BRUKERMANUAL
ODIN GVR gråvannsanlegg

ODIN GVR-1

ODIN GVR-2

www.odin-miljo.no

06-19
1

BRUKERMANUAL FOR
ODIN GVR GRÅVANNSRENSEANLEGG

Innhold:
Side 3. Monteringsinstruks Odin GVR-1.
Side 5. Monteringsinstruks Odin GVR-2.
Side 7. Driftsinstruks.
Side 8.		 Alarm - kontroll.

				

2

MONTERINGSINSTRUKS FOR ODIN GVRFiltraLite
Drensrør Ø110 mm

Ø50 mm EL-kabler

Varmekabel

Prøvetaking Ø110 mm

Alarm-føler

INN
Ø75 mm

1800

FiltraLite 4,0-10

Ø50 mm
EL-kabel
INN
Ø75 mm

UT
Ø110 mm

1100

1500

FiltraLite 0,5-4,0

300

UT
Ø110 mm

FiltraLite 4-10

1800

VIKTIG! Det er meget viktig at denne monteringsinstruks blir fulgt nøye. Utførende rørlegger/entreprenør
skal ha ADK-sertifikat og/eller sentral/lokal godkjenning.
Elektrikerarbeid skal utføres av autorisert installatør. Dette
er meget viktig for at garantien skal være gjeldende.
MONTERING AV ANLEGGET
Odins gråvannsrenseanlegg kan monteres nedgravd eller
på bakkenivå, kjellergulv e.l.
Ved nedgravd montering må byggegruben graves min. 0,5
m større enn renseanlegget.
Rensetanken settes ned på et 0,2 m tykt vatret lag av
singel, pukk, grus eller sand.
NB! Hvis det er fare for oppdrift må rensetanken
forankres til en armert betongplate eller fjell.
Ved montering i kjeller e.l. må renseanlegget monteres på
et betonggulv e.l.
Underlaget må være plant og fritt for objekter som kan
gjøre skade på anlegget. Anlegget må frostsikres ved at
det blir montert i et frostfritt rom eller tømmes for vann før
vinteren.
Ved helårs bruk MÅ anlegget frostsikres ved at det
monteres varmekabel og utvendig isolasjon. Dersom
anlegget skal tømmes for vann, må pumpen demonteres
slik at denne ikke risikerer å bli stående i vannrester.
Dersom anlegget skal bygges inn må det sørges for at det
er tilgang til toppen av anlegget for service o.l.

1800

SAMMENKOBLING
Det skal være fall ut fra hytta mot renseanlegget på
minimum 1% (1 cm pr. m.)
Avløp fra hytta - vask og dusj (IKKE TOALETT) kobles til
innløp på renseanlegget – dim. Ø 75 mm.
UTLØP
Alt. 1: Utløp fra renseanlegg legges med fall ut til
resipient (bekk, elv eller sjø).
Utslipp til sjø skal føres ut på dypt vann i god avstand fra
land. Ved utslipp til bekk skal det være helårs vannføring i
bekken. Det må ikke være fare for forurensing av
drikkevann.
Alt. 2: Dersom det er løsmasser i grunnen på egen eiendom, kan renset avløpsvann innfiltreres ned i grunnen. I
de fleste situasjoner kan en infiltrasjonsgrøft utformes som
omtalt nedenfor.
Grunnforhold kan imidlertid gi grunnlag for avvikende
utforming (større eller mindre grøft).
Utløpsrøret fra renseanlegget legges med 1% fall mot
utslippsgrøft. Grøfta bør starte 5 meter fra renseanlegget og være 10 m lang, 0,5 m bred og 0,4 m dyp.
Grøfta skal være plan og horisontal og fylles med 12-16
mm støvfri pukk eller 10-20 mm rund Leca. Det legges en
10 m lang drenslange/fordelingslange Ø 75 (med f.eks
8 mm hull hver 50 cm) som plasseres i grøfta slik at den
dekkes av 10 cm pukk/Leca. Drenslangen skal ha 0,5 %
fall (5 cm på 10 m) og ha tett endestykke.
Grøfta dekkes med fiberduk (polypropylen duk). Til slutt
dekkes fiberduken med tilbakefylte jordmasser
(min. 10 cm). Jordmasser må ikke fjernes nedenfor
infiltrasjonsgrøften.
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FROSTSIKRING MED JACKOFOAM
ISOLASJON
Rensetanken må markisoleres minst 0,5 m utenfor
arealet den dekker.
Avløpsrør fra hytte til renseanlegg og utløpsrør videre til
resipient må også frostsikres med Jackofoam eller
tilsvarende.
Dersom det er behov for ytterligere frostsikring kan
selvregulerende varmekabel benyttes.
(Frostguard varmekabler kan leveres i ulike lengder).
TREKKERØR I PVC TIL EL.
Det legges PVC trekkerør Ø 75 mm fra anlegget og inn til
hytta for trekking av:
1 stk. el. kabel til pumpe 3 x 1,5 kvadrat type PFXP 3 x 1,5
El. Nr. 1018570.
1 stk. el. kabel til VA-alarm f.eks. 2 x 1 kvadrat.
Evt. 1 stk. el. kabel for strømtilførsel til varmekabel.
(1 stk. el. kabel for doseringspumpe.
NB! Gjelder kun anlegg med etterpolering:)
NB! Kablene må skjøtes med vanntett krympestrømpe.
Krympeskjøter skal befinne seg utenfor anlegget, inne
i trekkerøret og ikke i selve renseanlegget.
STYRESKAP
(gjelder KUN anlegg med etterpolering)
Det medfølgende styreskapet skal monteres innvendig
eller på annen tørr plass. Skapet har 3 tilkoblingspunkter:
Punkt 1: Strømtilførsel.
Punkt 2: Pumpe i renseanlegget.
Punkt 3: Doseringspumpe for kjemikalier i EP-senhet.
GJENFYLLING
Det kan nå gjenfylles forsiktig rundt anlegget med sand,
grus eller finpukk. Påse at grove fyllmasser eller andre
fremmedlegemer ikke kommer nærmere enn 0,2 m fra
tanken.
Hvis det er fare for utvasking av massene må særlige
forhåndsregler tas. Bruk filterduk eller tilsvarende.
ILEGGING AV FILTERMATERIALE
(NB! KUN I YTTERSTE KAMMER)
For at anlegget skal fungere optimalt er det viktig at filtermaterialet blir lagt i anlegget på følgende måte:
- DRENSJIKTET: Drenslaget i bunnen skal bestå av
et 0,2 m tykt lag med FiltraLite NC 4-10 mm. 		
(4 stk. 50-liters sekker).

-

HOVEDSJIKTET: Skal bestå av et 0,6 m tykt lag
med FiltraLite P 0,5-4 mm.
(1 storsekk à 1 kbm. alt. 21 stk. 50-liters sekker).
TOPPSJIKTET: Skal bestå av et 0,1 m tykt lag
FiltraLite NC 4-10 mm. (3 stk. 50-liters sekker).

NB! Det er meget viktig at slamavskiller delen og
pumpekammeret ikke inneholder filtermateriale før
anlegget startes. Filterpartikler på IKKE havne i pumpe
eller sprededyse! Dersom dette påviselig sørger for
pumpehavari dekkes ikke dette av garantien!
KOBLING I RENSEANLEGGET - 1-fas.
Kabel til Pumpe PFXP 3 x 1,5 El. nr. 1018570 eller
tilsvarende.
NB! Denne må skjøtes med vanntett krympestrømpe
utenfor renseanlegget - inne i trekkerør.
FØR ANLEGGET TAS I BRUK
Før anlegget tas i bruk skal slam/fettutskilleren (det
midterste kammeret) fylles opp med vann.
Fyll opp til vannet når så høyt at det renner inn i pumpekummen (det innerste kammeret).
OBS! Sjekk at ventil til spredesysen er åpen. Fyll
slamavskilleren med vann helt til sprededysen starter.
Evt. juster ventilen slik at vannstrålen treffer midt i det
ytterste kammeret med filtermaterialet.
BYTTE AV FILTERMATERIALE
Filteret har ingen begrenset levetid med hensyn til
nedbryting av organisk stoff, men Odin Miljø
anbefaler at filtermassen byttes etter 10-15 år. Enkleste
måte å fjerne filtermassen på er med slamsugebil.
Filtermassen kan også tas opp med bøtter. Brukt filtermasse må deponeres iht. lokale krav.
ETTERPOLERINGSENHET (tilleggsutstyr)
Etterpoleringsenheten blir levert med kjemikaliekanne og
doseringspumpe montert inne i EP-tanken.
Enheten kobles til rensetanken med et 110 mm PVC-rør.
Avstanden bør være ca. 30 cm.
Underkant av EP-tanken vil da stikke ca. 20 cm under
underkant av tank 1.
Denne delen av EP-tanken er selve blandingskammeret
for utgående vann og kjemikalier.
Doseringen blir styrt fra det innvendige styreskapet.
(Doseringen er tilpasset på forhånd og skal ikke justeres).

NB! Ved feil på anlegget i garantiperioden (2 år fra levering) SKAL Odin Miljø AS

kontaktes FØR det settes i verk tiltak. Dersom anleggseier selv bestiller rørlegger,
elektriker eller annet firma for utbedring av feil vil IKKE Odin Miljø AS dekke fakturaer fra
disse uten forhåndsgodkjennelse!
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MONTERINGSINSTRUKS FOR ODIN GVR-2
900

900

Slamutskiller
Ø50 mm EL

INN
Ø110 mm

Ø110 mm

1.800

Ø50 mm EL
AlarmfØler

NØdoverlØp

INN
Ø110 mm

2.100

PrØvetaking

1.100

Filtra Lite NC 4-10

Filtra Lite P 0,5-4

Varmekabel

Filtra Lite NC 4-10

250

1.800

300

UT
Ø110

2.200

VIKTIG! Det er meget viktig at denne monteringsinstruks
blir fulgt nøye.
Utførende rørlegger/entreprenør skal ha ADK-sertifikat og/
eller sentral/lokal godkjenning.
Elektrikerarbeid skal utføres av autorisert installatør.
Dette er meget viktig for at garantien skal være gjeldende.
MONTERING AV ANLEGGET
Odins gråvannsrenseanlegg kan monteres nedgravd eller
på bakkenivå, kjellergulv e.l.
Ved nedgravd montering må byggegruben graves min. 0,5
m større enn renseanlegget.
Rensetankene settes ned på min. 20 cm tykt vatret lag av
singel, pukk, grus eller sand. Slamavskilleren (2m3) skal
stå 30 cm høyere enn rensetanken (4m3) for at disse skal
flukte på toppen. Se forøvrig vedlagte tekniske tegning.
NB! Dersom det er fare for oppdrift må tankene
forankres til en armert betongplate eller fjell.
Underlaget må være plant og fritt for objekter som kan jøre
skade på anlegget. Anlegget må frostsikres ved at det blir
montert i et frostfritt rom eller tømmes for vann før vinteren.
Ved helårs bruk kan anlegget frostsikres ved at det
monteres varmekabel og utvendig isolasjon. Dersom
anlegget skal tømmes for vann, må pumpen demonteres
slik at denne ikke risikerer å bli stående i vannrester.
Dersom anlegget skal bygges inn må det sørges for at det
er tilgang til toppen av anlegget for service o.l.

SAMMENKOBLING
Det skal være fall ut fra hytta mot renseanlegget på minimum 1% (1 cm pr. m.) Avstand mellom tank 1 og tank 2 er
valgfri. De må likevel monteres slik at det er fall fra utløpet
på tank 1 til innløpet på tank 2.
Avløp fra hytta - vask og dusj (IKKE TOALETT) kobles
til innløp på slamavskillerens innløp Ø 110 mm. Deretter
kobles det rør fra slamavskillerens utløp til rensetankens
innløp.
UTLØP
Alt. 1: Utløp fra renseanlegg legges med fall ut til godkjent
resipient (bekk, elv eller sjø).
Utslipp til sjø skal føres ut på dypt vann i god avstand fra
land. Ved utslipp til bekk skal denne ha helårs vannføring.
Det må ikke være fare for forurensing av drikkevann.
Alt. 2: Dersom det er løsmasser i grunnen på egen
eiendom, kan renset avløpsvann innfiltreres ned i grunnen.
I de fleste situasjoner kan en infiltrasjonsgrøft utformes
som omtalt nedenfor.
Grunnforhold kan imidlertid gi grunnlag for avvikende
utforming (større eller mindre grøft).
Utløpsrøret fra renseanlegget legges med min. 1% fall mot
utslippsgrøft. Grøfta bør starte 5 meter fra renseanlegget
og være 10 m lang, 0,5 m bred og 0,4 m dyp. Grøfta skal
være plan og horisontal og fylles med 12-16 mm støvfri
pukk eller 10-20 mm rund Leca. Det legges en 10 m lang
drenslange/fordelingslange Ø 110 (med f.eks 8 mm hull
hver 50 cm) som plasseres i grøfta slik at den dekkes av
10 cm pukk/Leca. Drensslangen skal ha 0,5 % fall (5 cm
på 10 m) og ha tett endestykke.
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Grøfta dekkes med fiberduk (polypropylen duk). Til slutt
dekkes fiberduken med tilbakefylte jordmasser (min. 10
cm). Jordmasser må ikke fjernes nedenfor infiltrasjonsgrøften.
FROSTSIKRING MED JACKOFOAM ISOLASJON
Tankene må markisoleres minst 0,5 m utenfor arealet den
dekker.
Avløpsrør fra hytte til renseanlegg og utløpsrør videre til
resipient må også frostsikres med Jackofoam eller
tilsvarende.
Dersom det er behov for ytterligere frostsikring kan
selvregulerende varmekabel benyttes.
(Frostguard varmekabler kan leveres i ulike lengder).
TREKKERØR I PVC
Det legges PVC trekkerør e.l. Ø 50 mm fra anlegget og inn
til hytta for trekking av:
1 stk. el. kabel til pumpe 3 x 1,5 kvadrat type PFXP 3 x 1,5
El. Nr. 1018570.
1 stk. el. kabel til VA-alarm (skjermet kabel).
Evt. 1 stk. el. kabel for strømtilførsel til varmekabel.
(1 stk. el. kabel for doseringspumpe.
NB! Gjelder kun anlegg med etterpolering:)
NB! Kablene må skjøtes med vanntett krympestrømpe.
Krympeskjøter skal befinne seg utenfor anlegget, inne
i trekkerøret og ikke i selve renseanlegget.
GJENFYLLING
Det kan nå gjenfylles forsiktig rundt anlegget med sand,
grus eller finpukk. Påse at grove fyllmasser eller andre
fremmedlegemer ikke kommer nærmere enn 0,2 m fra
tanken.
Hvis det er fare for utvasking av massene må særlige
forhåndsregler tas. Bruk filterduk eller tilsvarende.
ILEGGING AV FILTERMATERIALE
For at anlegget skal fungere optimalt er det viktig at filtermaterialet blir lagt i anlegget på følgende måte:
DRENSJIKTET: Drenslaget i bunnen skal bestå av
et 0,2 m tykt lag med FiltraLite NC 4-10 mm. 		
(5 stk. 50-liters sekker).
HOVEDSJIKTET: Skal bestå av et 0,75 m tykt lag
med FiltraLite P 0,5-4 mm.
(2 storsekker à 1 kbm. alt. 46 stk. 50-liters sekker.)
TOPPSJIKTET: Skal bestå av et 0,1 m tykt lag
FiltraLite NC 4-10 mm (5 stk. 50-liters sekker).

KOBLING I RENSEANLEGGET
Kabel til Pumpe PFXP 3 x 1,5 El. nr. 1018570 eller
tilsvarende.
NB! Denne må skjøtes med vanntett krympestrømpe I
renseanlegget.
FØR ANLEGGET TAS I BRUK
Før anlegget tas i bruk skal slam/fettutskilleren (den første
tanken) fylles opp med vann.
Fyll opp til vannet når så høyt at det renner inn i rensetanken (den andre tanken).
OBS! Sjekk at ventil til spredesysen er åpen. Fyll slamavskilleren med vann helt til sprededysen starter. Evt.
juster ventilen slik at vannstrålen treffer midt i det ytterste
kammeret med filtermaterialet.
BYTTE AV FILTERMATERIALE
Filteret har begrenset levetid. Dersom anlegget brukes
med den belastningen det er beregnet for skal filteret
byttes etter 10-15 år. Enkleste måte å fjerne filtermassen
på er med slamsugebil.
Filter-massen kan eventuelt tas opp med bøtter. Brukt
filtermasse kan graves ned eller spres på landbruksarealer.
ETTERPOLERINGSENHET (tilleggsutstyr)
Etterpoleringsenheten blir levert med kjemikaliekanne og
doseringspumpe montert inne i EP-tanken.
Enheten kobles til rensetanken (tank 2) med et 110 mm
PVC-rør.
Underkant av EP-tanken vil da stikke ca. 40 cm under
underkant av tank 2.
Denne delen av EP-tanken er selve blandingskammeret for
utgående vann og kjemikalier.
Doseringen blir styrt fra det innvendige styreskapet.
Doseringen er tilpasset på forhånd og skal ikke justeres).

NB! Ved feil på anlegget i garantiperioden (2 år fra levering) SKAL Odin Miljø AS
kontaktes FØR det settes i verk tiltak. Dersom anleggseier selv bestiller rørlegger,
elektriker eller annet firma for utbedring av feil vil IKKE Odin Miljø AS dekke
fakturaer fra disse uten forhåndsgodkjennelse!
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DRIFTSINSTRUKS FOR ODIN GVR
GRÅVANNSRENSEANLEGG
FØR ANLEGGET TAS I BRUK
Før anlegget tas i bruk skal slam/fettutskilleren (det
midterste kammeret i GVR-1 (eller den første tanken i
GVR-2) fylles opp med vann.
Fyll opp til vannet når så høyt at det renner inn i pumpekummen (det innerste kammeret på GVR-1 eller inn i tank
nr. 2 på GVR-2).
OBS! Sjekk at ventil til spredesysen er åpen. Fyll
slamavskilleren med vann helt til sprededysen starter.
Evt. juster ventilen slik at vannstrålen treffer midt i det
ytterste kammeret med filtermaterialet.
BYTTE AV FILTERMATERIALE
Filteret har begrenset levetid med hensyn til nedbryting av
organisk stoff. Odin Miljø anbefaler at filtermassen byttes
etter 10-15 år. Enkleste måte å fjerne filtermassen på er
med slamsugebil. Filtermassen kan også tas opp med
bøtter. Brukt filtermasse kan graves ned eller spres på
landbruksarealer.
ÅRLIG VEDLIKEHOLD
- Tømme slamavskiller min. 1 gang pr. år.
Dersom fett/slam fjernes manuelt kan det legges i
kompost eller behandles som husholdningsavfall.

ANLEGGSEIER FORPLIKTER SEG TIL:
-

Å kjenne til og overholde Odins driftsinstruks for
anlegget.

-

Å ikke tilføre stoffer i avløpet som kan være
skadelig for renseprosessen, som Klorin, Plumbo, pe
troleumsvæsker o.l.

-

Å sørge for at ikke større partikler havner i anlegget.

-

Å informere ny eier av hytta (ved. et evt. salg) om drift
av anlegget og evt. eiers serviceavtale med Odin Miljø.

-

Å gi servicepersonellet adgang til anlegget ved årlig
service ved å sørge for adkomst (nøkler til bom) samt
tilgang på vann.

NB! Dersom anlegget ikke er forskriftsmessig frostsikret
MÅ anleggseier sørge for å tømme slamavskiller og
pumpekum helt for vann før vinteren! Pumpeenheten løftes
opp og lagres oppe på filteret gjennom vinteren.

- Kontrollere og evt. rengjøre pumpe.
- Kontrollere og evt. justere sprededyse.
- Visuell kontroll av kvalitet på utløpsvann.
- Kontrollere alarm.
- Kontrollere og evt. rake filterflaten.
(sikrer god tilgang til luft i filteret).
- Kontrollere varmekabel (hvis montert).
- Kontrollere etterpoleringsanlegg (hvis montert).
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ALARM - KONTROLL

Ved batteridrift
Trykk inn testknappen og den gule lysdioden lyser når
batteriet er fulladet. Dersom føleren befinner seg i væske
lyser den røde lysdioden og alarm-summeren piper. Om
føleren befinner seg i luft forblir den røde lysdioden slukket.
Ved nett-tilkobling
Når det er spenning på VA-alarmen lyser den gule
lysdioden konstant.
Dersom føleren befinner seg i væske lyser den røde
lysdioden og alarmsummeren piper. Alarmsummeren
slutter å pipe når reset-knappen trykkes inn men den røde
lysdioden fortsetter å lyse inntil tanken er tømt.

Viktig informasjon
- Transformatoren må ikke plasseres i fuktige
omgivelser.
- Apparatet skal kun benyttes til indikasjon av høyt
nivå i septik- eller vanntanker.
- Klipp av batteriholderen når apparatet er koblet 		
til nett (220V).
- Dersom føleren benyttes på nedgravde tanker, 		
tilse at den er lett tilgjengelig ved mannlokk på 		
tanken e.l. dersom det skulle bli nødvendig å 		
bytte denne.

Dersom det er spørmål om installasjon og drift av
gråvannsanlegget, kontakt Odin Miljø!

Sørkilen 8 - Postboks 30 - 1620 Gressvik
Tlf. 69 36 17 70
e-post: epost@odin-miljo.no

www.odin-miljo.no
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SALG- OG SERVICE
RENSEANLEGG FOR HUS OG HYTTER
Postboks 30, Sørkilen 8, 1621 Gressvik
Telefon 69 36 17 70
Telefax 69 36 17 71
E-post: epost@odin-miljo.no

Slamtømmingsinstruks
Odin gråvannsrenseanlegg
GJELDER FOR: ODIN GVR-1 GRÅVANNSRENSEANLEGG
		
ODIN GVR-2 GRÅVANNSRENSEANLEGG
Slamavskiller
Odin GVR-1 består av èn tank.
KUN det midterste kammeret i tanken, som
er slamavskilleren, tømmes og spyles rent.
Det inneholder ca. 180 liter med våtslam
fra gråvann.
Dersom det ikke kan tømmes med slamsugebil
kan Odin levere slamposer som eier selv kan
skifte 1 gang pr. år.

GVR-1

Odin GVR-2 består av to tanker.
Den første tanken, som er slamavskilleren tømmes.
og spyles rent.
Den inneholder ca. 2.000 liter med våtslam fra gråvann.
Anbefalt tømmefrekvens:
GVR-1: Hvert år.
GVR-2: Hvert 2. år.
NB! Pass på at låsesplinter blir
satt tilbake på lokkene.
Dersom disse mangler,
må anleggseier eller Odin Miljø
gis beskjed umiddelbart.

GVR-2

Tilbakefylling av vann
Helårs-bruk av anlegget:
Slamavskiller etterfylles med RENT VANN.
Anlegg som tømmes for sesongen:
Slamavskiller etterfylles IKKE med vann.

Slamavskiller
Besøk også våre hjemmesider www.odin-miljo.no
Rev. jan. 2014

Alle varianter i
– OLJEUTSKILLERE
– FETTUTSKILLERE
– OLJETANKER
– KLOAKKRENSEANLEGG

Hovedkontor, produksjon og service:

ODIN MASKIN AS

P.b. 30, Sørkilen 8, 1620 Gressvik
Telefon 69 36 17 70
Telefax 69 36 17 71
E-mail: epost@odin-maskin.no
www.odin-maskin.no
F.nr.: NO 935 152 585 MVA

Montering av ny slampose i Odin GVR-1
1.
2.
3.
4.

5.

Løsne spennklemmene på pumpekummen (1).
Løft opp hele pumpeenheten og legg den til side oppe på leca-ﬁlteret.
Ta av t-stykket inn mot pumpekummen (2) og t-stykket til nødoverløpet (3).
Slamposen senkes ned i slamkammeret (bruk en stav e.l. for å få posen på plass i bunnen.
Den innerste delen av posen knytes fast helt oppunder spennklemmene på pumpekummen.
Den ytterste delen av posen legges over kanten på slamkammeret (4) og knytes fast
(NB! pass på at posen ligger under innløpet (5)).
T-stykkene og pumpeenheten settes tilbake (smør rørstussene på t-stykkene med en dråpe
Zalo, fett e.l. for å lette monteringen)

Fjerning av brukt slampose
1.
2.
3.
4.

Løsne spennklemmene på pumpekummen (1).
Løft opp hele pumpeenheten og legg den til siden oppe på leca-ﬁlteret.
Ta av t-stykket inn mot pumpekummen (2) og t-stykket til nød-overløpet (3).
Løsne den innerste snoren på slamposen, trekk opp og knyt sammen.
Løsne den ytterste snoren, trekk opp sammen med innerdelen og knyt sammen.
Trekk hele enheten sakte opp slik at vannet får tid til å ﬁltreres gjennom posen
(pass på at både innerdelen og ytterdelen på slamposen løftes samtidig).
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TEKNISK MILJØVERN OLJE- OG FETTUTSKILLERE

RENSEANLEGG

OLJETANKER

