
  

 

Beşevler KSS  Pk:17  Nilüfer / BURSA   |   T : (0224) 470 29 71   |   F : (0224) 470 16 12    |   www.yongrad.com     |    info@yongrad.com 

Petrol / Mineral Yağ Ayırıcı (DIN 1999 – EN 858 Normlarına göre) 
 

Hafif Yağ Ayırıcılar yani Petrol / Mineral Yağ Ayırıcıları; 

serbest hafif sıvıları (özellikle petrol sıvıları) yakalamak ve ayırmak 

için kullanılır. Otoparklar, araç servisleri ve kapalı benzin 

istasyonlarından atık suyun arıtılması ve kanalizasyon alıcı olduğu 

diğer yerlerde özellikle kullanılmaktadır. 

 

Ayrıştırılacak olan sıvıların maksimum çıkış konsantrasyonu 

70-100 mg / l'dir. 

 

Otopark alanları, araba yıkama makineleri ve hafif sıvıların 

bir olasılık, damlama sızan veya yüzey suyuna taşan orada başka 

yerlerde. 

 

Bizim Hafif Yağ Ayırıcıların temel teknolojik parametreleri, 

Avrupa Birliği Normu - EN 858’e uygundur. 

 

 

 

Yongrad® olarak sizlere sunduğumuz ürünleri, Petrol ve mneral 

yağlarını yakalamak için güvenle kullanılabilirsiniz. Ürünlerimizi 

Paslanmaz çelik (AISI 304) ve özel durumlarda Yüksek Yoğunluklu 

Polietilen (HDPE) ile Polipropilen (PP) malzemeden imal ederiz. 

 

Hafif Yağ Ayırıcılarla ayrılmak istenen yağlar: petrol, hafif yağ, 

mineral sıvı orijinli petrol, dizel, fuel oil, yağlama yağı ve makine 

yağlarıdır. 

 

Çalışma Prensibi: suyun ve yağın yoğunluk farkı prensibine 

göre çalışır. Akan sıvı ara bölmelerde tutulur ve hızı kesilir, atık suyun 

içindeki yağlar ve gres sudan hafif olmaları nedeniyle, bir müddet 

sonra ayrışmaya başlar. Yağlar ve gres üstte birikirken, arındırılmış 

olan atık su, yağ ayırıcının çıkışından atık su tesisatına gönderilir. 

 

 

Yağ tutucuları ve ayırıcıların kullanım alanları: 

 Servisler - Araç bakım merkezleri 

 Otoparklar 

 Garajlar ve makine atölyeleri 

 Marinalar – Çekek yerleri 

 Benzin istasyonları 

 Hava alanları 

 Kazan daireleri 

 Jeneratör odaları 

 Araç yıkama merkezleri 

 Metal işleme şirketleri 

 

Yongrad® Yağ Ayırıcıların özellikleri: 

 DIN 1999 ve EN 858 normlarına uygundur 

 Kurulumu ve Kullanımı kolay 

 Bakım ve temizliği kolaydır 

 Uygun fiyatlı ve etkili bir sistem 

 Değişik ölçülerde ve kapasitelerde imal edilebilir.   
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