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Biopuhdistamo
BioC6
vastaa
Euroopan
Unionin
jäteveden
pienpuhdistamostandardia
EN
12566-3 ja se on CE hyväksytty.
Paketti sisältää:
 Biopuhdistamon BioC6 1200 x 3100 mm
 600 x 500 kaivon ilmapumpulle ja elektroniikalle.
 Ilmapumpun Hiblow XP-60
 Esiohjelmoidun pumpun elektroniikan
 Fosforin erotuskemikaalin ja pumpun (PAX - XL100)
Tarvittaessa voimme toimitta myös tarkastus-/jakokaivon ja maaimeyttämön.
Lasikuitu (GRP) biopuhdistamojen runko on valmistettu kestämään vähintään 50 kN/m²
kohdistuvaa painetta.
Biopuhdistimoja on erikokoisia, kysy tarjousta.
Biopuhdistamon tiedot:
Bioc6

Yksiköt

Ihmisiä

Enintään 10

Jätevesimäärä

m3/päivässä

0.75

Sähkön kulutus

kWh/vuodessa

308

Sähköliitännät

230 V, (50 Hz) /10 A

Puhdistustulokset
BOD5

mg/l

98.5 %

COD

mg/l

96.1 %

SS

mg/l

97.1 %

KLAASPLAST OÜ
Kuken talo, Kolun kylä, Kosen kunta
Harjumaa 75121 Viro
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EN 12556-3 Jäteveden pienpuhdistamot: esikootut biopuhdistimet
Lasikuituinen biopuhdistaja
BioC 6
Sarjanumero – 1115-014
Nimelliskoko: 3m3
Vesitiiviyskoe: Läpäissyt
Maanpainekoe: Läpäissyt
Hydraulinen teho: BOD (98.5%)

COD (96.1%)
SS (97.1%)

BIOPUHDISTAMON
ASENNUS
Biopuhdistamon kuljetuksessa ja asennuksessa tulee olla varovainen, jottei vaurioitettaisi
puhdistinta.
Bioc6 asennetaan yleensä yhtä syvälle kuin talosta ulos johtava viemäriputki.
Rakennuksen ja biopuhdistajan välisen viemäriputken kallistuksen tulee olla 1–2 cm/m.
Viemäriputken lujuusluokituksena tulee olla SN8

Biopuhdistamon nostaminen

 Biopuhdistamon asennuskaivannon pohja tulee täyttää 30 cm paksulla hiekkakerroksella.
 Biopuhdistamo asetetaan kaivannon hiekkapatjalle. Jos käytetään ankkurointimenetelmää,
tulee betonilaatan ja puhdistimen väliin jäädä 25 cm hiekkapatja. Biopuhdistamoa ei saa
asentaa suoraan betonille eikä hiekkapatjassa saa olla suurempia kiviä.

Biopuhdistamon ankkurointi

 Biopuhdistamo on itseankkuroituva. Kuivaan maaperään asennettaessa ei ole
ankkurointitarvetta. Biopuhdistamo on koko ajan täynnä vettä. Veden paino pitää
puhdistimen maan alla. Asennettaessa paikkaan, jossa pohjaveden taso on korkealla, voi
syntyä vaara, että puhdistin nousee pintaan. Sen estämiseksi kiinnitetään biopuhdistamo
kuormahihnoilla betonilaattaan tai betonipalkkeihin. Hihnat tulee sijoittaa niin, etteivät ne

pääse liukumaan puhdistimen rungon päiden yli. Erityisen suuri vaara nousta pintaan on
biopuhdistamoa tyhjennettäessä.
 Kun biopuhdistamo ja kaivo on asennettu kaivantoon, ympärys täytetään 30 cm tiivistetyillä
hiekkakerroksilla putkiliitoksien tasalle, samalla täyttäen puhdistinta vedellä.
 Vesitäyttö pitää puhdistajan paikoillaan ja estää sen vajoamisen.
 Kun biopuhdistamon ympärys on tiivistetty putkiliitoksien tasalle, liitetään putket
paikoilleen. Putkien ympärykset tiivistetään hiekalla.

Biopuhdistamon asennus betonipalkkeihin

 Kun putkiliitokset on tehty, täytetään kaivanto kerroksittain ja katkaistaan tyhjennysputkien
päät maanpinnan tasoon.
 Elektroniikkakaivosta viedään johto sähkötauluun tai vesitiiviiseen pistorasiaan. Mikäli
johtoa jatketaan, tulee käyttää 3 x 1,5 ulko-olosuhteisiin tarkoitettua kaapelia.
 Biopuhdistamoa asennettaessa liitetään elektroniikkakaivo ja biopuhdistamo keskenään
110 mm SN8 putkella. Putken läpi viedään kolme biopuhdistimesta tulevaa letkua. Letkut
on numeroitu ja sopivat pikaliittimin kaivon putkiin.
 Jos biopuhdistamo asennetaan liikennöitävän alueen alle, tulee säiliön yläpuolisen täytön
paksuuden olla vähintään 300 mm. Sen päälle valetaan tai asennetaan 150 mm paksu
betoninen kuormantasauslaatta, joka on raudoitettu laattaan kohdistuvan kuormituksen
mukaisesti. Kuormantasauslaatan tulee ulottua joka suunnalla vähintään 1000 mm säiliön
ulkomittojen ulkopuolelle. Ajoradan alle asennettaessa varustetaan säiliö aina
valurautaluukuin. On tärkeää varmistaa, etteivät valurautaluukut jää kantamaan
huoltokaivon ja –putken reunalle.

Biopuhdistamon asennus asfaltin alle

VAROITUS!
Älä laskeudu tarpeettomasti kaivantoon! Kaivannon
seinämien luhistuminen voi aiheuttaa vakavia vammoja.

IMEYTYSJÄRJESTELMÄ
Liikaveden voidaan johtaa maaperään kahdella tavalla. Imeytysjärjestelmällä tai imeytystunnelilla.
Imeytyskenttä on sepelikerrokseen asennettu imeytysputkijärjestelmä, jonka kautta puhdistettu
vesi johdetaan edelleen maaperään.

biopuhdistaja imeytysjärjestelmineen

 Imeytyskentän ojan keskimääräinen syvyys on 0,3–1,25 m ja ojanpohjan leveys 0,9 m. Jos
ojat kaivetaan samansuuntaisiksi, tulee imeytysputkien välimatkaksi jäädä 1,5–2 m. Mikäli
imeytysputket sijoitetaan samaan ojaan, voi putkien keskinäisenä etäisyytenä olla 1 m.
 Kun ojat on tasoitettu, täytetään ojanpohjat 25 cm paksulla sepelikerroksella (raekoko 1632 mm).
 Imeytyskentän alle ja sivuille jäävä sora tulee huuhdella vedellä ennen kaivannon lopullista
täyttöä kalkkipölyn poistamiseksi. Mikäli tätä ei tehdä, muodostaa kalkkipöly myöhemmin
kovettuneen kerroksen imeytyskentän alle, mikä huonontaa merkittävästi järjestelmän
imeytyskykyä maaperään.
 Imeytyskenttä liitetään biopuhdistamosta lähtevään putkeen välikaivon ja
kulmakappaleiden avulla.

 Imeytysputket liitetään keskenään muhveilla ja putket asetetaan koko järjestelmän
laajuudessa yhtenäinen kallistus, jonka tulee olla 5–10 mm/m.
 Imeytysputkisto katetaan sivuiltaan ja päältä sepelillä. Imeytysputken lopussa tulee
imeytysputken alle jäädä vähintään 10 cm paksu sepelikerros.
 Imeytysjärjestelmän lopussa liitetään putket kulmakappaleilla.
 Sepelillä peitetty imeytysjärjestelmä katetaan koko mitaltaan suodatinkankaalla, jottei
täyttöpintamaa sekoittuisi sepeliin.
 Ojat täytetään pintamaalla.

biopuhdistamo imeytyskenttineen

Imeytysjärjestelmä
Toimitus sisältää:
 Imeytysputket
 Suodatinkankaan
 Jakokappaleen
 SN8 110 mm kaarikappaleet
 110 mm tuuletushatut
 SN8 110 mm nousuputket

Imeytysjärjestelmien koot
Imeytysjärjestelmien koot biopuhdistimille:
 3 m³ biopuhdistamo BioC6 – 2 x 9 m

IMEYTYSTUNNELI
Sijainnin valinnassa tulee huomioida imeytystunnelin etäisyys kellarista, pohjavesitasosta ja
olemassa olevista tai suunnitelluista puista.
Etäisyys kellarista ei saa alittaa kuutta metriä ja korkeuden pohjavesitasoon tulee olla vähintään 30
cm. Imeytystunneli ei saa ulottua puiden lehvistön alle.

biopuhdistamo imeytystunneleineen

Imeytystunnelin asennuksessa tulee huomioida alla esitetyt vaatimukset:
 Kuormattavuus max 7,5 t/m2 lyhytaikaisesti. Max 3,5 t/m2 pitkäaikaisesti.
 Pintamaatäytön vähimmäispaksuus liikennöimättömän tien alla 25 cm.
 Pintamaatäytön vähimmäispaksuus liikennöitävän tien alla 50 cm.
 Asennuksen enimmäissyvyys 2 m.
 Sisääntuloveden ja tarkastus-/tuuletusputkien asennus.
 Imeytystunneliin vettä johtava putki kiinnitetään päätylevyyn. Sille leikataan päätyseinään
vastaava aukko. Sisääntuloputken tulee ulottua noin 20 cm päätyseinän läpi.
 Tuuletusputkien kiinnityksessä käytetään tunnelin päällisiä aukkoja.
 Kaivannon pohja tasataan noin 10 cm paksulla hiekkakerroksella. Sen jälkeen aloitetaan
kaivannon täyttö sepelillä (raekoko 16/32 mm), jonka päälle imeytystunneli asetetaan.
 Imeytystunnelin alle ja sivuille jäävä sora tulee ennen täyttöä huuhdella vedellä kalkkipölyn
poistamiseksi sepeliltä. Mikäli näin ei tehdä, muodostaa kalkkipöly myöhemmin
kovettuneen kerroksen imeytystunnelin alle, mikä huonontaa merkittävästi imeytystunnelin
imeytyskykyä maaperään.
 Lian ja pintamaan imeytystunneliin valumisen estämiseksi kääritään imeytystunneli
suodatinkankaaseen, jonka limityksen tulee olla niin kankaan reunoissa kuin
imeytystunnelinkin osalta vähintään 30 cm. Sen jälkeen aletaan täyttää kaivantoa
kerroksittain.
 Mikäli imeytystunnelin päälle kylvetään nurmikko, tulee imeytystunnelin päälle asentaa
vedenpitävä kangas tai noin 10 cm paksu savikerros, jottei imeytystunnelin päällinen
nurmikko kuivuisi muuta nurmikkoa nopeammin.
 Imeytystunnelin tuuletusputket tulee asentaa niin korkeiksi, etteivät ne jää talvella
lumihangen sisään.

BIOPUHDISTAMON HUOLTO
 Milloin puhdistaa – Biopuhdistamo tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa tai mikäli
puhdistimen jälkeiseen tarkastuskaivoon ilmestyy sameaa vettä. Samea vesi ilmaisee, että
puhdistin on liejua täynnä eikä kykene enää toimimaan tehokkaasti.
 Tyhjennys – Tyhjennettäessä kannattaa jättää puhdistajan keskikammioon 1/3 liejusta, mikä
varmistaa bakteeriston säilymisen puhdistajassa. Biopuhdistamossa tyhjennetään vain
ensimmäinen ja keskimmäinen kammio. Kolmatta kammiota ei tarvitse tyhjentää.
 Kuka tyhjentää? – Biopuhdistamon tyhjennykseen tilataan loka-auto, joka imee
puhdistajan tyhjäksi. Löydät alueesi loka-alan yrittäjät parhaiten kääntymällä kuntasi
puoleen, josta sinut neuvotaan sopivan palveluntarjoajan luo.
 Bakteerit – Biopuhdistamon asennuksen yhteydessä ei puhdistajaan tarvitse lisätä
bakteereja. Bakteeristo syntyy puhdistimeen itse noin kahden kuukauden kuluttua
puhdistimen käyttöönotosta.
 Ilmapumppu – Ilmapumpun pitkän käyttöiän ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi,
tulee sen ilmansuodatin puhdistaa 6 kuukautta pumpun käyttöönoton jälkeen.
Ilmasuodatin tulee vaihtaa kerran vuodessa.
 Elektroniikka – Pumpun toimintaa ja solenoidventtiili ohjaa ennakkoon ohjelmoitu
ohjelmakello. Ohjelmakellossa on sisäänrakennettu akku, joka varmistaa ohjelman
säilymisen myös sähkökatkojen jälkeen.
 Veden imeytyminen maaperään – Imeytymistä voi järjestelmässä tarkastella
tuuletusputkista. Jos tuuletusputkessa näkyy vettä, on imeytysputki umpeutunut tai
maaperän imukyky on merkittävästi vähentynyt. Imeytysputket tulee puhdistaa kerran
kymmenessä vuodessa. Älä istuta laajajuuristoisia kasveja imeytyskentän päälle. Talvella
tulee varmistaa, etteivät tuuletusputket peity lumihankeen. Imeytyskentältä ei ole
suositeltavaa poistaa lunta.
 Biopuhdistamoon ei saa panna – Jotta biopuhdistamo toimisi tehokkaasti, viemäriin ei saa
heittää kankaanpaloja, naisten hygieniatarvikkeita, paperiliinoja, ruoantähteitä tai muita
jätteitä. Myöskään ei viemäriin saa päästää öljyjä, lannoitteita, maaleja, liuottimia tai muita
aineita, jotka voivat vaikuttaa jätevedenpuhdistimen biologiseen prosessiin.

PIIRROKSET

1. Biopuhdistamon runko
2. Sisääntuloputki
3. Tyhjennysputki
4. Huoltokaivo
5. Kansi
6. Ulostuloputki

TAKUUEHDOT
Biopuhdistamon lasikuituosille on voimassa 10 vuoden takuu. Ilmapumpulle ja ohjelmakellolle on
voimassa kahden vuoden takuuaika.
Takuu kattaa biopuhdistamon tuotanto- ja materiaaliviat, joiden seurauksena puhdistaja on
rikkoutunut tai muuttunut käyttökelvottomaksi.
Tilanteet, joissa takuu ei ole voimassa:
 Biopuhdistamon kuljetuksesta, varastoinnista, väärästä asennustavasta ja väärästä
käyttötavasta aiheutuvat viat.
 Luonnonmullistusten (maanjäristykset, maanvyörymät jne.) tai muiden ulkoisten tekijöiden
(kuljetusvälineen aiheuttama vaurio, vandalismi jne.) aiheuttamat viat.
 Tuottajan esittämistä poikkeavista kiinnitystapojen käyttämisestä johtuvien tai asennuksen
yhteydessä syntyvät vauriot.
 Käyttöhäiriöistä johtuvien vikojen osalta: asennuksesta, huollosta tai korjauksesta, jonka on
suorittanut myyjän tai valmistajan valtuuttamaton henkilö.
 Mikäli biopuhdistamossa on käytetty valmistajatehtaan tarkoittamista poikkeavia osia ja
lisälaitteita.
 Mikäli biopuhdistamo on asennettu syvemmälle kuin 1m puhdistimen harjalta.
 Biopuhdistamoa ei ole asennettu tiivistettyyn hiekkaan.
 Biopuhdistamon sivuja ei ole tiivistetty kunnolla.
 Ilmenneistä ongelmista ei ilmoiteta välittömästi tuottajalle.
 Biopuhdistamo on tyhjennetty tärypumpulla.
 Jos biopuhdistamoon on päästetty painevettä. Painevesi ja paineen alainen liikkuva letku
voi vaurioittaa biopuhdistamon sisäisiä putkia ja laitteita.
Takuu ei korvaa:
 Vaurioituneen biopuhdistamon ihmisille tai esineille ja kohteille aiheuttamia vahinkoja.
 Takuun piiriin kuulumattomia korjaustöitä.
 Mahdollisia kuljetuskustannuksia vaurioitunutta tuotetta toimitettaessa myyjän
myyntipisteeseen.

HUOMIO!
Ilmoita ilmenneistä ongelmista välittömästi tuottajalle.

