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Innehåll

Du får:
 ■ En anläggning klar för driftsättning
 ■ En anläggning med förlängd livslängd
 ■ En ökad totalekonomi
 ■ Trygghet med en fungerande anläggning 

Detta innebär: 
 ■ Att anläggningen provkörs och injusteras
 ■ Att larm och givare för avskiljare monteras
 ■ Att slutmontering genomförs av ACO-certifi erad 
servicetekniker

 ■ Att ACO Nordic säkerställer att alla komponenter 
är monterade

Dokumentation
 ■ Servicerapport

Mark
 ■ Oleopass
 ■ Oleopator
 ■ Oleosmart
 ■ Box Concept Oil 1:1–1:3
 ■ Box Concept Oil 3:1–3:3
 ■ Box Concept Oil 4:1–4:3

Inomhus
 ■ Coalisator
 ■ Box Concept Oil 1:4
 ■ Box Concept Oil 2:1–2:2
 ■ Box Concept Oil 3:4

Anläggningen slutmonteras och lämnas 
klar för driftsättning

Slutmontering
Enligt våra rekommendationer ska anläggningen genomgå slutmontering
inför uppstart. Slutmonteringen ska omfatta hela oljeavskiljaranläggningen 
som kan bestå av slamavskiljare, oljeavskiljare, avskiljarlarm och provtagnings-
enhet. ACO-certifi erad servicetekniker besöker er på plats. 

Dokumentation
Efter genomförd slutmontering upprättas en servicerapport. Denna fung-
erar som intyg på att anläggningen är korrekt installerad enligt tillverka-
rens föreskrifter. Rapporten säkerställer att alla komponenter är monterade 
och minimerar risk för kostsamma oplanerade stopp. 

Förberedelser
 ■ Oljeavskiljaren ska vara markförlagd eller placerad inomhus 
 ■ Kabelslangen ska vara framdragen och kopplad vid markförlagd 
oljeavskiljare enligt tillverkarens föreskrifter

 ■ Kablarna ska vara installerade i kabelslang vid markförlagd avskiljare
 ■ Larmcentralens placering ska vara bestämd
 ■ Spänningsmatning 230V ska vara framdraget för larmcentral
 ■ El-schema ska tillhandahållas från entreprenör för eventuell 
uppmärkning av kablar

 ■ Avskiljaren ska vara städad och rengjord
 ■ I anslutning till berörda enheter ska det fi nnas vatten och möjlighet 
för inkoppling av elektrisk utrustning vid behov
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ACO Box Concept® Service
Slutmontering
Oljeavskiljare1:1

Tillval
 ■ Driftsättning: Box Concept Service 1:2 
 ■ Startkontroll: Box Concept Service 1:3
 ■ 6-månaders tillsyn: Box Concept Service 1:4
 ■ 5-årskontroll: Box Concept Service 1:5

För andra oljeavskiljare kontakta ACO Nordic.

Passar till

Innehåll

Du får:
 ■ En anläggning klar för drift
 ■ En anläggning med förlängd livslängd
 ■ En ökad totalekonomi
 ■ Trygghet med en fungerande anläggning 

Detta innebär: 
 ■ Att anläggningen provkörs och injusteras
 ■ Att larm och givare för avskiljare funktionstestas 
 ■ Att driftsättning genomförs av ACO-certifi erad 
servicetekniker

 ■ Att ACO Nordic säkerställer att alla komponenter 
är monterade

 ■ Utbildning av drift- och skötselpersonal

Dokumentation
 ■ Servicerapport

Anläggningen funktionstestas och lämnas 
driftsatt och klar för drift

Driftsättning
Oljeavskiljaranläggingar bör genomgå driftsättning inför drift. Denna ska 
omfatta hela oljeavskiljaranläggningen som kan bestå av slamavskiljare, 
oljeavskiljare, avskiljarlarm och provtagningsenhet. Innan driftsättning kan 
ske måste anläggningen vara slutmonterad. ACO-certifi erad servicetekni-
ker besöker er på plats. 

Dokumentation
Efter genomförd driftsättning upprättas en servicerapport. Denna fungerar 
som intyg på att anläggningen är korrekt installerad enligt tillverkarens 
föreskrifter. Rapporten säkerställer att alla komponenter är monterade och 
minimerar risk för kostsamma oplanerade stopp. 

Förberedelser
 ■ Larmcentralen ska vara monterad och ansluten enligt tillverkarens 
föreskrifter

 ■ Givarna ska vara anslutna till larmcentral samt installerade i respektive      
avskiljare enligt tillverkarens föreskrifter

 ■ Avskiljaren ska vara städad och rengjord
 ■ Avskiljaren ska vara vattenfylld
 ■ I anslutning till berörda enheter ska det fi nnas vatten och möjlighet 
för inkoppling av elektrisk utrustning vid behov

Certifikat och godkännanden
Driftsättning utförs i enlighet med SS-EN 858 och DIN 1999-100.

ACO Box Concept® Service
Driftsättning
Oljeavskiljare1:2

Mark
 ■ Oleopass
 ■ Oleopator
 ■ Oleosmart
 ■ Box Concept Oil 1:1–1:3
 ■ Box Concept Oil 3:1–3:3
 ■ Box Concept Oil 4:1–4:3

Inomhus
 ■ Coalisator
 ■ Box Concept Oil 1:4
 ■ Box Concept Oil 2:1–2:2
 ■ Box Concept Oil 3:4

Tillval
 ■ Slutmontering: Box Concept Service 1:1 
 ■ Startkontroll: Box Concept Service 1:3
 ■ 6-månaders tillsyn: Box Concept Service 1:4
 ■ 5-årskontroll: Box Concept Service 1:5

För andra oljeavskiljare kontakta ACO Nordic.

Passar till
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Max 50 km inställelseavstånd från närmaste certifi erade servicepartner i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Umeå. 
Om avståndet är längre vänligen kontakta ACO Nordic för pris.
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