
 

Användningsområde
ALFA Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en 
gravi tationsavskiljare av betong.

  Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten 
och används före fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar 
för vattenåtervinning.

  Avskiljare med bypass-utlopp är endast avsedd för dagvatten 
och används före sådan oljeavskiljare. Detta medför att det 
mest förorenade vattnet i början av ett regn alltid leds via 
oljeavskiljaren.

  Följande kod och rubrik gäller enl. AMA Anläggning 17: PDF.1 
Slamavskiljare.

Avskiljare väljs med hänsyn till de aktuella normer som gäller 
för hela anläggningen. Normalt gäller för oljeavskiljare SS-EN 
858-1 och 858-2 samt för fettavskiljare  
SS-EN 1825-1 och 1825-2. Övriga normer se sid. 4.

Produktbeskrivning
Avskiljarna består av betong delar med MG-fog och bottendel 
i ett stycke. Avskiljare större än DN 1200 har plan överdel 
med övergång till DN 1000. Skärmar av rostfritt stål.

ALFA Sand- och slamavskiljare �nns som standard upp till  
10,2 m3 våtvolym.  Inlopp är försett med invändigt vattenlås 
och dämpskärm. Anslutning för luftningsledning är anpassad 
för 110 mm plaströr och kan alternativt placeras i överbygg-
naden.

ALFA Sand- och slamavskiljare med bypass-utlopp �nns som 
standard för 3–50 l/s och hydraulisk kapacitet 30–500 l/s. 
Se sortiment på sidan 30. Extra utrustning: Slamnivålarm.

Dimensioneringsexempel samt anvisningar för utförande av 
markarbeten och montage, se hänvisning på sidan 4.

Vid utförande enligt SS-EN 858 för oljeavskiljare ges rikt-
värden för våtvolymens storlek på tillhörande slamavskiljare. 
Beroende på förväntad slammängd beräknas våtvolymen i 
liter med ledning av avskiljarens nominella storlek (NS) enligt 
följande (för automatiska fordonstvättar gäller dock minst 
5000 l):

liten vägar, parkeringsplatser, process- 100 x NS / f d 
 vatten med lågt slaminnehåll 

medel bensinstationer, handtvättplatser,  200 x NS / f d 
 busstvättar, verkstäder, garage min. 600 l

stor automatiska fordonstvättar, tvätt  300 x NS / f d 
 för lastbilar och byggfordon  min. 600 l

På följande sidor redovisas kombinationsexempel med 
sand- och slamavskiljare ur standardsortimenet. Utöver dessa 
tillverkas avskiljare på beställning med erforderlig volym och 
passande röranslutningar.

Kontrollera behovet av luftning. När avskiljaren är ansluten till 
ytterligare en slamavskiljare eller vattenåtervinningsanläggning 
så används vattenlås endast på den första behållaren och den 
senare luftas via mellanröret.

Bypass-ledning bör läggas med minsta lutning 10 ‰.

Skötselinstruktion medföljer anläggningen, �nns även att ladda 
ner från www.alfaror.se.




