
ROLAPAC™
Gepatenteerde drijflaagverwijderaar
De oplossing voor drijflaagproblemen in rioolgemalen.
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Door installatie van de ROLAPAC wordt niet langer 
alleen via de laaggeplaatste zuigmonden 
afvalwater weggezogen, maar tevens via een extra 
opening aan de bovenzijde van de 
ontvangstkelder. De ROLAPAC zorgt voor het 
transport van ‘de drijvende vetlaag’ en is het niet 
langer benodigd om enkele keren per jaar een 
onderhoudsstop met bijbehorende professionele 
schoonmaak in te plannen; één  jaarlijkse check 
kan volstaan.

Werkwijze ROLAPAC

Gepatenteerde drijflaagverwijderaar 

De oplossing voor drijflaagproblemen in rioolgemalen.ROLAPAC™
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Voordelen ROLAPAC:

• Besparing door Total Cost of 
Ownership:

✓ Niet langer meerdere professionele 
schoonmaakdagen gedurende het 
jaar

✓ Reductie op onderhoudskosten van 
90%

✓ Terugverdientijd van < 2,5 jaar
• Reductie C0² uitstoot
✓ Niet duurzame schoonmaakbeurt niet 

langer benodigd 
✓ Afvoeren afval(-water) reduceert met 

90%.
• Reductie overlast in omgeving 

rioolgemaal
• Hogere biogasopbrengst bij 

waterzuivering
✓ Indien biosgascentral aanwezig meer 

aanvoer van vetten
▪ Planning van onderhoud wordt 

weeronafhankelijk
✓ Onderhoudsstops worden 

regelmatig verplaatst door hevige 
regenval

Rolapac Nederland
Middelbroekweg 29
Postbus 528
2675 ZT Honselersdijk

Technische specificaties
ROLAPAC

Geheel RVS 316

Hoogwaardige afsluiters 

Variabele kogeldoorlaat

Op maat gemaakte zuigkorf

Elk project is maatwerk met

Gestandaardiseerde onderdelen

Hoogwaarde pneumatiek

De modulair opgebouwde ROLAPAC bestaat uit 
nieuwe zuigmonden waarop een connectie tot de 
centrale afvoerbuis is aangebracht. Bovenop de 
buis is een op maat gemaakte korf geplaatst 
waardoorheen het afvalwater met drijflaagvuil 
weggezogen kan worden. De korf en centrale buis 
worden gesplitst via een speciaal gemodificeerde 
pneumatische afsluiter. De afsluiter is 
geintegreerd in de centrale besturings- en 
signaleringsinstallatie  van het rioolgemaal. Deze 
PLC bestuurde installatie maakt meer dan 120 
schakelingen per dag zodat geen lucht bij de 
pompen kan geraken. De centrale buis is voorzien 
van een spoelwateraansluiting van de pompen 
zodat het eventuele achtergebleven vet in de 
leiding wordt doorgespoeld. Het geheel kan 
binnen 1 werkdag in de kelder worden 
ingebouwd.


