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Kuvaus

Tämä käsikirja on ensimmäinen kolmesta käsikirjasta, jotka liittyvät asentamiseen, huoltoon ja
käyttämiseen erillisellä saostussäiliöllä.
Tässä käsikirjassa on ohjeita järjestelmän huoltoon ja kunnossapitoon, joilla varmistetaan järjestelmän
oikeanlainen toiminta ja pitkä elinikä.
Käsikirjat koostuvat seuraavista:
1: Asennusohje
2: Käyttö-ja huolto-ohje
3: Ohjekirja ongelmanratkaisuun
Varmista, että puhdistamoasi huolletaan vähintään 6 kuukauden välein käyttöönottopäivästä alkaen.
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Yleiset ohjeet
BioKube Pluto on suunniteltu hoitamaan jopa 5 henkilön jätevedet. Et voi johtaa puhdistamoon muita
nesteitä kuin kotitalouksien normaaleja jätevesiä.
Puhdistusteho
Puhdistamo pystyy poistamaan jätevedestä orgaanisia aineita, fosforia ja typpeä seuraavan taulukon mukaisesti:
Max kuorma

BOD7

Fosfori

Typpi

Kuormitus

5 henkilöä

> 90 %

> 85 %

> 40 %

750 l/päivä

Puhdistamo pystyy myös puhdistamaan hetkittäin esiintyviä suurempiakin jätevesimääriä. Jos kuitenkin
jatkuva kuormitus on suurempi, kuin 5 henkilön puhdistamolle tarkoitettu, on asennettava isompi
puhdistamo.
Tehonkulutus
5 henkilölle tarkoitettu BioKube kuluttaa 450 kWh vuodessa

Kemikaalin kulutus
Polyalumiinikloridin (PAC) vuosikulutus on noin 25-50 litraa. Kemikaalisäiliön tarvitsee täyttää noin kerran vuodessa.
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Ohje 1

Tavaroiden vastaanotto

Tarkista aina, että kaikki puhdistamoon kuuluvat osat
ovat tilauksesi mukaiset. Tarkista myös, ettei tavaroissa ole näkyviä vaurioita tai vikoja.
Puhdistamo
Kannattaa ottaa ylös puhdistamon sarjanumero
myöhempien huoltojen varalta.
Saostussäiliö
Etusaostussäiliön tilavuuden täytyy olla riittävä, eikä
siinä saa esiintyä vuotoja. Täytyy myös varmistua
siitä, ettei etusaostussäiliöön pääse mitään muuta,
kuin putkea pitkin tulevaa jätevettä.
Täytemaa
Täytemaana ja perustana käytettävän soran raekoko
tulee olla alle 16 mm ja 8-16 mm rakeiden pitoisuus
sorassa tulee olla alle 10 %.
Putket
Kaikkien putkien täytyy olla ehjiä ja maalamaattomia.

Käsikirjat ja hälytysyksikkö
Käsikirjat ja hälytysyksikkö on laitettu
sähkökeskukseen kuljetuksen ajaksi.
Kuljetus ja säilytys
BioKube kannattaa kuljettaa trukkilavalla. Puhdistamo on suojattava ulkopuoliselta lialta/vedeltä.
Fosforinpoisto
Suomen laki vaatii, että tulevasta jätevedestä
poistetaan fosforia vähintään 85 %. Plutossa on
erillinen kemikaalisäiliö, johon laitetaan polyalumiinikloridia, jonka avulla fosfori poistetaan jätevedestä. Annostelupumppu hoitaa kemikaalin annostelun.
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Ohje 2

Puhdistamon sijoittaminen

Puhdistamon sijoituspaikkaa määritettäessa tulee
seuraavat asiat ottaa huomioon:
Veden sisäänpääsy
Puhdistamon kelluminen tulee välttää. Puhdistamoa sijoitettaessa täytyy ottaa huomioon, ettei
vettä saa päästä sähköjärjestelmään. Puhdistamo
tulee kaivaa maan alle siten, että 200 mm puhdistamon yläosasta jää maan pinnalle näkyviin.

Haju
Toimiva Biokube-puhdistamo ei haise. Huolto– ja
korjaustöiden aikana saattaa hajuhaittoja esiintyä
puhdistamon läheisyydessä. Tästä syystä puhdistamo
kannattaa sijoittaa niin, ettei työskentely puhdistamolla ja hajuhaitat häiritse ketään.

Saostussäiliön sijoitus
Etusaostussäiliötä asennettaussa tulee ottaa huomioon, että puhdistusauton täytyy päästä
tyhjentämään se. Saostussäiliön ja puhdistamon
välimatka ei saa ylittää 20 metriä. Saostussäiliön ja
puhdistamon väliin kannattaa asentaa tarkistuskaivo.

Ääni
Puhdistamon ilmapumpuista on kuultavista pientä
kohinaa ja jäteveden siirto pumpulla tuottaa hieman
ääntä. Tästä syystä puhdistamoa ei kannata sijoittaa
ikkunan, terassin yms. läheisyyteen.

Hälytin
Puhdistamo antaa hälytyksen erilaisista ongelmista.
Hälytysyksikkö on erikseen sijoitettava (Esim. talon
Liikenne
Puhdistamoa ei tule asentaa 2 metriä lähemmäksi sisälle).
tiestä, jossa on raskasta liikennettä. Jos puhdistamo
kuitenkin asennetaan lähemmäksi, täytyy maahan Korjaus ja huolto
asentaa suojavalli poistamaan maaperän painetta, Pääsy puhdistamolle on otettava huomioon puhdistajoka kohdistuu puhdistamoon.
moa sijoitettaessa.
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Ohje 3

Kaivuutyöt

Puhdistamon asennuspaikan maa-alueen täytyy olla
kantava ja vaakasuora. Maksimi pinnan korkeuden
vaihtelu on ± 5 mm 2 metrin matkalla.
Etusaostussäiliön
ja
puhdistamon
välisissä
putkissa täytyy olla kaatoa vähintään 20 mm
1 metrin matkalla.
Puhdistamon ja etusaostussäiliö tulee pyrkiä
asentaa niin, että saostussäiliön putkessa on kaatoa
puhdistamoon
päin
ja
lietteen
palautusputkessa on kaatoa saostussäiliöön päin.
Jos asentaminen näin ei ole mahdollista kallion tms.
vuoksi, saostussäiliön ja puhdistamon väliin pitää
asentaa pumppukaivo. Pumppukaivossa oleva
pumppu pitää kytkeä puhdistamon ohjausyksikköön.
Lisätietoja saat Biokuben jälleenmyyjiltä.
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Ohje 4

Biokube asennus

Tasoituskerros
Puhdistamon ja putkien ympärille tehdään 100 mm
paksu puristettu sorakerros (Raekoko alle 16 mm).
Puhdistamo kaivetaan maahan siten, että yläosasta
jää näkyviin 200 mm.
Putket
Kaikki puhdistamoon tulevat ja sieltä lähtevät putket
ovat 110 mm (Ulkohalkaisija) PVC-viemäriputkea.

Eristäminen
Puhdistamon ympärille ja putkien päälle asennetaan 1
metrin levyinen 100 mm styroksikerros tms.
Sähkönsyöttö
Syöttökaapelin minimi poikkipinta-ala on 1,5 mm² .
Syöttökaapeliksi voidaan valita esim. MCMK
4x1,5+1,5 maakaapeli. Kaapelissa menee myös hälytystieto hälytysyksikölle.
Nostaminen ja kuljetus
Puhdistamo voidaan nostaa ja kuljettaa trukilla.
Puhdistamon täytyy olla tyhjä sitä nostettaessa.
VAROITUS: Älä koskaan nosta
puhdistamoa, jos sisällä on vettä!
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Ohje 5

Yhdistäminen sakosäiliöön
Kaato vähintään 20 mm 1 metrin matkalla
Maan pinta

Lietteen palautus 110 mm
putkella.

Puhdistettu vesi

Jätevesi

Saostussäiliön ja puhdistamon välinen putkitus
Puhdistamo yhdistetään saostussäiliöön edellä
olevian kuvien mukaisesti. Asennettaessa on otettava huomioon putkien kaadot. Puhdistamon
sisääntulo-putkessa täytyy olla kaatoa puhdistamoon päin ja lietteen takaisinpaluuputkessa täytyy
olla kaatoa saostussäiliöön päin.

Puhdistetun jäteveden poisto
Puhdistettu jätevesi voidaan laskea turvallisesti
luontoon, ojaan tms. Jos poistoputkea ei ole mahdollista asentaa niin, että siihen saisi kaatoa, on
puhdistamon jälkeen asennettava pumppukaivo.
Käsitellyn jäteveden uudelleenkäyttämistä varten,
Biokube suosittelee veden desinfioimista, ennen
käyttöä.

Suojaaminen jäätymiseltä
Kaikki putket on suojattava styroksilla tms.
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Ohje 6

Fosforinpoisto ja täytemaa

Täytemaa
Kaivantoa täytettäessä on puhdistamo täytettävä vedellä.

1 metrin levyinen 100 mm
styroksi

Puhdistamon ja putkien ympärille tehdään 100 mm
paksu tiivistetty sorakerros (Raekoko alle 16 mm).
Muu täytemaa tehdään kantavalla maa-aineksella tai
soralla, jossa ei ole kiviä.

100 mm täyttö puhdistamon
ympärille

Fosforinpoisto
Kemikaalisäiliö fosforinpoistoa varten sijaitsee puhdistamon sisällä.
Ohjausyksiköstä säädetään kemikaalin annostelu
tulevan jäteveden määrän mukaisesti:

Min. 100 cm tasainen
kerros

Fosforinpoiston kemikaalisäiliö
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Ohje 7

Sähköjärjestelmä

Sähkönsyöttö
Puhdistamo tarvitsee toimiakseen 230 voltin yksivaiheisen sähkönsyötön. Puhdistamon ottama maksimivirta imupumppua käynnistäessä on 2-3 ampeeria. Jatkuvassa käytössä tehonkulutus on 35 wattia 5 henkilön ja 80 wattia 10 henkilön puhdistamossa.
Erillinen ryhmä
Vikatilanteiden kannalta puhdistamon sähkönsyöttö kannattaa ottaa omasta ryhmästään.

Syöttökaapelin kytkentä:
Puhdistamon liiitin

House installation

Suojamaa
2

Suojamaa
L

4

N

6

Hälytys 1 (Lamppu)

8

Hälytys 2 (Ääni)

Läpivienti syöttökaapelille

Syöttökaapelin kytkentäpaikka
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Ohje 7.1

Hälytin

Hälytysjärjestelmä
Hälytysyksikön vihreä valo palaa silloin, kun puhdistamo toimii normaalisti.
Hälytyksen tapahtuessa, antaa hälytysyksikkö äänimerkin. Äänimerkin saa pois päältä yksikössä
olevasta kytkimestä. Vihreä valo vilkuttaa 1-7 kertaa, riippuen vian laadusta.
1 välähdys: Vika fosforinpoistojärjestelmässä
2 välähdystä: Vika ilmapumpussa 1
3 välähdystä: Vika ilmapumpussa 2
4 välähdystä: Vika ilmapumpussa 3
5 välähdystä: Vika ilmapumpussa 4
6 välähdystä: Vika imupumpussa tai ohjainyksikössä
7 välähdystä: Pumppukaivossa liikaa vettä

Hälytysyksikön kytkentäkaavio
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Ohje 7.2

Ohjausyksikkö

BioKube E III ohjausyksikkö

Testinappi

Testinappi BioKube E III ohjausyksikkö
Ohjausyksikössä on testinappi. Nappia painaessa ja aina puhdistamoa käynnistäessa, puhdistamo käy läpi
testiohjelman.
Testiohjelmassa käydään läpi 6 vaihetta, vaiheiden välillä on 3 sekunnin tauko.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imupumppu
Kamikaalin annostelupumppu
Venttiili 1
Venttiili 2
Ilmapumppu 3
Hälytin

Kun napin painaminen lopetetaan, puhdistamon toiminta palaa normaaliksi.
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Ohje 8

Käyttöönotto

Käyttöönotto
Etusaostussäiliö ja puhdistamo täytetään vedellä. Lisäksi pumppukaivoon laitetaan n. 100 litraa vettä.
Käyttöönoton aikana huomioi seuraavat seikat:
1.
Ilmastimet toimivat (Ilmakuplia tuleesuodattimien alta).
2.
Vettä pumpataan 15 minuutin välein ensimmäiseen puhdistuskammioon muutaman sekunnin ajan.
3.
Puhdistamosta ei tule hälytyksiä.
Puhdistamon toiminta käyttöönoton jälkeen
4-8 viikon jälkeen käyttöönotosta, alkaa bakteerikanta toimimaan suodattimissa. Puhdistamon toiminnan
kannalta on välttämätöntä saada bakteerikanta toimimaan. Bakteerikannan henkiinheräämisaika riippuu
lämpötilasta ja jäteveden laadusta. Ensimmäisten viikkojen aikana saattaa puhdistamossa esiintyä vaahtoa,
joka on ihan normaalia.
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