bia HÄRDPLAST AB
Förslag till programtext uppställd enligt
RA VVS AMA 98

P

APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER
RÖRLEDNINGSNÄT

PM

*APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST,
FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM

PMB

APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER
GASFORMIGT MEDIUM

PMB.2

Apparater för rening av flytande medium

PMB.22

Avskiljare för rening av flytande medium

PMB.221 Olje och bensinavskiljare

RA Anläggning AMA 98
P

APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER
RÖRLEDNINGSNÄT

PD

*BRUNNAR O D I MARK

PDF

AVSKILJNINGSBRUNNAR

PDF.2

Oljeavskiljare
HÄRDPLAST:s typ OAMS .... för markförläggning.
Prefabricerad CE  märkt, stående oljeavskiljare utformad enligt SS EN 8582
för rening av oljehaltigt spill eller dagvatten, tillverkad av orthoaftalsyre
polyester
Nominellt flöde …… l/s.
Vattengång  färdig mark
….. mm.
Avskiljaren skall levereras komplett med nedstignings, inspektions och
tömningshals samt ventilationsanslutning.
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bia HÄRDPLAST AB
Oljeavskiljare skall förses med ventilationsledning enligt Boverkets Byggregler
BBR 06 kap. 6:641

Tillbehör enligt SS EN 858:
Avskiljaren förses med oljenivåalarm typ OSA + R6 , automatiskt
övervakningslarm för fett och oljeavskiljare komplett med givare för tjockt
oljeskikt samt givare för dämning.
Vid markytan förses avskiljaren med betäckning typ bia A6 som är låsbar och
för belastningsklass D400 och försedd med texten ”Avskiljare” enligt SSEN
8581.
På avskiljaren monteras provtagningsbrunn typ bia PB L63, komplett med
teleskopisk hals och variabel betäckning som är låsbar, gastät och körbar för
belastningsklass D400.

Övriga Tillbehör:
Med avskiljaren levereras en separat provtagningsbrunn typ bia PTB 455
Höjdskillnaden mellan in och utlopp är 200 mm.
Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia förankringsband 4/8 ton för
förankring till underliggande platsgjuten förankringsplatta.
Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia markankare i betong komplett
med förankringsband.
Med avskiljaren levereras rostfria fallskydd i stigarhalsarna.
Avskiljaren förses med ES 8, slamgivare för larm vid hög slamnivå.
Avskiljaren skall förses med tryckutjämningsplatta om den ligger i körbar yta
enligt tillverkarens anvisningar.
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