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Ympäristö RAITA environment on haja-asustuse reoveekäitlusele spetsialiseerunud perefirma. Firmal on sellel alal kogemused 1960-test alates. Müüme biokeemilisi
pakettpuhasteid, biopuhasteid, imbsüsteeme ja bioloogilisi WC-seadmeid haja –asustuse piirkonda. Seadmetega liituvad ideed on kaitstud tootekaitse ja patentidega.
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TÕHUSTATUD IMBSÜSTEEMID
Haja-asustuse reoveele
Väikesemõõdulised imbväljakud
Moodulis on tavalisest
pinnasefiltrist 10 korda
suurem pindala kuhu
mikroobid võivad
ennast kinnitada.

Tõhustatud imbsüsteemi abil võib
ehitada eritüübilisi ja eri suurusega
filter- ja imbväljakuid
Jaotustoru

- Väiksele pinnale mahtuv (7-10m2 /
ühele majale) vertikaalne filterväljak
- Õhukesse pinnakihti (80 cm)
mahtuv horisontaalne imbväljak

Moodul max 125 L / öp,
Mõõdud: 125x60x25 cm

Septik

Kerge ehitada
väikesele pinnale.

Liiv 0-8 mm
50 cm kiht

- Tootevalikus on ka madalad
septikud
Kogumistoru
Kruusakiht

Tõhustatud imbsüsteemi heitvee käitlusprotsess.
Tõhustatud imbsüsteemis eriliselt just mikroobidele kasvulavaks mõeldud In-Drän moodulid asendavad tavaliselt kasutatavat
kruusa ja liiva. Moodulil on tavaliselt kasutatavast kruusast või liivast 10 korda suurem pindala kuhu mikroobid saavad kinnituda.
Moodulite ehitusest tulenevalt saab bakteritaimestik alati kätte vajaliku koguse hapnikku ja puhastatav vesi juhitakse ühtlaselt
kogu väljaku pinnale.
Tänu tõhusamale puhastusele vajab seade vaid 20-50% tavapärase imbväljaku pinnast. Ühe pere vajadusteks sobiv
imbväljak on vaid 7-10 m2 (tavapärased 35-50 m2). Moodulite mõõdud on 1,25x0,6x0,2 m (pikkus x laius x kõrgus).
Üks moodul on mõeldud 125 L heitvee töötlemiseks ööpäevas. Moodulid asetatakse rivisse üksteise järgi ja imbtoru otse nende
peale. Kõik see kaetakse filterkangaga, mille peale võib laotada kohapealt kaevatud pinnase. Jaotuskaevu ei ole vaja kuna
imbtorust piisab.
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TÕHUSTATUD IMBSÜSTEEMID; valmis tootepaketid
Pakett segareoveele (S-2000/8)
S-200/8 sobib suvilatele ja eramutele uute süsteemide väljaehitamiseks ja vanade saneerimiseks (WC- ja pesuveed).
Paketis on 2000 L tüübikinnitusega septik SA 2000 ja 8 In-Drän moodulit, mis üheskoos moodustavad
reoveekäitlussüsteemi võimsusega kuni 1000 L/öp. Paketti kuulub: septik, kõrgendus, kaaned, moodulid, jaotustorud,
filterkangas.
Pakett hallile veele (H-2000/6) 750 L/öp
H-2000/6 pakett sobib suvilatele ja eramutele uute süsteemide väljaehitamiseks ,kui ka vanade
saneerimiseks hallide vete puhastamiseks(pesu ja loputusveed).pakett koosneb SK 2000
septikust ja kuuest In-Drän moodulist.Võimsus on 750 l/öp.Paketti kuulub:septik. 6
moodulit,torud,kaaned,filterkangas.
S-2000/8 pakett
Pakett hallile veele (H-900/6) 750 L/öp
Pakett sobib suvila või eramu hallide vete puhastamiseks. Pakett koosnab 0.9m3 septikust
SK900 ja kuuest In-Drän moodulist, mis koos moodustavad puhastussüsteemi võimsusega 750
L/öp. Paketti kuulub: septik, kaas, 6 moodulit, jaotustorud, filterkangas.

Pakett hallile veele (H-900/4) (H-600/4) 500 L/öp
Pakett sobib suvilate heitvee süsteemi ehitamiseks või vana saneerimiseks, hallile veele.
Pakett koosneb septikust SK900 või SK600 ja neljast In-Drän moodulist, mis koos moodustavad puhastussüsteemi
võimsusega 500 l/öp. Paketti kuulub: septik, kaas, 4moodulit, jaotustorud, filterkangas.

H-900/6 (H-600/6)

Pakett Sauna B2 ja B4
Sauna B2 ja B4 sobivad saunade või saunsuvilate hallide vete puhastamiseks. Pakett koosneb filtriga varustatud
kogumiskaevust ja kahest (või neljast) In-Drän moodulist.
B2 võimsus on 250 L/öp ja B4 võimsus 500 L/öp.
i8, i6, i4, i2 paketid (ilma septiku või kogumiskaevuta). Pakett sisaldab mooduleid, jaotustorusid ja filterkangast.

Sauna B2

Muud septikud 1000 L, 3000 L, 5500 L. Mahutid 3000 L, 5500 L, 6000 L, 11000 L, 16500 L,
Jaotus- ja kogumiskaevud. Pumbad ja pumbakaevud.
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TÕHUSTATUD IMBSÜSTEEMID JA FOSFORIEEMALDUS
ERINEVAID KASUTUSKOHTI:
Üleval paremal Tõhustatud imbsüsteemi (S-2000/8) paigaldus eramu
reoveesüsteemiks. Puhastust on tõhustatud setitamisel põhineva
fosforieemalduskaevu (max 4400 L/öp) lisamisega.
Paremal keskel on tõhustatud imbsüsteem (S-2000/8) paigaldatud eramu
reoveesüsteemiks. Puhastust on tõhustatud vastuvoolumassil põhineva
fosforieemaldajaga (maht - 5 kasutajat).
Vasakul all on tõhustatud imbsüsteemi paigaldamine kooli reoveesüsteemiks.
Teostus horisontaalse filtreerimisega kuna põhjavesi on vaid 1m maapinnast
All paremal fosforieemaldusseade biopuhasti järgi paigaldatuna. Vana puhastit on
tõhustatud fosforieemaldajaga. Seadme võimsus on 12 m3/öp
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