortelijk gewicht <0,95 kg/l uit het afvalwater. De
afscheiding gebeurt volgens het gravitatieprincipe. In het
geval van een klasse I-afscheider wordt deze werking
versterkt door een optionele coalescentiefilter.
We onderscheiden steeds twee groepen afvalstoffen
in een afscheider: olie en slib.
Door het verschil in soortelijk gewicht zal minerale olie
naar de oppervlakte stijgen en slib naar de bodem
afzinken.
Qua opstelling kent men twee verschillende principes:
een gecombineerde afscheider of een separate slib- en
olieafscheider. De keuze tussen een geïntegreerd of
separaat systeem hangt af van de slib-olieverhouding in
de afvalstroom.
Informeer u vooraf bij onze medewerkers zodat u zeker
de juiste keuze maakt.
Van het effluent van een afscheiderinstallatie moet het
steeds mogelijk zijn om een staal te kunnen nemen. Dit
kan door bv. een EKOTEK® controleput na de afscheider
te plaatsen.

Dimensionering van de olieafscheider
Afhankelijk van het te verwerken debiet kunnen wij u
afscheiders van 3 tot 50 l/s aanbieden, zowel in een
losse separate als geïntegreerde opstelling.
De keuze van het toestel is afhankelijk van het in de
NEN 858-2 beschreven rekenmodel. Op basis van deze
berekeningsmethode werd de huidige Ekotek®-reeks
ontwikkeld.

Solide behulzing

zelfverdichtend beton met sterkteklasse C50/60
en kan optioneel tijdens het productieproces aan de
binnenzijde voorzien van een HDPE lining van 3 mm
dik. Door het T-grip verankeringsprofiel wordt de lining
tijdens het gietproces bevestigd in de betonnen wand en
bodem.
De doorvoeren in de wand voor in- en uitlaat zijn
steeds uitgevoerd in duurzaam NBR-rubber.
Hierdoor zijn zowel de in- als de uitlaat in staat een
beperkte zetting op te vangen en toch de waterdichtheid
te waarborgen.
In- en uitlaat zijn steeds voorzien van een stomp,
waardoor de aansluiting kan gebeuren met behulp van
standaard moffen. In de andere gevallen worden er flexseal koppelingen meegeleverd.

Toepassingsgebied:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tankstations;
automatische carwash;
garages en machinewerkplaatsen;
parkeerterreinen;
loonbedrijven;
logistieke centra;
luchthavens;
auto-verhuurbedrijven;
kazernes;
op- en overslagplaatsen voor brandstoffen;
metaalverwerkende bedrijven;
infiltratievoorzieningen;
wegenis in waterwingebieden.

Alle putten worden in productie monolitisch gestort
waardoor een perfect waterdichte tank bekomen wordt.
De bekuiping is vervaardigd uit hoogwaardig
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EKOTEK®
MULTISTAGE

Putdeksel beton/gietijzer

Betonvoet

Opstuwalarm
Detectie maximale
laagdikte olie

Efficiënt design

Verhoogstuk Ø 800

Coalescentiefilter
(enkel bij KLASSE I)

Deze olieafscheiders zijn ontwikkeld en beproeft conform
NEN-EN 858 en zijn van een hoge betonkwaliteit
C50/60 en voorzien van HDPE en/of RVS onderdelen.

Afdekplaat met mof-spie
Rubber dichting

Type “separaat” (een aparte slibvangput moet steeds
voor de afscheider geplaatst worden).

Uitlaat in HDPE

Vlotter
Inlaat in HDPE

Betonnen afscheider

Kenmerken EKOTEK® MULTISTAGE
Afscheiding volgens het MULTISTAGE-principe is
enkel van toepassing bij separate olieafscheiders.
Het hydraulische concept staat garant voor een hoog
rendement. Door de aanwezige stromings-regulierende
voorzieningen is deze afscheider in staat met een
beperkt volume en geringe opper-vlakte een uitmuntend
resultaat neer te zetten.
De MULTISTAGE afscheider is eenvoudig op te
waarderen tot een KLASSE I-afscheider door een
coalescentiefilter toe te voegen. Het coalescentiemateriaal bestaat uit een polypropyleen 3D-geweven
open structuur. Dit materiaal kan eenvoudig gereinigd
worden met een hogedrukreiniger en heeft een
uitermate lange levensduur.
De LGA-gecertificeerde automatische vlotterafsluiter is
standaard gekalibreerd op een soortelijk gewicht van
0,85 g/cm³ en voorzien van een uitdrijfbeveiliging.

Voordelen
• separate opstelling van slibvanger en olieafscheider laat u toe de juiste combinatie te bouwen
volgens de ingeschatte vuilvracht;
• aparte ruiming van slib en olie mogelijk;
• groot olieopslagvolume;
• coalescentiefilter met een zeer open structuur
en lange levensduur;
• eenvoudige manuele demontage van vlotter en
coalescentiefilter;
• coalescentiefilter is reinigbaar met hogedrukreiniger.
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Multistage afscheider

EKOTEK® MULTISTAGE (separate afscheiders)
Type (NS)

Nominale grootte
(l/s)

Olieopslag volume (l)

Inwendige diameter
(mm)

Aansluiting

(*) OS 3-10

10

(*) OS 15

15

165

800

DN150

400

1200

DN200

(*) OS 20

20

400

1200

DN200

(*) OS 30

30

640

1500

DN250

(*) S-SO is smart uitvoering M-SO is Medium uitvoering en P-SO is premium uitvoering
Op verzoek zijn er ook in het Multistage assortiment 40 en 50 l/s separaat afscheiders leverbaar.

Na een afscheider is het verplicht om steeds een
staalnamevoorziening te plaatsen.
Controle putten zijn leverbaar in PVC,HDPE en beton.
Informeer u over de mogelijkheden bij de commerciële
binnendienst.
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EKOTEK®
EKOPAKT

Putdeksel beton/gietijzer

Betonvoet

Compact, robuust en betrouwbaar

Verhoogstuk Ø 800

Opstuwalarm
Detectie maximale
laagdikte olie

Gecombineerde olieafscheider ontwikkeld en beproeft
conform NEN-EN 858. Zowel afscheiding van slib als
olie in één betonnen bekuiping.

Afdekplaat met mof-spie
Rubber dichting
Coalescentiefilter (enkel bij KLASSE I)

De EKOPAKT technologie wordt enkel toegepast bij
gecombi-neerde afscheiders. Door het aanbrengen van
stromingsregulierende voorzieningen wordt de gravitaire
werking versterkt, ondanks een beperkte oppervlakte.
Zowel de afscheiding van slib als olie gebeurt in één
compartiment. Hierdoor bekomen we een compact
geheel welke voordelen biedt op vlak van manipulatie en
grondverzet tijdens de installatie.

Vlotter
Inlaat in HDPE

Uitlaat in HDPE

Geïntegreerde
slibvanger
Betonnen afscheider

Kenmerken EKOTEK® EKOPAKT
Ekopakt afscheider
Alle inbouwdelen zijn vervaardigd uit HDPE en/of RVS,
afhankelijk van de eis qua brandveiligheid.
Een waterslot is zowel aan de in- als uitlaatzijde voorzien.
De uitlaatconstructie is zo gebouwd dat een KLASSE IIafscheider eenvoudig kan opgewaardeerd worden
tot een KLASSE I-afscheider, mits het inschuiven
van een coalescentiefilter in de standaard voorziene
profielen. Het coalescentiemateriaal bestaat uit
3D-polypropyleenweefsel met een zeer open
structuur, lange levensduur en is reinigbaar met
een hogedrukreiniger.
De op werking en afdichting beproefde automatische
vlotterafsluiter is standaard gekalibreerd op een
dichtheid van 0,85 g/cm3, incl. LGA werkingscertificaat. Tevens is de vlotter standaard voorzien van
een uitdrijfbeveiliging.

Extra mogelijkheden:

Voor grote terreinen kan SVA ook Bypass putten
leveren of Maxi afscheiders met geïntegreerde
bypass
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EKOTEK® EKOPAKT (gecombineerde afscheiders)

Voordelen
Type (NS)
• compacte afscheider met twee functies in één
tank (slibvanger en olieafscheider);
• beperkt grondverzet, snelle plaatsing en eenvoudige manipulatie door het compacte design;
• groot olieopslagvolume;
• coalescentiefilter met open structuur en lange
levensduur;
• eenvoudige manuele demontage van de coalescentiefilter en vlotter voor reiniging en inspectie;
• coalescentiefilter is reinigbaar met hogedrukreiniger.

Toebehoren
• Controleputten in beton of kunststof in diverse 		
belastingklasses.

(*) OC 3/0,6 E
(*) OC 3-6/1,2 E

Nominale grootte

Volume slibvang

Olieopslag

Inwendige
afmeting

Aansluiting

3

611

456

Ø 1200

DN150

6

1205

456

Ø 1200

DN150

(*) OC 3-10/2,0 E

10

2092

507

Ø 1500

DN150

(*) OC 3-10/2,5 E

10

2446

507

Ø 1500

DN150

(*) OC 3-10/5,0 E

10

5015

919

Ø 2000

DN150

(*) OC 3-15/3,0 E

15

3432

898

Ø 2000

DN200

(*) OC 3-20/4,0 E

20

4406

898

Ø 2000

DN200

(*) OC 3-20/5,0 E

20

4956

898

Ø 2000

DN200

(*) OC 3-30/3,0 E

30

3276

1774

Ø 2500

DN250

(*) OC 3-30/5,0 E

30

5239

1774

Ø 2500

DN250

(*) OC 3-30/6,0 E

30

6024

1774

Ø 2500

DN250

(*) OC 3-50/5,0 E

50

5000

1766

Ø 2500

DN250

(*) S-SO is smart uitvoering M-SO is Medium uitvoering en P-SO is premium uitvoering
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EKOTEK® VETAFSCHEIDERS

Putdeksel beton/
gietijzer
Betonvoet

EKOTEK® S-VC SERIE
Bewezen prestaties

Verhoogstuk Ø 800

Afdekplaat
met mof-spie

Uitlaat
in HDPE

SVA ontwikkelde en beproefde de S-VC vetafscheiders
volgens NEN-EN 1825, met standaard geïntegreerde
slibvangput.
Vetafscheiders worden ingezet om dierlijke en
plantaardige vetten uit afvalwater te verwijderen. Gevolg
is dat in het rioolstelsel minder vetten terechtkomen
die verstoppingen kunnen veroorzaken of aantasting
aan de binnenwand van de leidingen veroorzaken.
Met vetafscheiders kan u zowel de levensduur
van het leidingwerk verlengen en blijven ook de
onderhoudskosten binnen de perken. Daarnaast zijn
vetten ook nadelig voor de biologische werking van
bacteriën in waterzuiveringsstations. Vetafscheiders
zijn steeds geïntegreerde systemen, die zowel
bezinkbare als drijvende vetten afscheiden volgens het
gravitatieprincipe.
Qua structurele stabiliteit bieden betonnen
vetafscheiders diverse voordelen. SVA biedt de keuze
uit afscheiders voor zowel verkeersgroep 2 (licht
verkeer, personenwagens) als verkeersgroep 4 (zwaar
wegverkeer)

Rubber dichting
Inlaat in HDPE

Toepassingsgebieden
Betonnen
afscheider

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

industriële keukens;
restaurants;
zorgcentra;
ziekenhuizen;
slachterijen;
vlees- en visverwerkende bedrijven;
groenteverwerkende bedrijven;
kantines;
hotelkeukens;
snackbars.

We onderscheiden twee verschillende types van
vetafscheiders. Beiden gebruiken dezelfde afscheidingstechnologie, enkel de bekuiping is verschillend.

EKOTEK® S-VC SERIE: eigenschappen
• slibvangput en vetafscheider in één tank;
• gecombineerd systeem dus zeer compact;
beperkt grondverzet, eenvoudige plaatsing met
een kleine kraan;
• bekuiping monolitisch gestort, waterdicht en
aan de binnenzijde bekleed met 3mm HDPE Lining
met T-grip betonverankering;
• inbouwdelen uit hoogwaardig HDPE of RVS;
• eenvoudige reiniging door de gladde binnenbekleding en zeer hoge weerstand tegen zuren.

Geïntegreerde
slibvanger

Vetafscheider

EKOTEK® S-VC SERIE
Nominale grootte
(l/s)

Slibvang volume
(l)

Vetopslag
volume (l)

Inwendige
diameter (mm)

Aansluiting

4

452

250

1200

DN125

(*) VC 7-10/1000 E

10

1005

480

1500

DN150

(*) VC 7-10/1400 E

10

1450

480

1500

DN150

(*) VC 7-10/2000 E

10

2275

880

2000

DN150

(*) VC 15/1500 E

15

1680

840

2000

DN200

(*) VC 15-20/2000 E

20

2000

840

2000

DN200

(*) VC 15-20/3000 E

20

3000

840

2000

DN200

(*) VC 15-20/4000 E

20

4000

840

2000

DN200

Type (ID)
(*) VC 2-4/400 E

(*) S-VC is smart uitvoering M-VC is Medium uitvoering en P-VC is premium uitvoering

Na een afscheider is het verplicht om steeds een
staalnamevoorziening te plaatsen.
Controle putten zijn leverbaar in PVC,HDPE en beton.
Informeer u over de mogelijkheden bij de commerciële
binnendienst.
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KUNSTSTOF VETAFSCHEIDERS
Licht in uitvoering, krachtig in preestaties

De kunststof vetafscheider (HDPE) is de oplossing indien
men op zoek is naar een licht gewicht afscheider te
plaatsen in een moeilijk te bereiken locatie welke men
vaker aantreft in binnenstedelijke gebieden bij kleine
restaurants of andere horeca gelegenheden.
Ook in niet belastbare verkeers-zones kan de kunststof
afscheider een prijsgunstige oplossing zijn echter dient de
afscheider te voldoen aan zware verkeersbelastingen dan
is vaak een beton afscheider budget vriendelijker.
Tevens kunnen kunststof vetafscheiders zo ontworpen
worden dat ze inpandig geplaatst kunnen worden al dan
niet met diverse opties in het kader van reiniging en
onderhoud.

Toepassingsgebieden

•
•
•
•
•
•

kleine restaurants;
kleine vlees- en visverwerkende bedrijven;
groenteverwerkende bedrijven;
kantines;
hotelkeukens;
snackbars.

We onderscheiden twee verschillende types
van vetafscheiders. Beiden gebruiken dezelfde
afscheidingstechnologie, enkel de bekuiping is
verschillend: VR (ronde afscheiders) en VRH
(rechthoekige modellen)

Waarom kiezen voor een kunststof afscheider?
•
•
•
•
•
•

lichtgewicht afscheider,
ideaal voor plaatsen op moeilijk te bereiken locaties,
gebruik voor binnenstedelijke projecten,
gebruik bij lichte verkeersbelasting,
kunnen inpandig geplaatst worden,
diverse opties en mogelijkheden.

Na een vetafscheider is het verplicht om steeds een
staalnamevoorziening te plaatsen. Controle putten zijn
leverbaar in PVC,HDPE en beton.Informeer u over de
mogelijkheden bij de commerciëlebinnendienst.
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NOTITIES
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NOTITIES
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Kanaaldijk 10 - 6031 MZ Nederweert (NL)
Tel. +31 (0)495 53 48 15 - Fax +31 (0)495 53 27 85 - info@sva.group

www.sva.group

