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01 Ominaisuudet 

Ominaisuus Biokube Venus 1850 

Materiaalit 
   Säiliö ja kansi 
   Putket 
   Ilmastin 

 
UV-suojattu PP 
PVC 
EPDM, PP 

Puhdistamo 
   Korkeus 
   Halkaisija 
   Paino 

 
1850 mm 
Ø 1112 mm 
220 kg 

Saostussäiliö 
   Tilavuus 
   Leveys x pituus 
   Korkeus 
   Maksimi peitesyvyys 

 
3500 l 
2040 mm x 2350 mm 
1250 mm 
800 mm 

Sähkönkulutus 450 kWh/vuosi 

Tulo- ja lähtöyhteet Ø 110 mm 

Asennussyvyys 
   Tuleva viemäri (saostussäiliö) 
   Tuleva viemäri (puhdistaja) 

 
1250 mm saostussäiliön pohjasta 
1310 mm maanpinnasta 

Lähtevä viemäri 370 mm maanpinnasta 

Puhdistusteho 
   BOD7 
   Fosfori 
   Typpi 

 
> 90 % 
> 85 % 
> 40 % 

Kemikaalin kulutus noin 40-100 l/vuosi 
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Biokube Venus 1850 mittakuva edestä  

 

     Biokube Venus 1850 mittakuva päältä 
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 02 Turvallisuus 

❖ Puhdistamo voidaan nostaa ja kuljettaa esimerkiksi trukilla tai traktorin         

etukuormaajalla. Huomioithan, että puhdistamon täytyy olla tyhjä sitä nostettaessa. 

❖ Sähköasennuksen saa tehdä vain ammattitaitoinen sähköasentaja, jolla on        

asianmukaiset luvat. 

❖ Turvallisuuden takaamiseksi Biokube Venuksen kansi tulee lukita riippulukolla.  

❖ Huoltotyöntekijän tulee suojautua jätevedessä olevilta, tauteja aiheuttavilta       

bakteereilta, viruksilta ja loisilta. 

➢ Kun kosketusta jäteveteen ei voi välttää, tulee silloin suojautua seuraavilla          

suoja-välineillä: 

■ Kyynärpäähän ulottuvat kumikäsineet 

■ Kumiset housut ja takki 

■ Suojalasit 

■ Suojamaski 

➢ Työvaatteet on pestävä korkeassa lämpötilassa. 
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03 Toimintaperiaate 

 

1. Kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan ensin saostussäiliöön, johon kiintoaines jää. 

2. Saostussäiliöstä vesi ohjataan puhdistamoon, jossa biologinen puhdistusprosessi       

poistaa vedestä haitalliset aineet. Aikaohjaus tasoittaa kuormitusvaihtelut ja        

varmistaa siten puhdistuksen tehokkuuden. 

3. Osa vedestä kierrätetään puhdistamosta takaisin saostussäiliöön, mikä pitää        

bakteerikannan elinvoimaisena ja laitteen puhdistustehon erinomaisena jopa pitkien        

käyttökatkosten ajan. 

4. Puhdistettu vesi johdetaan puhdistamosta luontoon. BioKube-puhdistamoiden      

poistoputki on vain noin 40 cm:n syvyydessä, joten vesi voidaan aina johtaa            

painovoimaisesti ulos laitteesta. 

Jäteveden fosfori saostetaan saostuskemikaalin avulla. Laitteistossa käytettävä kemikaali        

on polyalumiinikloridia, joka laitetaan kemikaalisäiliöön. Säiliöstä annostelupumppu hoitaa        

kemikaalin annostelun tulevan jäteveden määrän mukaisesti. 
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04 Mitä tarvitset asennuksessa 
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05 Asennus 

5.1 Biokube Venus toimitussisältö 

● 1 kpl Biokube Venus 

● 1 kpl 3,5 m3 sakosäiliö 

● 1 kpl KL4 ankkurointikangas 

● 3 kpl kemikaali 15 l 

Huom! Toimitus ei sisällä kiinteistön ja saostussäiliön, saostussäiliön ja puhdistamon tai           

puhdistamon ja purkupaikan välille tulevia viemäreitä tai viemärin osia.  

Tarkista aina, että kaikki puhdistamoon kuuluvat osat ovat tilauksesi mukaiset. Tarkista           

myös, ettei tavaroissa ole näkyviä vaurioita tai vikoja. Käsikirjat ja hälytysyksikkö ovat            

laitettu sähkökeskukseen kuljetuksen ajaksi. Kannattaa ottaa ylös puhdistamon        

sarjanumero myöhempien huoltojen varalta. Puhdistamo on suojattava ulkopuoliselta lialta         

ja vedeltä. 

5.2 Puhdistamon sijoittaminen 

Puhdistamon sijoittamisessa kiinteistölle on huomioitava, ettei puhdistamoon pääse vettä         

sisään puhdistamon ulkopuolelta. Puhdistamon yläosasta jää maan pinnalle 200 mm          

näkyviin. Saostussäiliön ja puhdistamon välinen etäisyys ei saa olla yli 20 metriä. Lisäksi             

saostussäiliö on päästävä tyhjentämään ja puhdistamo huoltamaan helposti. 

Puhdistamon sijoittamista lähelle oleskelualueita ei suositella. Puhdistamon ilmapumpusta        

kuuluu pientä kohinaa ja jäteveden siirto pumpulla tuottaa hieman ääntä, joista voi            

aiheutua häiriötä. Puhdistamon läheisyydessä voi huolto- ja korjaustöiden yhteydessä         

esiintyä hajuhaittaa. Oikein toimiva Biokube-puhdistamo ei kuitenkaan haise. 
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5.4 Asennus 

Puhdistamon perustaksi tasataan 100 mm paksu tiivistetty sorakerros, jonka maksimi          

pinnan korkeuden vaihtelu on ± 5 mm 2 metrin matkalla. Puhdistamon ja putkien ympärille              

tehdään 100 mm paksu sorakerros. Täytemaana ja perustana käytettävän soran raekoko           

tulee olla alle 16 mm ja 8–16 mm rakeiden pitoisuus sorassa tulee olla alle 10 %. Muu                 

täytemaa tehdään kantavalla maa-aineksella tai soralla, jossa ei ole kiviä. Kaivantoa           

täytettäessä on puhdistamo täytettävä vedellä. Puhdistamo ja putket eristetään         

asentamalla puhdistamon ympärille ja putkien päälle 1 metrin levyinen 100 mm           

styroksikerros tai muu vastaava eriste. Lisäksi suosittelemme asentamaan        

solukumieristeen pystyyn säiliön ympärille. 
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Puhdistamo ja saostussäiliö asennetaan niin, että saostussäiliön putkessa on kaatoa          

puhdistamoon päin ja lietteen palautusputkessa on kaatoa saostussäiliöön ja         

tarkastuskaivoon päin (katso kuva: Lietteenpalautuksen kytkentä). Ennen saostussäiliötä        

on erittäin suositeltavaa asentaa tarkastuskaivo, jonka kautta puhdistamon        

lietteenpalautusputki ja tuleva viemäri johdetaan saostussäiliöön. Saostussäiliön ja        

puhdistamon välisissä putkissa täytyy olla kaatoa vähintään 20 mm 1 metrin matkalla. Jos             

asentaminen näin ei ole mahdollista kallion tms. vuoksi, saostussäiliön ja puhdistamon           

väliin pitää asentaa pumppukaivo. Pumppukaivossa oleva pumppu pitää kytkeä         

puhdistamon ohjausyksikköön. 

 

 

Periaatekuva kytkennästä  
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Lietteenpalautuksen kytkentä  
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5.5 3,5 m3 saostussäiliön asennusohje (Jita Oy) 

Ensimmäiseksi ennen kaivantoon asentamista, tarkista huolellisesti että säiliö on pysynyt          

ehjänä kuljetuksen ja siirtelyn aikana. Mikäli havaitset vian, ota välittömästi yhteyttä           

liikkeeseen, josta säiliö on ostettu. Jita Oy ei korvaa asentamisen yhteydessä syntyneitä            

vaurioita, jotka johtuvat huolimattomasta käsittelystä tai asennusvirheistä.  

  

Varusteet on pakattu tyhjennysputken sisään, ja ne on poistettava putkesta ennen           

asennusta. (HUOM. Säiliötä saa nostaa vain nostokorvakkeista tai niiden kautta kulkevan           

köyden varassa.  

  

Maahan asennus  

Sakosäiliö asennetaan suunnitelmassa esitetyn mukaisesti kantavan perusmaan tai n. 200          

mm paksuisen tiivistetyn murskekerroksen päälle. Alusta muotoillaan ja tiivistetään         

pyöreän pohjan muotoiseksi, jotta säiliö tukeutuu perustaa vasten tasaisesti koko pohjan           

alueelta. Mikäli perusmaa on huonosti kantavaa, savea tms., rakenna säiliön alle kantava            

arina esim. suodatinkankaasta ja murskeesta. Pohjaveden vaikutusalueella ja huonosti         

vettä läpäisevällä alueella säiliö on ankkuroitava betonilaattaan ja salaojitettava ympäriltä.          

Säiliön ympärystäyttö on tehtävä kivettömällä hiekalla, soralla tai murskeella, ulottuen 200           

mm säiliön yläpuolelle. Täyttö tehdään tasaisesti säiliön kaikilta sivuilta, kerroksittain          

täyttäen. Jos säiliö asennetaan kalliopainanteeseen tai louhittuun kaivantoon, varmista         

routaeristeillä (esim. suulakepuristettu eristyslevy tai –matto), ettei kaivannossa oleva vesi          

jäädy ja riko säiliötä. Mikäli kallio nousee pintaan vajaan 10 metrin päässä säiliöstä, tulee              

kallion päälle jäädä vähintään 50 cm maakerros tai eristää säiliö vähintään 50 mm             

paksuisella, maahan tarkoitetulla eristelevyllä tai -matolla, jolla estetään jäätyminen säiliön          

alla. Lisäksi kaivannosta tulee louhia kuivatuskanaali sopivaan purkupisteeseen. Säiliö         

tulee aina salaojittaa, n. 80 cm korkeudelta säiliön pohjasta. Mikäli kiinteistöltä tuleva            

viemärilinja on pitkä (yli 40 m) tai muuten hankala huoltaa, on huoltamista varten ennen              

säiliötä asennettava esim. tarkastushaara tai -kaivo mahdollisimman lähelle rakennusta.  
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Tuloviemärin perustaminen ja liittäminen säiliöön: Tuloviemäri on perustettava huolellisesti         

(esim. tärylevyllä) tiivistetyn 100 mm paksun murskearinan päälle tai erillisen kestopuusta           

rakennetun tukirakenteen varaan. Mikäli alapuolinen täyttö ei ole riittävän tiivis, voi           

tuloputken päälle tulevan maan paino painaa putkea alaspäin täytön painuessa. Tällöin           

putki painuu notkolle ja se saattaa      

tukkeutua. Samoin putki on huolellisesti     

keskitettävä läpivientikumin keskelle,   

jolloin varmistetaan liitoksen vesitiiviys.    

Liitoskohdan ja putken ympäryksen    

täyttö on tehtävä huolellisesti tiivistäen     

hyvin vettä läpäisevällä hiekalla. Tällöin     

valumavedet pääsevät edelleen esim.    

salaojaan. Tuloviemäri on asennettava    

noin 10 cm säiliön sisälle.     

Läpivientitiivisteen liukastaminen tulee  

tehdä tarkoitukseen soveltuvalla   

liukuaineella.  

  

Ankkurointi:  

Säiliö tulee aina ankkuroida. Ankkuroinnin voi tehdä vaivattomasti esim. Jita          

Ankkurointikankaalla (tuotenro 967546). Toinen vaihtoehto on tehdä ankkurointi valamalla         

betonilaatta, johon kiinnitetään vähintään 5000 kg kestävät vetoliinat ristiin, vieden ne           

säiliön yli. Betonilaatta voi olla esim. 30 cm paksu, hieman säiliötä leveämpi, k25 betonista              

tehty. Laatta on raudoitettava esim. #6K200 betoniteräsverkolla, ylä- ja alapinnasta 50 mm            

suojaetäisyydellä. Vetoliinoja varten laattaan valetaan harjateräksestä sidontalenkit,       

halkaisijaltaan 10 mm, jotka sidotaan alapinnan verkkoon. (Ks. erillinen kuva molemmista           

ankkurointivaihtoehdoista.) Säiliö on täytettävä asennuksen ajaksi vedellä kokonaan.        

Tällöin se pysyy paikallaan ilman ylimääräisiä muodonmuutoksia kun kaivanto täytetään          

maalla. Jos kohteeseen asennetaan useampi säiliö peräkkäin, ota huomioon esim. pohjan           

muotoilussa, että jälkimmäinen säiliö asennetaan alemmaksi kuin etusäiliö (väliputken         

kaato 0,5–1 cm / m).  
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Tyhjennysputken asennus:  

Sakosäiliötoimitukseen sisältyy 560 mm tyhjennysputki, joka painetaan kaivon        

kartiomaiseen tyhjennysaukkoon. Putki tulee kiinnittää neljällä ruuvilla (sisältyvät        

toimitukseen). Putken ja säiliön välinen sauma voidaan tiivistää tiivistysmassalla, esim.          

Sikaflex tai vastaava, kunhan kartio on ensiksi puhdistettu ja poltettu pinnasta lika ja vaha              

pois esim. kuumailmapuhaltimella. Tyhjennysputken ympärille on suositeltavaa asentaa        

muovikalvo maanpinnan alapuoliselle osuudelle. Muovi estää roudan liikkeen johtumisen         

tyhjennysputkeen.  

  

Tyhjennysputken päähän asetetaan muovikansi. Mikäli kaivo sijaitsee paikassa, jonne         

lapsilla on mahdollisuus päästä, kiinteistönomistajan on varmistettava lukituksen riittävyys         

esim. ruuvaamalla kansi kiinni. Kiinteistön omistajan vastuulla on aina, ettei kaivoon pääse            

kukaan putoamaan (lapset, eläimet, jne.)!  

  

Lopputäyttö  

Kaivon päälle rakennettava lopputäyttö on tehtävä routimattomalla ja kivettömällä         

kaivumaalla kerroksittain tiivistäen. Tiivistys tehdään esim. tärylevyllä siten, että kaivo ei           

liiku eikä vaurioidu. Kaivon päällä ei saa olla liikennettä. Kaivon asennussyvyydestä,           

aurauksesta yms. riippuen on kaivon kohta tarvittaessa routaeristettävä. Eristys tehdään          

maahan asennettavaksi tarkoitetulla eristyslevyllä tai –matolla (Finnfoam tai vastaava).         

Kannen tulee jäädä riittävälle korkeudelle maanpinnan yläpuolelle ja maanpinta tulee          

muotoilla poispäin viettäväksi, jotta mahdolliset valumavedet eivät valu kannen välistä          

säiliöön. Järjestelmän sijoituspaikan tulee olla muutoinkin kokonaisuudessaan sellainen,        

että vesi valuu alueelta poispäin, eikä keräänny järjestelmään. Säiliön päällä saa olla            

maata korkeintaan 80 cm.  

  

Jita Oy ei vastaa asennusvirheistä ja niistä johtuvista vaurioista, asennuksen yhteydessä           

syntyneistä kolhuista, eikä vedenalaisista asennuksista. Jita Oy vastaa säiliön         

vuotamattomuudesta ja valmistusvirheistä tuotevastuulain periaatteiden mukaisesti. Takuu       

10 vuotta. Kuljetuksessa syntyneistä vaurioista vastaa kuljetusliike. Säiliötä        

vastaanotettaessa on aina tarkastettava mahdolliset kuljetusvauriot ja ilmoitettava niistä         

tehtaalle välittömästi.  
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Huolto  

Sakosäiliö tulee tyhjentää välittömästi kun lietepinta on ensimmäisen osaston puolivälissä.          

Mikäli kiinteistöllä käytetään vettä vähemmän, on tyhjennys kuitenkin syytä tehdä          

vähintään kerran vuodessa, jotta rasva- tai liete ei pääse kovettumaan. Huomaathan, että            

sakosäiliö on täytettävä vedellä aina tyhjennyksen jälkeen ennen uudelleen käyttöönottoa.          

Sakosäiliön vedenpinnan tulee olla jatkuvasti poistoputken / -putkien alareunan tasalla.  

 

 

 

Kuva: Kaivannon salaojituksen lisäksi säiliö tulee aina myös ankkuroida (ks. erillinen kuva 

ankkuroinnista)   
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5.6 Sähköt 

Puhdistamo tarvitsee toimiakseen 230 voltin yksivaiheisen sähkönsyötön. Syöttökaapelin        

minimi poikkipinta-ala on 1,5 mm² ja syöttökaapeliksi voidaan valita esimerkiksi MCMK           

4x1,5+1,5 maakaapeli. Suuremmilla etäisyyksillä suositellaan vastaavaa 2,5 mm2        

maakaapelia. Kaapelissa menee myös hälytystieto hälytysyksikölle, joka sijoitetaan sisälle         

rakennukseen. Jos mahdollista, hälytysyksikkö sijoitetaan talon sähkökeskukseen tai sen         

viereen. 

Puhdistamon ottama maksimivirta imupumppua käynnistäessä on 2–3 ampeeria.        

Jatkuvassa käytössä tehonkulutus on 35 wattia 5 henkilön ja 80 wattia 10 henkilön             

puhdistamossa. Vikatilanteiden kannalta puhdistamon sähkönsyöttö kannattaa ottaa       

omasta ryhmästään.  

Puhdistamon liitin Taloyksikkö 

Suojamaa 
2 
4 
6 
8 

Suojamaa 
L 
N 
Hälytys 1 (Lamppu) 
Hälytys 2 (Ääni) 
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Hälytys talon sisällä: 

Merkkivalo palaa jatkuvasti normaalin käytön aikana. Järjestelmävian sattuessa        

merkkivalo vilkkuu tietyllä järjestyksellä ja summeri kuuluu. Ääni vaimennetaan painamalla          

painiketta niin, että se sammuu. Merkkivalo vilkkuu edelleen, kunnes virhe on korjattu. 

 

Hälytykset laitoksessa: 

Vihreä merkkivalo ohjaimen piirilevyllä vilkkuu normaalin toiminnan aikana. Jos kyseessä          

on hälytys, rele napsauttaa samalla aikavälillä kuin talon merkkivalo. Jos säätimellä ei ole             

virtaa, kaikki on pois päältä. Ohjaimessa olevalla piirilevyllä on erillinen kytkin. 

 

Biokube Ohjausyksikkö E-IV 
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Biokube Ohjausyksikkö E-III 
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06 Käyttöönotto ja käyttö 

Saostussäiliö ja puhdistamo täytetään vedellä. Lisäksi pumppukaivoon laitetaan n. 100          

litraa vettä. Kemikaalisäiliöön laitetaan kemikaalia ja kemikaalipumppu ilmataan        

käyttämällä pumppua kunnes kemikaalia tulee tasaisesti. Sähköasentaja voi kytkeä         

kemikaalipumpun hetkeksi ohi järjestelmän, jolloin pumppu pyörii halutun ajan kunnes          

kemikaaliputkissa ei enää ole ilmakuplia ja kemikaalia tulee tasaisesti. 

 

Käyttöönoton aikana huomioi seuraavat seikat: 

1. Ilmastimet toimivat (Ilmakuplia tulee suodattimien alta). 

2. Vettä pumpataan 15 minuutin välein ensimmäiseen puhdistuskammioon muutaman        

sekunnin ajan. 

3. Puhdistamosta ei tule hälytyksiä. 
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Puhdistamon toiminta käyttöönoton jälkeen 

Ensimmäisten viikkojen aikana saattaa puhdistamossa esiintyä vaahtoa, mikä on ihan          

normaalia. 4–8 viikon jälkeen käyttöönotosta, alkaa bakteerikanta toimimaan        

suodattimissa. Puhdistamon toiminnan kannalta on välttämätöntä saada bakteerikanta        

toimimaan. Bakteeritoiminnan käynnistyminen riippuu lämpötilasta ja jäteveden laadusta.  

Laitteiston toiminta 

❖ Vaihe 1 

➢ Tarkista, että virta on päällä ja ohjausyksikön piirilevyllä vilkkuu vihreä valo,           

eikä hälytyksiä ole. 

❖ Vaihe 2 

➢ Normaalissa tilassa puhaltimet ovat päällä jatkuvasti ilmastaen       

puhdistusosastoja. Viidentoista minuutin välein vettä pumpataan      

ensimmäiseen puhdistusosastoon muutaman sekunnin ajan. Viimeisen      

puhdistusosaston ilmastus pysähtyy muutamaksi sekunniksi viidentoista      

minuutin välein ja lietteen palautus alkaa. 

❖ Vaihe 3 (Testinappi) 

➢ Ohjausyksikön piirilevyllä on testinappi. Testinappia painaessa tapahtuu       

seuraavaa: 

■ 1. Ilmastaminen loppuu miltei kokonaan ja lietteen palautus alkaa.         

Muutamia kuplia esiintyy kierrätyksen vuoksi. 

■ 2. Imupumppu alkaa pumpata. 

■ 3. Kemikaalin annostelu alkaa. 

➢ Päästäessäsi testinapin, puhdistamo palaa normaaliin tilaansa. 
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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 
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07 Huolto 

❖ Varmista, että puhdistamoasi huolletaan vähintään 6 kuukauden välein        

käyttöönottopäivästä alkaen 

❖ Muista merkitä tehdyt huoltotoimenpiteet huoltopöytäkirjaan. 

❖ Tuotteemme ovat laadukkaita ja toimintavarmoja. Jos kuitenkin havaitset        

toiminnassa häiriöitä, ota viipymättä yhteys asiakaspalveluumme. Neuvomme       

kaikissa kysymyksissäsi! 

Normaali huolto (6 kuukauden välein) 

1. Ilmapumput 

➢ Ennen huoltoa, irrota puhaltimien virransyöttö ja varmista, ettei niitä voida          

kytkeä päälle huollon aikana. 

➢ Suodattimet 

■ Puhdista, huuhtele ja kuivaa suodatin. 

■ Alueilla, missä ilmassa on paljon hiukkasia, kannattaa suodatin        

vaihtaa normaalia useammin. 

2. Imupumput 

➢ Ennen pumpun huoltoa, irrota virransyöttö ja varmista, ettei sitä voida kytkeä           

päälle huollon aikana. 

➢ Nosta pumppu pois pumppukaivosta ja tarkista seuraavat: 

■ Pumppu on vahingoittumaton ja ehjä 

■ Siipipyörä on ehjä ja pyörii herkästi 

■ Uimuri on vahingoittumaton ja ehjä 

➢ Jos pumppu, uimuri tai siipipyörä on vahingoittunut tai kulunut, pitää pumppu           

vaihtaa. 

➢ Tarkista, että kaikki johdot ovat ehjiä, eivätkä ole kuluneet. Jos ovat, tulee            

johdot vaihtaa. 
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Imupumppu 

3. Saostussäiliön huolto 

➢ Lietteen määrä 

■ Säiliö tulee tyhjentää ennen, kuin lietettä pääsee puhdistamoon. 

● Lietettä ei saisi koskaan poistua saostussäiliöstä.  

● Tarkista, ettei kelluvaa tai pohjalla olevaa lietettä pääse        

saostussäiliön poistoputkesta puhdistamoon. 

➢ Lietteen poiston jälkeen säiliö täytetään vedellä. 

4. Ohjausyksikön huolto 

➢ Poista ohjausyksikön sisällä mahdollisesti oleva kosteus ja lika. 

➢ Releet ovat vähitellen kuluvia osia, pumppujen ja venttiilien ohella. 

■ Pumppujen releet tulee vaihtaa vuoden välein. 

■ Venttiilien releet tulee vaihtaa kahden vuoden välein. 

■ Muut releet ja piirikortti kestävät puhdistamon koko käyttöiän. 

5. Kemikaalin annostelu 

1. Tarkista, että annostelupumppu on kiinnitetty ohjaimeen. 

2. Tarkista, että annostelupumppu toimii muutaman sekunnin 15 minuutin        

välein, lietteen poiston yhteydessä. 
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3. Tarkista, että annostelijan putket ovat täynnä polyalumiinikloridia (PAC).  

■ Tyhjennä putkissa olevat ilmakuplat käyttämällä pumppua. 

4. Tarkista kemikaalin taso kemikaalisäiliössä ja täytä tarvittaessa. 

5. Jos fosforin taso on liian iso lähtevässä vedessä, säädä kemikaalin          

annostelua. 

 

Kemikaalipumppu 

Varaosat 

Komponentit Suositellut vaihtovälit 

Ilmapumppu 

Ilmapumpun suodatin 

Ilmapumpun kalvo 

Imupumppu ja uimuri 

Piirikortti 

Imupumpun rele 

Ilmastimet 

Venttiilit 

5 - 10 vuotta 

1 vuosi 

2 vuotta 

5 vuotta 

10 vuotta 

1 vuosi 

10 vuotta 

10 vuotta 
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08 Takuu ja yhteystiedot 

❖ Myönnämme Biokube Venukselle kahden (2) vuoden takuun. Takuun piiriin         

kuuluvat rakenne- ja valmisteviat, joista on ilmoitettu takuuaikana. 

❖ Takuu luetaan alkavaksi hankintapäivästä. Huomioithan, että takuu ei uusiudu         

huollon tai korjauksen yhteydessä. 

❖ Takuu ei kata asennus-, suunnittelu- tai käyttövirheitä. 

 

 

Yhteystiedot 

Valmistaja:  
BioKube A/S 

 

Maahantuoja: 

Vestelli Oy 

010 232 7220 

info@vestelli.fi 

www.vestelli.fi 

Y-tunnus: 2364009-4 
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Puhdistamon huoltopöytäkirja 
PVM HUOLTOTAPAHTUMA SUORITTAJA 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Hyödyllisiä yhteystietoja 
Jätevesisuunnittelija: 
Nimi/yritys:
__________________________________ 
Osoite: 
__________________________________ 
Puhelin: 
__________________________________ 
Sähköposti: 
__________________________________ 
 

Ostopaikka/jälleenmyyjä: 
Nimi/yritys:
__________________________________ 
Osoite: 
__________________________________ 
Puhelin: 
__________________________________ 
Sähköposti: 
__________________________________ 
 

Huolto:  

Nimi/yritys Vestelli Oy  
Osoite Pyhäjärvenkatu 5A,  

33200 Tampere 
Puhelin 010 232 7220  
Sähköposti info@vestelli.fi  
 
 

Rakennusvalvonnan yhteystiedot: 
Nimi/yritys:
__________________________________ 
Osoite: 
__________________________________ 
Puhelin: 
__________________________________ 
Sähköposti: 
__________________________________ 
 

Asentaja/urakoitsija: 
Nimi/yritys:
__________________________________ 
Osoite: 
__________________________________ 
Puhelin: 
__________________________________ 
Sähköposti: 
__________________________________ 
 

Saostussäiliön tyhjennys: 
Nimi/yritys:
__________________________________ 
Osoite: 
__________________________________ 
Puhelin: 
__________________________________ 
Sähköposti: 
__________________________________ 
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