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Flera hushåll i Italien är anslutna till avloppssystemet. Där anslutning saknas krävs att
markägaren tar ett ansvar. Avloppsvattnet måste tas om hand så att inte grundvattnet,
dricksvattnets viktigaste källa, belastas, och så att ytvatten som bäckar, floder och sjöar
håller en hög kvalitet.
Men de flesta befintliga anläggningar klarar inte av detta eftersom de fasta partiklarna
– som oftast leds till en septisk tank – endast sedimenteras till viss del. Det avloppsvatten
som är grovrenat på detta sätt leds därefter ut i marken.
Dess naturliga reningsförmåga påverkas dock allt mer: exempelvis genom surt regn p.g.a.
trafik och industrier, samt även bekämpningsmedel och flera andra ämnen. Detta märks
tydligt på grundvattnets kvalitet. Detta gör det även svårt att bibehålla en hög kvalitet på
dricksvattnet.
Därför förlitar man sig på en modernisering av de befintliga gamla anläggningarna. Endast
helt biologiska minireningsverk kan säkerställa ett hållbart och kontrollerbart vattenskydd.
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Mer information finns på vår hemsida: www.deutsche-dewatec.de
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DEUTSCHE DEWATEC
3K PLUS®

3K PLUS®absolut tillförlitlig!
För en helt biologisk rening av
avloppsvattnet i en 3-kammarbrunn
eller en anläggning med flera tankar,
finns det sedan början av 90-talet
en patenterad lösning:
Fast-bädd-anläggningen 3K PLUS®
är sedan dess den bäst säljande
kompletteringsanläggningen.
3K PLUS® är väldigt driftsäker,
även vid underlast och låga
utetemperaturer.
3K PLUS® arbetar med en nedsänkt
bädd, d.v.s. avloppsvattnet sprids
över den fasta bädden.
Konstruktionen ger en optimal
mikrobiell livsmiljö (fastställt i
vetenskapliga studier).
3K PLUS® arbetar utan rörliga eller
elektriska delar i vattnet och tillhandahåller ett funktionssäkert styr-system i ett separat kopplingsskåp.

➀

➁

Exakt hur fungerar fast-bädd-processen?
Den första kammaren i minireningsverket är en slamavskiljare (förbehandling).
Därifrån leds avloppsvattnet till en biologisk rening i den andra kammaren. I botten på
den andra kammaren sitter luftare som blandar avloppsvattnet med jämna mellanrum
och med en viss luftmängd. Över luftaren sitter den nedsänkta fasta bädden.
Här sedimenteras de mikroorganismer som finns i avloppsvattnet. Det bildas en
biofilm som får optimala ”arbetsförhållanden” tack vare de näringsämnen som finns
i avloppsvattnet i kombination med den riktade luftningen av den fasta bädden. ➀
Överskottet av mikroorganismer löses därefter upp upprepade gånger av luften från den
fasta bädden och spolas med det biologiskt renade vattnet till den tredje kammaren för
slutlig rening. Där samlas det på botten som ett så kallat överskottsslam, för att därefter
föras tillbaka till den första kammaren via en tryckluftshävert ➁ för förbehandling innan
det renade vattnet lämnar minireningsverket.
Utmärkta utsläppsvärden*:
■ CSB:
■ BSB5:
■ NH4-N:
■ Ntot,anorg:
■ SS:

35,0 mg/l - 93,6 %
4,0 mg/l - 98,4 %
5,1 mg/l - 85,8 %**
16,0 mg/l - 67,9 %**
9,0 mg/l - 97,2 %

* De vid godkännandekontrollen i Tyskland av oberoende
experter hos Aachener testinstitut för avloppsvatten
(förkortas PIA) uppmätta medelvärden och fastställda
verkningsgrader för 3K PLUS, utsläppsklass D
** Medelvärde fastställt för temperaturer ≥ 12 °C
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Enkel konstruktion –
tillförlitlighet över
genomsnittet!
Komplettering av alla
prefabricerade moduler
sker snabbt och enkelt
genom tankens öppning.
Tankens komponenter är
slitagefria. Inga elektriska
eller roterande komponenter
i avloppsvattnet.
Fullständig åldringsbeständighet
av alla komponenter mot
avloppsvatten från hushåll.
”Trädgårdsskonande” installation!
Vid komplettering av en befintlig
avloppstank förblir din trädgård
orörd.
DIBt-godkännanden
& CE-kompatibel.
Inget annat reningsverk i Europa
har testats noggrannare och
med så goda resultat.
Bevisad funktion vid låg
belastning! Särskilt lämplig
för kontinuerliga låga flöden
avloppsvatten.
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... som kompletteringssats
eller komplett anläggning

Härligt mångsidig!
3K PLUS® i en cylindrisk
plasttank från
DEUTSCHEN DEWATEC
erbjuder en mängd olika
produktegenskaper som
saknar motstycke. Med
sina 3 standardmått är
den perfekt för
nyinstallationer samt för
komplettering av befintliga
betonginstallationer. En
anpassad och skräddarsydd
installation för dina
behov går att ordna.
Enkel montering tack vare
ett komplett förmonterat
system. Detta ger en felfri
installation och lägre tidsbehov
tills idrifttagning.
En skräddarsydd installation till
din befintliga markbädd – inga
schaktarbeten och inga stora
grävmaskiner krävs.
Modulär systemuppbyggnad:
Alla komponenter i tankens
utrustning går att nå utan stora
demonteringsbehov.
Europ. patent EP 1380545A1
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DEUTSCHE DEWATEC
3K FLOW

3K FLOWvirvelbäddsanläggning,
bäst av de bästa!
Den övertygar med sin
imponerande reningskapacitet
utan roterande eller elektriska
slitagedelar i avloppsvattnet.
Tack vare biofilmsprocessen
säkerställs en stabil drift
och en säker efterlevnad
av gränsvärden, även
vid typiska och långvariga
underbelastningar. Luftaren
på botten av anläggningen
drivs av en kompressor
utanför avloppstanken och
blandar avloppsvattnet och
tillväxtmediet med jämna
mellanrum med definierad
luftmängd. På tillväxtmediet
sedimenteras de mikroorganismer som lever i
avloppsvattnet som en ”biofilm”.
I detta samspel ger de vid en
exakt syretillförsel en utmärkt
rening.
Perfekt för nyinstallation, men
även lämplig för komplettering.

➀
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På så sätt renas avloppsvatten från hushåll på ett tillförlitligt sätt
med 3K FLOW-processen.
I den första av de tre kammarna sker en mekanisk förbehandling. Därifrån leds avloppsvattnet
till en biologisk rening i den andra kammaren. Här sitter en luftare som blandar avloppsvattnet
med tillväxtmediet (1) med jämna mellanrum och med en definierad luftmängd. På tillväxtmediet
sedimenteras de mikroorganismer som lever i avloppsvattnet som en ”biofilm”. I detta samspel
ger de vid en exakt syretillförsel en utmärkt rening.
Överskottet av mikroorganismer löses därefter upp upprepade gånger av luften och beröringen
från tillväxtmediet och spolas med det biologiskt renade vattnet till den tredje kammaren för
slutlig rening. Där samlas det på botten som ett så kallat överskottsslam, för att därefter föras
tillbaka till den första kammaren via en tryckluftshävert (2) för förbehandling innan det renade
vattnet lämnar anläggningen.
Reningskapacitet:*
■ CSB:
■ BSB5:

71,0 mg/l - 88,2 %
14,0 mg/l - 94,9 %

* De vid godkännandekontrollen i Tyskland av oberoende
experter hos materialforsknings- och testinstitutet vid
Bauhaus-universitetet Weimar (förtkortat MFPA) uppmätta medelvärden
och fastställd verkningsgrad för 3K FLOW, utsläppsklass C
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Teknikfri behållarutrustning & lågt
energibehov!
Lämplig som komplett
anläggning eller för
komplettering.

1. Tank
2. Inlopp

3K FLOW kompletteringssats är särskilt lämplig för
montering i befintliga trekammarbrunnar.
Därmed krävs ingen stor
ombyggnad eftersom
som regel inga öppningar
måste stängas till eller
nya hål göras.
Montering av systemet
sker i kammare 2 och 3.
Uppgraderingen av en
trekammarbrunn i ett
biologiskt minireningsverk
sker på kort tid och
väldigt enkelt med
systemet 3K FLOW.

3. Luftning
4. Virvelbädd
5. Slamkana
6. Slamåtervinning
Förbehandling

7. Utlopp
8. Manlucka
och lock

Efterbehandling

Virvelbäddskammare

...eller komplett anläggning

Härligt mångsidig!
Det kompletta minireningsverket
från DEUTSCHE DEWATEC går
att få med tank av betong, PE
eller GRP. Dubbla fördelar: En
tank som är perfekt anpassad
efter din tomt och dina behov
i kombination med säker drift
av virvelbädden 3K FLOW!!!

Reningskapacitetet testad hos
MFPA - Materialforsknings
- och testinstitut vid Bauhausuniversitetet i Weimar.
Testad enligt DIN-EN 12566-3
och CE-certifierad
DIBt-godkännanden för
utsläppsklass C, betong, PE & GRP
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DEUTSCHE DEWATEC
BatchPLUS® Pure

DEUTSCHE DEWATEC
BatchPLUS®En klassiker!
Våra ingenjörer har med
BatchPLUS® tagit fram en
framtidssäker produkt
som är beprövad i hela
världen, år efter år.
BatchPLUS® passar perfekt och
ger vid varje tillämpning en god
avloppsrening över genomsnittet
.
Kvaliteten på anläggningens
styrenhet gör skillnaden och
ditt avloppsvatten väldigt rent.
BatchPLUS® är en utvald
anläggningsteknik med plattluftare.
BatchPLUS® har genom
FlexEN®-tekniken en låg
strömförbrukning vid en
tillförlitlighet över genomsnittet,
kort monteringstid och är
kostnads- och underhållsvänlig.
BatchPLUS® arbetar helt biologiskt och finns i utsläppsklasserna C, N, D och +P.
BatchPLUS® kommer naturligtvis
med DIBt-godkännande och
CE-certifiering.

➀

➂
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Så fungerar SBR-processen
En kammare tar hand om den mekaniska förbehandlingen. Därefter leds avloppsvattnet
till den biologiska reningsdelen. ➀
Under denna process, och även en stund därefter, luftas den biologiska delen. Detta innebär
att tillförseln av syre styrs. Därigenom ”livgörs” slammet och mikroorganismerna utför sitt
reningsarbete.
Efter luftningen följer en vilopaus. Därigenom skiljer sig det klara vattnet från det aktiva
slammet. Nu släpps först en exakt definierad mängd av det renade avloppsvattnet ut. ➁
Därefter leds den överflödiga delen av det aktiva slammet tillbaka till den första
kammaren. ➂ Den biologiska reningsdelen kan nu åter matas med avloppsvatten.

Även här högeffektiv
rening av avloppsvattnet*:
■ CSB:
41,6 mg/l - 93,7 %
8,6 mg/l - 97,2 %
■ BSB5:
1,7 mg/l - 99,3 %**
■ NH4-N:
■ Ntot,anorg: 15,4 mg/l - 70,2 %**
■ SS:
13,9 mg/l - 96,4 %
* De vid godkännandekontrollen i Tyskland av oberoende
experter hos Aachener testinstitut för avloppsvatten
(förkortas PIA) uppmätta medelvärden och fastställda
verkningsgrader för BatchPLUS Comfort, utsläppsklass D
** Medelvärde fastställt för temperaturer ≥ 12 °C

DEUTSCHE DEWATEC
BatchPLUS® Relax

DEUTSCHE DEWATEC
BatchPLUS® Relaxotroligt bekväm!
BatchPLUS® Relax är en
prefabricerad kompletteringssats
för enkel montering på skiljeväggen. Alla hävertar sitter i ett fäste.
BatchPLUS® Relax erbjuder en
enkel installation.
Kompletteringen av alla prefabricerade komponentgrupper
sker snabbt och enkelt genom
manhålet.
Alla komponenter är åldringsbeständiga och miljövänliga.
BatchPLUS® Pure & Relax
har, genom en patenterad
avrinning för klart vatten, ett
reducerat utsläpp av fasta
ämnen och partiklar .
Jämfört med vanliga
anordningar för avrinning
av klart vatten skyddar
detta vår miljö.
... och gläd dig åt en trädgårdsskonande installation vid en
komplettering!!!
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DEUTSCHE DEWATEC BatchPLUS®
även som komplett anläggning
DEUTSCHE DEWATEC
BatchPLUS® &
rektangulär tank
Ett komplett förmonterat system!
Den rektangulära tanken utan fogar
ger genom sin struktur och väggtjocklek en driftsäkerhet i årtionden.
Dessutom är dess mått och vikt så
låg att installationen kan ske på ett
enkelt och snabbt sätt med minimal
schaktning, trädgårdsskonande och
prisvärt – bättre blir det inte!
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DEUTSCHE DEWATEC
BatchPLUS® &
cylindrisk tank
Komplett system med skräddarsydda
mått efter dina behov!
Båda kompletta anläggningssystem
har lågt energibehov tack vare
FlexEN® - tekniken. Kommer det mindre
avloppsvatten, växlar anläggningen
automatiskt till ett optimalt och strömsparande driftläge. Lägre underhållsbehov tack vare sofistikerad teknik
och monteringen av tekniska aggregat
utanför tanken och avloppsvattnet.
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Installation i din
kompletta anläggning
DEUTSCHE DEWATEC 3K PLUS®,
3K FLOW eller BatchPLUS® & tank
Så enkelt och trädgårdsskonande är det!

Styrenhet D-Pilot för
3K PLUS® & BatchPLUS®

Aggregatkonsol för
väderskyddat inomhusbruk

Alternativt väggskåp för
inom- och utomhusbruk

Alternativt
väderbeständigt fäste
för utomhusbruk

Individuella elektroniska komponenter
för inomhus-eller utomhusbruk

■ Modern styrenhet för
en problemfri drift
■	Grafisk display
■	Säker och
okomplicerad hantering
■	Kompakt konstruktion
tack vare integrerade
magnetventiler
■	Som alternativ till hävert
av klart vatten kan även
en dränkbar pump
anslutas

Stålskåpen har en
lång tradition!
Tack vare ytbehandlingen
går den att använda både
inomhus samt utomhus
utan problem.
I samband med kompressorn som är vald för
optimalt behov finns som
alternativ även ett stålskåp
som kombinerar en
maximal reducering av
driftljuden, hållbarhet och
en god design.

www.deutsche-dewatec.de

Brassertstr. 251 | 45768 Marl
tel. 49(0) 2365 | 50 88 3-0
fax 49(0) 2365 | 50 88 3-11
info@dewatec.de
Huvudsäte:
Ernstmeierstr. 24 | 32052 Herford
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