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PA biokeemilised pakettpuhastid
eramutele ja suvilatele
PA puhastis kasutatakse ära bioloogilist protsessi orgaanilise aine eemaldamiseks, bioloogilist nitrifikatsioonija denitrifikatsiooniprotsessi lämmastiku eemaldamiseks ning bioloogilist puhastust ja keemilist setitamist
fosfori eraldamiseks.

TÖÖKINDLAD JA KERGED
KASUTADA

PA puhastites on vastavalt koormuse muutusele isereguleeruv programm, mis sisaldab meeldetuletus- ja
häiretoiminguid (kontroll, hooldustööd, viga), annuseloenduri ja vealoenduri ning tagab programmimälu
säilimise ka voolukatkestuse ajal.
PA MULTI puhastid:
Puhastusefektiivsus on orgaanilise aine (BHT) ja fosfori (P) osas 90% ning lämmastiku osas 50%.
PA pakettpuhasti puhastustulemused vastavad kõige rangematele haja-asustusele kehtestatud nõuetele
• Annuspuhastustehnika
(VV. määrus nr.269 2001 a.). Lisaks tõhusale puhastusele on see säästlik moodus reovete käitlemiseks.
• Sette kuivatus- ja
kompostimisseadmed
Kasutuskulusid mõjutab lisaks heitvete kogusele ka aktiivmuda käitlemise moodus.
Settemuda võib eraldada kahel viisil:
-paakautoga 1-4 x aastas.
Kasutuskohad:
-muda võib ka ise välja pumbata, kuivatada ja kompostida.
• Eramud, suvilad
• Ühispuhastid
Puhasti on varustatud automaatse aereerimis- ja pumpamisprogrammiga,
• Külapuhastid
mis võimaldab kasutamises ka kuudepikkuseid pause.
PA0.6R puhasti
• Farmid
• Koolid, hotellid, puhkekülad
Mudel
Kasutajaid
Max. veekogus (L) / öp

PA 0.6R07
PA2 MULTI
6
16
720
2000
Väiksemate mudelite juurde kuulub aktiivmuda eraldussüsteem. Väiksemaid mudeleid võib liita ka juba
kasutuses olevate vanade settekaevude külge.
Puhasti juhtimiskeskus, kompressor ja kemikaali annusseadmed on paigutatud tehnilisse ruumi.
Muud seadmed - pumbad ning settekuivatuskorv on paigutatud mahutitesse. Kaaned ja luugid on
soojustatud. Biokeemiliselt puhastatud vesi juhitakse otse loodusesse.
PA 0.6 puhasti rahuldab täielikult ühe pere vajadused eramus või suvemajas. Puhasti seab oma tegevust
vastavalt sissetuleva vee kogusele ega kuluta elektrit ega kemikaali asjatult.

PA puhasti eramule
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PA2 MULTI biokeemiline puhasti 1-3 majapidamisele
PA2 MULTI sobib nii ühe maja kui ka kuni kolme majapidamise ühispuhastiks.
Puhasti sätib oma tööd automaatselt vastavalt sisstetulevale veekogusele.
PA2 MULTI töötsükkel

Kinnistu kõik heitveed juhitakse puhastajasse. Esimene mahuti (1) on heitvete esmatöötlusmahuti,
mis töötab mahutina ja koormuse tasandajana. Puhasti jälgib sissetulevat vee kogust esimese mahuti
tasemeanduriga ja sätib puhasti tööd automaatselt koormuse muutudes.
Heitvee pumpamine esimesest mahutist (1) puhastusmahutisse (4) toimub automaatselt tasemeanduri
abil. Reservmahuks on tasemeanduri ja ülevoolutoru vaheline maht. Puhastusprotsessi ajal võib
mahuti (1) vett vastu võtta kogu oma mahus.
Suure avaga pump P1 pumpab vee puhastusmahutisse (4). Samal ajal algab puhastusmahutis
aereerimine. Aereerimise ajal pumbatakse kompressoriga (5) õhk torude kaudu aeraatorisse (6).
Puhastusmahutis (4) toimuvad üksteise järel bioloogiline puhastus, nitrifikatsioon, kemikaali
annustamine, selitus ja denitrifikatsioon.
Aereerimise ajal seguneb mahutis olev aktiivmuda heitveega ja algab bioloogiline puhastus.
Samaaegselt toimub nitrifikatsioon, mille ajal lämmastik muudab oma olekut. Aereerimistsükli lõpus
annustatakse heitvette pumba abil fosforiga reageerivat kemikaali 20L mahutist (7). Vette pumbatud
õhk eraldub puhastist kanalisatsioonituulutuse kaudu.
Aereerimise lõppedes algab selitustsükkel, mille ajal aktiivmuda settib mahuti põhja ja samal ajal
toimub denitrifikatsioon. Fosforiga reageerinud kemikaal settib mahuti põhja.
Selitustsükli lõppedes pumbatakse puhastatud vesi pumba (P2) abil puhastist välja. Vee võib juhtida
veekogusse või immutada maasse. Puhastatud vesi pumbatakse välja läbi kraani nii et osa vett eraldatakse
automaatselt proovi jaoks. Proovi abil on kerge jälgida puhastusprotsessi tõhusust.
Puhastusprotsessi lõpus eemaldatakse automaatselt osa aktiivmuda pumba PP abil settekogumiskuivatuskorvi (9) (20L). Korvi põhjas kasutatkse kompostihaket nii, et kuivatatud sette võib tühjendada komposti
hulka. Teise võimalusena võib sette eemaldada paakautoga, sellisel juhul peab see toimuma 1-4 korda aastas.
Juhtimis- ja häirekeskus, kompressor, kemikaalipump ning pumpade juhtimine on paigutatud tehnilisse
ruumi (10). Veateated - tehnilised häired, käivitavad häire. GSM häirekeskus saadab teate soovitud
numbritele tekstisõnumitena (lisavarustus). Häire võib liita ka elamu valvesüsteemiga.

Vanad settekaevud

Vajaminev pind: 1x2 m
Saadaval ka saneerimismudel, mis
liidetakse vanade settekaevudega
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PA6 MULTI biokeemiline puhasti 4-12 majapidamisele
Heitvete ühispuhastus toob selget kokkuhoidu haja-asustuse heitvete käitlemisel. Vähenevad iga kasutaja
soetamis- ja kasutuskulud. Ka puhastile rakenduv koormus on ühtlasem.
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PA12 MULTI biokeemiline puhasti 10-22 majapidamisele.
Suuremad külapuhastid 22-200 majapidamisele.
Külapuhastite kasutuskulud on eriti madalad.
Külapuhastis lahendatakse hetvete puhastus lihtsalt ja odavalt.
Ehitus ja kasutuskulud iga kinnistu kohta on väikesed.
Heitvete juhtimiseks puhastisse võib kasutada
survetorustikke ja pumbajaamu, mis on vahel odavaim viis.
Kõik puhastid võib varustada aktiivmuda töötlemise
seadmetega, kusjuures sete muudetakse kasulikuks
keskkonnasõbralikult.

PA2x60 puhasti rohkem kui 1000
kasutajale.
PA 12 puhasti 100 kasutajale

Ky*ä*uhdistamo PA12

Oleme toimetanud tellijatele külapuhasteid 5-200
majapidamise jaoks.Lisaandmeid töötavatest puhastitest leiate
www.raita.com lehtedelt.
Suuremate objektide hanked võivad sisaldada projekteerimise, PA puhastites kasutatakse töökindlat ja tõhusat tehnikat: pumbad, kompressorid, aeraatorid,
seadmete paigalduse, käivituse ja koolituse.
pumbajaamad, analüüsiseadmed – kõik ühest kohast.
info@biosept.ee / info@raita.com
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MA biokeemilised puhastid piimafarmidele
Puhastid linnu- ja loomafarmidele, väikestele juurviljatöötlemiskeskustele

MA piimafarmi puhasti.
Heitveepuhasti MA kasutuses 80 loomaga piimafarmi ja elamu (5inimest) puhastina.
Puhasti töötab lõhnatult ja hääletult. Selle võib vabalt paigutada ka elamu juurde.
RAITA MA töötleb kogu piimafarmist tuleva heitvee ja puhastusprotsessi
käigus tekkiva aktiivmuda. Aktiivmuda stabiliseeritakse pikaaegse õhutusja kuivatusprotsessi käigus enne komposteerimist.
MA puhastid piimafarmidele:
MA1, võimsus 1000 L/öp, MA3 3000 L/öp, MA5 5000 L/öp

Juurviljatöötlemiskeskuse puhasti
info@biosept.ee / info@raita.com
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PA biokeemilised puhastid kasutuskohad

Eramu heitveepuhasti

Settekogumisseade, ei ole vaja
paakautoga tühjendamist
Maapiirkond, piimafarmi heitveepuhasti
7
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HS bioloogilised puhastid

Saunad, suvilad, eramud

BioBox puhastid, SK+BioBox puhastid
HS puhastusprotsess
Orgaaniline aine eemaldatakse hallidest vetest mehhaanilise ja bioloogilise protsessiga.
Bioloogilises puhastusprotsessis kasutatakse heitvees sisalduvat orgaanilist ainet.
HS ja BioBox puhastite töö põhineb mikroobidel, mis kasvavad HS filterplaatidel.
Filterplaate on nelja erineva tihedusega (150, 290, 350, 450 m2/m3). Nad moodustavad
tõhusa biofiltreerimisprotsessi, mille abil eraldatakse pesu- ja loputusveest tahked
osakesed, orgaaniline aine ja toitained bioloogilisel ja mehhaanilisel teel.

BioBox

Puhastist väljub vesi läbi filtri, mis kindlustab puhasti töö. Puhastid sobivad eriti hästi ka hooajaliseks
kasutuseks, filter reageerib kiiresti koormuse muutusele. Puhastatud vee võib juhtida veekogusse või
immutada maasse läbi HS 150 filterplaadi.

BioBox

HS biopuhastid on mõeldud pidevaks kasutuseks suvilatele ja eramutele.

Bioloogilist protsessi võimendatakse ajades vett läbi filtri
kompressori abil (pump 40 w).
Septik (mahuti) vajab settest tühjendamist kord aastas
paakautoga või eemaldatakse see ise setteeemaldus-süsteemiga.

HS mudelid (hallidele vetele)
HSO.6 7 inimest , 720 L/öp
9 inimest, 950 L/öp
HS1
HS1.3 12 inimest, 1290 L/ öp

BioBox biopuhastid on mõeldud hooajaliseks kasutuseks
suvilates väikestele veekogustele (hallid veed).
SK+BioBox biopuhastid on mõeldud mõõdukatele veekogustele
(hallid veed).

HS mudelid segareoveele
(kaitstud põhjaveega alad)
HS1 6 inimest, 900 L/ öp
HS1.3 8 inimest, 1200 L/ öp
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TÕHUSTATUD IMBSÜSTEEMID
SEPTIKUD
MAHUTID
SETTEKUIVATUS

HS PUHASTITE HOOLDUS:
Filtriplaadid võib vajadusel välja võtta ja puhastada. Puhastada võib harjates või pestes.
Suuremate mudelite septikuid tühjendatakse regulaarselt (vähemalt kord aastas).

MIKS JUST HS PUHASTUSSÜSTEEM:

Tõhustatud imbsüsteem mahub väiksele krundile. Võrreldes tavalise
imbsüsteemiga vajab vaid 30% pinnast.

-HS puhasti on väike ja mahub igale poole
-HS puhasti on lihtne ega vaja suurt hooldust
-HS filtreid võib puhastada - odav kasutada - ei vaja imbväljaku pinnase uuendamist
-odav osta ja paigaldada
-odav kasutada (ei vaja filtrite vahetamist ega maapinna uuendamist)
-head puhastustulemused- talub eriti hästi vahelduvat koormust

Filtritena kasutatakse mooduleid, mille abil saavutatakse 10 korda
suurem pindala kui pinnasfiltril.
Süsteemi võib ehitada kas imb-või filterväljakuna

Septikut kasutatakse tõhustatud imbsüsteemi biopuhasti esimese seadmena. Septik eraldab osa heitvees sisalduvast
orgaanilisest ainest.
Reoveed (WC-veed) võib koguda ka eraldi mahutisse, sellisel juhul
tühjendatakse seda regulaarselt. Teise võimalusena võib WC-veed töödelda
keskkonnasõbralikult bioloogilises WC-s.

HS filterplaadid
120 x 100 x 4 cm

Settekuivatus- ja
kompostikäru ning pump

In-Drän moodul
125 x 60 x 20 cm

SK600septik

Õhk
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Bioloogilised EV öko-WC-seadmed
Suvilatesse, eramutesse, avalikuks kasutamiseks

Bioloogilises WC-s kasutatakse hakkpuru (kompostiturvast) niiskuse
eemaldamiseks ja õhutuse tagamiseks. Hake laotatakse mahuti põhja ja
lisatakse iga kasutuskorra järel.
Hakke õige lisamise, vedeliku tõhusa eraldamise ja hea tuulutusega saab
seadmed muuta lõhnatuks. Siseruumides võib lisaks kasutada ventilaatorit.

EV MINI WC

Mõõdud: (kõrgus 550 mm, pikkus 500 mm, laius 400 mm

Mahutavus 60 kasutajaööpäeva
EV 60 anum, prill-laud, kaas, õhutoru 2 m, painduv ühendustoru 0,5 m,
kübar ventilatsioonitorule, vedelikuanum 30L, vedelikutorud ja -liitmikud 32 mm.

EV 200 öko-WC
Mahutavus 200-300 kasutajaööpäeva
Sobib hästi suvel kasutuses olevatele suvilatele. Seadme võib paigutada
välikäimlasse või siseruumi (vajab min 700 mm ruumi põranda all).
Lisavarustusena saadaval ventilaator (elektrita), ventilaator (230 või 12v) ja
soojenduselement (230v) kuivatamiseks.
Võib laiendada lisamahutite ja istmetega, mudelid 2x200 ja3x200.

EV 200 bioloogiline WC koos ismetasapinnaga
(vajalik ruum istme tasapinna all 900mm)
EV 200 anum, hooldusluuk, istmetasapind, kaas, prill-laud, ühendustoru, ventilatsioonitoru 2m,
painduv ühendustoru 0,5m, ventilatsioonitoru kübar, vedelikuanum (30L),
vedelikutorud ja -liitmikud 32mm.
-lisa-anum (820 x 600 x 700 mm)

EV 200 bioloogiline wc koos potiga
(vajalik ruum põranda all 700mm)
EV200 anum, kaas, hooldeluuk, pott, ühendustorud, prill-laud, vent.toru 2m, painduv
ühendustoru 0,5m, ventilatsioonitoru kübar, vedelikuanum 30L,
vedelikutorud ja -liitmikud 32mm.
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EV 2x200 ja suuremad mudelid
sobivad suvila ja eramu sisekäimlaks.
Mitut kompostkäru kasutades toimub
järelkompostimine täis vagunis.
Käru liigutamine ja tühjendamine
on kerge.

BIOLOOGILISED AQ
WC-d
Suvilad,eramud

Sisetingimustes kasutatavate
mudelite juures soovitame kasutada
sundventilatsiooni.

Ka teised mudelid sobivad
siseruumides kasutamiseks.
AQ bioloogilise WC tööpõhimõte
AQ bio-WC on lõhnatu ja hügieeniline kompostiv WC. Kasutuskohaks sobivad suvilad ja
eramud. AQ bio-WC-s kasutatakse tavalist WC-potti. WC-potte võib seadme külge
ühendada kuni kolm. Seadme töö põhineb Aquatron separaatoril, mis eraldab tahke aine
(paber, väljaheide) vedelikust (uriin, loputusvesi). Tahke aine kompostitakse.
Kompostimisel kasutatakse ratastega AQ kompostvagunit. Ühe vaguni mahutavus on 200300 kasutajaööpäeva.
Seadme mahutavust võib muuta suurendades vagunite hulka.
Vedelik töödeldakse esmatöötlusmahutis ja juhitakse seejärel majapidamise hallide
vete hulka. Rohkelt lämmastikku sisaldavast (kuni 80% majapidamise koormusest)
vedelikust eemaldatakse lämmastik nitrifikatsiooni teel septikus ja biopuhastis. Ka
fosfor eemaldatakse bioloogilise protsessi käigus. Hästi töötav biopuhasti eemaldab
heitveest tõhusalt ka kolibakterid.
AQ seadme tuulutus toimub ventilatsioonitoru kaudu, mis ühendatakse
kanalisatsioonitrassi ja viib hoone katusele. WC on lõhnatu. Ka separaator,
kompostvagun ja lämmastiku eraldusseade on lõhnatud neis tekkiva alarõhu tõttu. Kuna
AQ seade vajab 1,5 m kõrgust ruumi siis sobib ta paigutamiseks maja keldrisse või
eraldi hoonesse.
Vahemaa WC potist AQ seadmeni võib olla kuni 20m.

AQ separaator eraldab
kompostitavatest jäätmetest
97% vedelikust.

Bio-WC AQ200 sobib suvilasse, AQ 2x 200, 3x 200
suvilasse pidevaks kasutuseks, ja AQ 4x 200 eramusse.
Kõikide mudelitega võib liita ventilatsiooni ja soojenduse.
Vali mudelite hulgast sobiv. AQ bio-WC on lõhnatu,
hügieeniline ja kergesti kasutatav.
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ERINEVAD PUHASTUSMEETODID JA NENDE ARVUTUSLIK
PUHASTUSEFEKTIIVSUS
Haja-asustuse heitvee koormus koosneb väljaheite, uriini, pesu- ja loputusvee ühiskoormusest. Kogu heitvee
puhastustulemus saavutatakse erinevate puhastusmeetodite ühistulemusena.
Vabariigi Valitsuse määrus nr. 269 (2001 a.) „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“, määrab kindlaks puhastatud heitvees sisalduvate ainete normid.
BHT
P
N
Puhastid alla 300ie
25 mg/L
2 mg/L 35 mg/L
Puhastid üle 300ie
15 mg/L
1 mg/L 10 mg/L

Moodus A.

+

Aine

Orgaaniline aine
BHT g

Orgaaniline aine
BHT 7 %

Fosfor g

Fosfor %

Lämmastik g

Lämmastik %

Väljaheide

15

30

0,6

3*0

1,5

10

Uriin

5

10

1,2

50

11,5

80

Muu

30

60

0,4

20

1,0

10

Kokku

50

100

2,2

100

14

100

Tabel: Ühe inimese tekitatav orgaanilise aine, fosfori ja lämmastiku hulk ööpäevas (1.1.2004 andmetel)

Puhastusmoodused

Seadmed

Moodus A.
Moodus B.

Uriin ja väljaheide
käideldakse nii, et nad ei
koorma reoveepuhastusseadmeid. Hallid veed
puhastatakse bioloogiliselt.

Puhastustõhusus: Orgaaniline aine

1. Bioloogiline WC (EV või AQ) +
bioloogiline hallide vete puhastus
(HS või tõhustatud imbväljak)

Fosfor

Lämmastik

90-96 %

85-95 %

40-94 %

90-96 %

8*-95 %

40-94 %

95 %

90-95 %

40-60 %

90 %

85 %

40-60 %

80-90 %

70 %

30-40 %

80-90 %

70 %

30-40 %

Aktiivmuda eemaldus kas oma seadmega või
paakautoga

2. Mahuti WC-veele + bioloogiline
hallide vete puhastus
(HS või tõhustatud imbväljak)
Aktiivmuda eemaldus kas oma seadmega või
paakautoga

Moodus B.
Moodus C.

1. PA biokeemiline puhasti

Kõik heitveed töödeldakse
biokeemiliselt

Aktiivmuda kompostitakse

2. Bioloogiline puhastus + keemiline
fosfori eemaldus
Aktiivmuda eemaldatakse paakautoga

Moodus C.
Kõik veed puhastatakse
bioloogiliselt

1. Tõhustatud imbsüsteem
Aktiivmuda eemaldatakse paakautoga

2. HS biopuhasti
Aktiivmuda eemaldatakse paakautoga

Tabel: Eri puhastusmeetodid ja nende tõhusus (Ympäristö Raita Environment)
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