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Navn Utløpspunkt for avløpsvann Avstand fra avløpsrenseanlegg 
   

Andre data: 
 
 

Viktige adresser og telefonnumre 
Legevakt Brannvesen Politi Hygienestasjon   
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2 SAMSVARSERKLÆRING FOR PRODUKTET 

 

ENVI-PUR, s.r.o. , Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
ID: 25166077 

08 
EN 12566-3 

Biologisk aktivt avløpsrenseanlegg 

BIO CLEANER BC .. PP BASIC, BIO CLEANER BC .. PP OPTIMA, BIO CLEANER BC .. PP COMFORT, BIO CLEANER BC .. PP EXCLUSIVE - / UV 

BIO CLEANER BC .. K PP BASIC, BIO CLEANER BC .. K PP OPTIMA, BIO CLEANER BC .. K PP COMFORT, BIO CLEANER BC .. K PP EXCLUSIVE - / UV 

BIO CLEANER BC .. PE BASIC, BIO CLEANER BC .. PE OPTIMA, BIO CLEANER BC .. PE COMFORT, BIO CLEANER BC .. PE EXCLUSIVE - / UV 

BIO CLEANER BC .. SL BASIC, BIO CLEANER BC .. SL OPTIMA, BIO CLEANER BC .. SL COMFORT, BIO CLEANER BC .. SL EXCLUSIVE - / UV 

BIO CLEANER BC .. K SL BASIC, BIO CLEANER BC .. K SL OPTIMA, BIO CLEANER BC .. K SL COMFORT, BIO CLEANER BC .. K SL EXCLUSIVE - / UV 

BIO CLEANER BC .. B BASIC, BIO CLEANER BC .. B OPTIMA, BIO CLEANER BC .. B COMFORT, BIO CLEANER BC .. B EXCLUSIVE - / UV 

BIO CLEANER BC .. PP N BASIC, BIO CLEANER BC .. PP N OPTIMA, BIO CLEANER BC .. PP N COMFORT, BIO CLEANER BC .. PP N EXCLUSIVE - / UV 

BIO CLEANER BC .. B N BASIC, BIO CLEANER BC .. B N OPTIMA, BIO CLEANER BC .. B N COMFORT, BIO CLEANER BC .. B N EXCLUSIVE - / UV 

Nominell strømningsmengde pr. døgn (m3/døgn): 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 1,8; 2,25; 2,4; 3,0; 3,75; 4,5; 5,25; 6,0; 6,75; 7,5 * 

Nominell organisk døgnbelastning (kg BSK5/døgn) 0,24; 0,36; 0,48; 0,60; 0,72; 0,90; 0,96; 1,20; 1,50; 1,80; 2,10; 2,40; 2,70; 3,00 * 

Materiale: PP, PE, rustfritt stål, betong* 

Vanntetthet (vanntest): Oppfylte standarden 

Trykkfasthet (ved bruddgrense): Oppfylte beregningen 

Holdbarhet: Oppfylte standarden 

Brannmotstandsklasse: F 

Påvirkning fra farlige stoffer: NPD 

Renseeffektivitet under testen iht. EN 12566-3 med en organisk 
døgnbelastning på BSK5 = 0,208 kg/d og med 0,306 kg/d: 

Indeks Verdier ved utløpet (mg/l) Effektivitet (%) 

 BOD5 XX XX 

 CODCr XX XX 

 SS XX XX 

 N-NH4
+** XX XX 

 Ntotal XX XX 

 Ptotal*** XX XX 

 Enterokokker XX (KTJ/100 ml) XX 

 Escherichia coli XX (KTJ/100 ml) XX 

 Fek. kolif. bakt. XX (KTJ/100 ml) XX 

 Koliforme bakterier XX (KTJ/100 ml) XX 

 Somatisk kolifag XX (PTJ/ml) XX 

* ......  avhenger av størrelsen på og varianten av avløpsrenseanlegg 
** ....  ved temperaturer på blandet væske over 12°C 
*** ...  Med P-Less (utstyr til utfelling av fosfor) 
XX ..  Iht. typen avløpsrenseanlegg, se kapittel 23 Tekniske spesifikasjoner – parametere for renset vann 

 
 
PRODUSENT: 
ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice, Tsjekkia 
Tlf.: 381 203 211; telefaks: 381 251 739; e-post: info@envi-pur.cz 
 
SERVICE: 
Autorisert person (eller autorisert forhandler) iht. listen på www.envi-pur.cz 
 
ELLER 
ENVI-PUR, s.r.o., Wilsonova 420, Soběslav 392 01, Tsjekkia 
Tlf.: 381 203 211; telefaks: 381 251 739; e-post: info@envi-pur.cz 
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3 INNLEDNING 
3.1 GENERELT 

Ved å følge anvisningene i denne driftshåndboken overholder du reglene for sikker bruk av 
avløpsrenseanlegget i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsstandarder og korrekte tekniske 
prosedyrer. 
 
Du må gjøre deg kjent med innholdet i driftshåndboken før du tar i bruk avløpsrenseanlegget. Ikke gjør 
noe før du har satt deg grundig inn i driftshåndboken og forstått alle anvisningene i den. 

3.2 GRAFISK MERKING AV ANVISNINGER 

Særlige viktige anvisninger er fremhevet som følger i denne driftshåndboken: 
 

 

Brudd på anvisninger merket med dette symbolet kan medføre fare for 
personer eller eiendom. 

  

 
Forbudte aktiviteter. 

  

 
Andre viktige anvisninger. 

 

4 BRUK OG GENERELL BESKRIVELSE AV 
AVLØPSRENSEANLEGGET 

Avløpsrenseanlegget av typen BIO CLEANER® er et biologisk avløpsrenseanlegg som fungerer etter 
prinsippet om lavbelastet aktivering med fullstendig stabilisering av slammet. Aktiveringen er organisert 
som en såkalt D-N-prosess, som innebærer en aktivslamprosess med denitrifisering-nitrifisering. 
Behandlingsprosessen foregår i én tank – den biologiske reaktoren BIO CLEANER®, som er delt inn i 
flere soner med ulike teknologiske driftsparametere. 
Tanken til avløpsrenseanlegget – den biologiske reaktoren BIO CLEANER® – består av en beholder av 
plast (eventuelt rustfritt stål eller betong) beregnet på montering i terrenget. En teknologisk innebygd 
enhet kan også plasseres i en betongtank med passende mål på spesialbestilling fra kunden. Blåseren 
er hovedenheten for tilførsel av luft, blanding av blandet væske og avløpsvann samt pumping av 
returslam. Tvungen pumping av returslam og flytende urenheter fra sedimenteringstanken sikres ved 
hjelp av såkalte hydraulisk-pneumatiske pumper (mammutpumper). 
Avløpsrenseanlegget har også en elektrisk koblingstavle (avhengig av nivået av utstyrskomfort – 
anleggsvariant) og luftblåser. Disse komponentene monteres nær tanken, f.eks. i kjeller, garasje, på 
søyle o.l. 
Spesialutstyr – doseringspumpe for fosforutfelling, oksygensonde, tertiært filter eller UV-desinfeksjon 
på utløpet, pumpegrop, septiktank, slamavskiller. 

5 DRIFTSBETINGELSER FOR 
AVLØPSRENSEANLEGGET 

Avløpsrenseanlegget er konstruert for å rense avløpsvannet i tråd med forventet mengde vann og 
kvalitet på vannet. Dette er i samsvar med prosjektdokumentasjonen basert på størrelsen på og typen 
tilknyttet område. 
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Avløpsrenseanlegget må være slått på hele tiden for at det skal fungere på riktig 
måte. 

 
 
For å opprettholde de biologiske prosessene under rensingen må det ikke tilføres stoffer som vil 
ødelegge levende mikroorganismer. 
 

 

Det er IKKE tillatt å tilføre avløpsvannet som er tilknyttet avløpsrenseanlegget 
eller selve tanken følgende: 

- høye konsentrasjoner av fett 

- regenerativ lotion fra bløtgjøringsmidler 

- spylevann fra husholdningsfiltre (f.eks. vannbløtgjøringsmidler, 
jernfilter osv.) 

- maling, lakk og fortynningsmidler 

- sterke desinfeksjonsmidler, syrer, alkalier 

- avløpsvann fra kondenserende kjel (lav pH) 

- regnvann 

- avfall fra matavfallskvern 

 
Kvaliteten på rensingen påvirkes negativt av rengjøringsmidler og tensider. Vi anbefaler å ikke vaske 
tøy for ofte (mange ganger i løpet av en helg). Da øker pH-verdien og mengden av oksygen i vannet 
blir lavere, noe som fører til et økende antall mikroorganismer. Tøyvask bør fordeles over flere dager. 
Vi anbefaler på det sterkeste å bruke desinfeksjonsløsninger som IKKE inneholder klorforbindelser! 
Imidlertid bør ikke mengden rengjøringsmidler (ved normal husholdningsdrift) påvirke driften av 
avløpsrenseanlegget. 
 
Det som tilføres avløpsrenseanlegget filtreres mekanisk for større urenheter i vannet som må tømmes 
med jevne mellomrom (i verste fall kan avløpet bli blokkert). For å slippe å rengjøre filtrene for ofte, 
anbefaler vi å unngå å tilføre avløpsvannet følgende: 
 
• plast 
• gummi 
• tekstiler 
• matrester 
• sanitærartikler (bind, tamponger) 
• kondomer 
• bleier 
• fuktige håndklær, lommetørklær o.l. 

6 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER 
6.1 KOMPETANSEKRAV TIL PERSONER (FIRMAER) 

For å ivareta personsikkerheten og sikre feilfri drift skal arbeider forbundet med drift og vedlikehold av 
samt service på avløpsrenseanlegget bare utføres av personer (firmaer) med de nødvendige 
kvalifikasjonene. 
 
Drift og vedlikehold av avløpsrenseanlegget som er beskrevet i denne driftshåndboken kan bare 
utføres av personer over 18 år som er fysisk og mentalt skikket til å gjennomføre de beskrevne 
arbeidsoperasjonene, og som er kjent med innholdet i driftshåndboken. 
Service på avløpsrenseanlegget kan kun utføres av firmaet ENVI-PUR, s.r.o. eller annen autorisert 
person eller firma (heretter bare autorisert forhandler) med opplæring fra ENVI-PUR. 
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Personer med nødvendige elektrotekniske kvalifikasjoner kan 
utføre arbeider på de elektriske delene av avløpsrenseanlegget. 

  

 

Barn og gravide (ammende) kvinner må ikke betjene eller utføre 
vedlikehold på avløpsrenseanlegget. 

6.2 PRINSIPPER FOR SIKKER BRUK 

 

- Du må gjøre deg grundig kjent med innholdet i driftshåndboken før du 
tar i bruk avløpsrenseanlegget. 

- I forbindelse med bruk av avløpsrenseanlegget må du ikke foreta deg 
noe som ikke er beskrevet i driftshåndboken. 

- Ta nødvendige forholdsregler for å beskytte mot de farene som er 
beskrevet i driftshåndboken, da især i kapittel 6.4. 

- Bruk alltid påbudt personlig verneutstyr/-innretninger. 

 

6.3 STOPP OG NEDSTENGING 

Det er mulig å slå av avløpsrenseanlegget for å unngå mulig fare og ved behov: 

• Det gjøres ved å slå av bryteren i el-boksen eller ved å trekke støpselet ut av stikkontakten 
(avhengig av typen avløpsrenseanlegg). 

6.4 FOREBYGGE MULIG FARE 

6.4.1 Generelt 

Selv om avløpsrenseanlegget er konstruert i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder, regler og 
korrekte tekniske prosedyrer, er det ikke mulig å utelukke farene som er beskrevet nedenfor på grunn 
av anleggets karakter og bruksformål. 
 

6.4.2 Kontakt med avløpsvann 

Avløpsvann i avløpsrenseanlegget, slam, silavfall, brukt arbeidsutstyr/-innretninger og bekledning kan 
være kilde til ulike infeksjoner. Under bruk og vedlikehold av avløpsrenseanlegget må du forsøke å 
unngå direkte kontakt med vann, slam og silavfall og følge allmenne sanitærprinsipper. 
 
 
 
 

 

- Vær årvåken, ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. 

- Bruk formålstjenlige arbeidsklær og gummihansker. 

- Vask verktøy og utstyr/innretninger som har vært i kontakt med 
avløpsvann, slam eller silavfall grundig med vann. 

- Brukte arbeidsklær, hansker, verktøy og utstyr/innretninger skal 
oppbevares på et egnet sted. 

- Etter utført arbeid må du som et minimumskrav vaske hendene 
grundig med såpe og vann. 

 

6.4.3 Fall ned i tanken 

Etter å ha åpnet (fjernet) lokket er det mulig å falle ned i tanken. 
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- Utvis stor forsiktighet under arbeidet. 

- Ikke la avløpsrenseanleggets tank stå åpen uten tilsyn. 

- Ikke gå inn i området med tanken (avløpsrenseanlegget er konstruert 
slik at det er mulig å utføre alle vanlige arbeidsoperasjoner fra det 
ytterste området uten behov for å gå inn). 

 
 
 
I tilfeller der det er nødvendig å gå inn i tanken må du følge alle allmenngyldige sikkerhetsprinsipper og 
regler for atkomst til underjordiske anlegg. 
 

 

- Tankens innvendige deler er ikke konstruert som flater eller 
komponenter som man kan gå på. 

- I tilfelle beholderen monteres på større dybde, må man forholde seg 
til de aktuelle sikkerhetsreglene for atkomst til beholderen. 

 

6.4.4 Håndtering av avfall 
Under drift av avløpsrenseanlegget øker mengden avfall (slam), som må gjøres flytende separat og på 
en hensiktsmessig måte. 
Siktestoffer samles manuelt i søppeldunker og kasseres på deponeringsanlegg sammen med annet 
kommunalt avfall. Overskuddsslam kan tømmes med slamsuger og gjøres flytende i større 
avløpsrenseanlegg med slamavslutning. 
Det utpumpede overskuddsslammet må ikke oppbevares slik at det påvirker kvaliteten på grunn- og 
overflatevann. 
 
Eieren av avløpsrenseanlegget er ansvarlig for avfallshåndteringen. 
 

 

Slam og vann som pumpes ut av avløpsrenseanlegget er farlig avfall som må 
håndteres i overensstemmelse med gjeldende lovbestemmelser. 

 

6.4.5 Andre farer 
Andre farer og tiltakene for å beskytte seg mot dem er fremhevet i de aktuelle delene av 
driftshåndboken. 
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7 ANLEGGSVARIANTER OG -STØRRELSER 
7.1 GENERELT 

Denne håndboken er utarbeidet for følgende serier av avløpsrenseanlegg: BASIC, OPTIMA og 
COMFORT. Disse er ulike i: 

• størrelse med hensyn til mulig strømningsmengde med avløpsvann og den tilhørende 
tankkonstruksjonen 

• variant med hensyn til den statiske dimensjonering av tanken 

• variant med hensyn til tankens materialkonstruksjon 

• variant i samsvar med betjeningskomfort 

• utstyr som inngår i avløpsrenseanlegget 

 
 
 

Du må kjenne avløpsrenseanleggets nøyaktige type og størrelse for å enkelt kunne finne 
frem i denne håndboken. Du finner disse opplysninger i garantibeviset som er tatt med i 
driftsloggen. 

På grunn av de mange seriene med avløpsrenseanlegg samsvarer ikke nødvendigvis alle 
illustrasjoner i håndboken med det anlegget du har. 

Produkter merket med ¤) kan erstattes med lignende eller tilsvarende produkter fra en 
annen produsent. 

7.2 ANLEGGETS STØRRELSE 

Størrelsen på avløpsrenseanlegget angis med tallet etter BC-betegnelsen (4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 
30, 40, 50), som definerer det tilsvarende antallet personer – personekvivalenter (PE) i det tilknyttede 
området. Avløpsrenseanlegg i størrelsene 4, 6, 8, 10 og 12 har sylindrisk tank, mens anlegg i 
størrelsene 16, 20, 25, 30, 40, 50 har sylindrisk eller kvadratisk tank. Anleggsdelenes plassering er 
basert på tankens form. 
Avløpsrenseanlegget kan arbeide med en belastning på 50 – 130 %. 

7.3 STATISK DIMENSJONERING AV TANK 

I grunnutførelsen uten nærmere spesifisering er avløpsrenseanleggets tank beregnet på montering 
under bakkenivå iht. til de definerte betingelsene under ytterligere statisk sikkerhet. 
Avløpsrenseanleggstanker merket med «N» (f.eks. BC 6 PP BASIC N) må sikres i forhold til forventet 
belastning gjennom hensiktsmessig ombygging (f.eks. betonginnkapsling). 

7.4 AVLØPSRENSEANLEGGETS MATERIALER 

«PP» står for polypropylen, «PE» for polyetylen, «SL» for rustfritt stål og «B» for betong. 

7.5 BETJENINGSKOMFORT 

Type og konstruksjon 
 
Type i henhold til betjeningskomfort og tilhørende konstruksjonsmessige modifikasjoner bestemmer 
betegnelsesnummeret etter nummeret for nominell størrelse. Avløpsrenseanlegg produseres i 
grunntyper: 
 
BASIC – økonomisk løsning (kun BC4 og BC6) 
OPTIMA – med den mer bekvemme kontrollenheten OPTIMA (for BC4 – 50) og manuell oppstart av 
overflaterensing av sedimenteringssone (for BC4 – 50) 
COMFORT, EXCLUSIVE og EXCLUSIVE UV – med den bekvemme kontrollenheten COMFORT Plus 
og automatisk overflaterensing av sedimenteringssone (for BC4 – 50), fjernstyring som tilvalg 
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7.6 UTSTYR SOM INNGÅR I AVLØPSRENSEANLEGGET 

 
Kontrollenhet: 

• Analogt tidsur (230 V, 15 minutters intervall tilgjengelig) ¤) 

 
Tankkonstruksjon: 
Sylindrisk 

• BC 4 PP N BASIC, BC 6 PP N BASIC – 6 mm PP-tank (betonginnkapsling 
anbefales) 

• BC 4 PP BASIC, BC 6 PP BASIC – 8 mm PP-tank (selvbærende) 
• BC 4 B BASIC, BC 6 B BASIC – betongtank 

 
 

Kontrollenhet: 
• Optima¤) (for BC 4 – BC 50 med blåseren Secoh¤) JDK 60 – JDK 300 / 240 V) – 

betjening av avløpsrenseanlegg (start / stopp av blåser) med 
10 intervallprogrammer for blåserdrift 

 
 
 

• Elektrisk koblingstavle med bryterrelé¤) (for BC 50 med blåseren FPZ R 20 MD 
– FPZ R 40 MD / 400 V)¤) 

 
Tankkonstruksjon: 

Sylindrisk: 

• BC 4 PP OPTIMA – BC 50 PP OPTIMA – 8 mm  
PP-tank (selvbærende) 

• BC 4 B OPTIMA – BC 20 B OPTIMA – betongtank 

 
Beholder: 
• BC 16 PP OPTIMA K – BC 50 PP OPTIMA K –  

PP-beholder 

• BC 16 B OPTIMA K – BC 50 B OPTIMA  
K – betongbeholder 

 
  

BC BASIC 

BC OPTIMA 
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Elektrisk koblingstavle med kontrollenheten COMFORT Plus ¤) 

• 13 programmerbare oppsett – betjening av avløpsrenseanlegg (start / stopp av 
blåser) via kontrollenhet med 13 forhåndsinnstilte programmer for blåserdrift 

• Neste valgfrie oppsett – helg, helligdag, … 
• Fjernstyring via mobiltelefon eller internett 
• Tilkobling av annet utstyr mulig (fosforutfelling, oksygensonde,..) 

 
Tankkonstruksjon: 

Sylindrisk: 

• BC 4 PP COMFORT – BC 50 PP COMFORT – 8 mm PP-tank 
(selvbærende) 

• BC 4 B COMFORT – BC 20 B COMFORT – betongtank 

 
 
 

Beholder: 
• BC 16 PP COMFORT K – BC 50 PP COMFORT K – 

8 mm PP-beholder 

 
 

• BC 16 B COMFORT K – BC 50 B COMFORT K – 
betongbeholder 

 
  

BC COMFORT 
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Elektrisk koblingstavle med kontrollenheten COMFORT Plus ¤) 

• 13 programmerbare oppsett – betjening av avløpsrenseanlegg (start / stopp av 
blåser) via kontrollenhet med 13 forhåndsinnstilte programmer for blåserdrift 

• Neste valgfrie oppsett – helg, helligdag, … 
• Fjernstyring via mobiltelefon eller internett 
• Tilkobling av annet utstyr mulig (fosforutfelling, oksygensonde,..) 

 
Tertiært filter på utløp¤) – fanger opp urenheter større enn 
0,5 mm 
 
 
 
Tankkonstruksjon:  

Sylindrisk: 

• BC 4 PP EXCLUSIVE – BC 50 PP EXCLUSIVE – 8 mm 
PP-tank (selvbærende) 

• BC 4 B EXCLUSIVE – BC 20 B EXCLUSIVE – 
betongtank 

 
 
 
 

Beholder: 
• BC 16 PP EXCLUSIVE K – BC 50 PP EXCLUSIVE K – 

PP-beholder 

 
 

• BC 16 B EXCLUSIVE K – BC 50 B EXCLUSIVE K – 
betongbeholder 

  

BC EXCLUSIVE 
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Elektrisk koblingstavle med kontrollenheten COMFORT Plus ¤) 

• 13 programmerbare oppsett – betjening av avløpsrenseanlegg (start / stopp 
av blåser) via kontrollenhet med 13 forhåndsinnstilte programmer for 
blåserdrift 

• Neste valgfrie oppsett – helg, helligdag, … 
• Fjernstyring via mobiltelefon eller internett 
• Tilkobling av annet utstyr mulig (fosforutfelling, oksygensonde,..) 

 
 
Tertiært filter på utløp¤) – fanger opp urenheter større enn 0,5 mm 
 
UV-desinfeksjon – fjerning av bakterier og virus 
 
 
 
 
Tankkonstruksjon: 

Sylindrisk: 

• BC 4 PP EXCLUSIVE UV – BC 50 PP EXCLUSIVE UV – 8 mm 
PP-tank (selvbærende) 

• BC 4 B EXCLUSIVE UV – BC 20 B EXCLUSIVE UV – betongtank 

 
 
 
 

 
Beholder: 

• BC 16 PP EXCLUSIVE UV K – BC 50 PP 
EXCLUSIVE UV K – 8 mm PP-beholder 

 
 

• BC 16 B EXCLUSIVE UV K – BC 50 B 
EXCLUSIVE UV K – betongbeholder 

 
  

BC EXCLUSIVE UV 
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Utstyr som inngår i avløpsrenseanlegget: 
 
Type 
avløpsrenseanlegg BASIC OPTIMA COMFORT EXCLUSIVE EXCLUSIVE UV 

Tank konstruert for 
betonginnkapsling 
(PP 6 mm) 

     

Selvbærende tank 
(PP 8 mm)      

Betongtank      

BC DUO – løsning med 
to tanker      

Automatisk 
overflaterensing av 
sedimenteringstank 

- **    

Senking av vannivå 
i sedimenteringssone  - -    

Tertiært filter - - -   

UV-desinfeksjon  utvendig  utvendig  utvendig  innvendig  

Fosforutfelling (P-LESS)      

Luftdiffusorer kan skiftes 
under drift - - -   

Oksygen / pH-sonde - -    

Kontakt via GSM 
(fjernstyring) - -    

Styring via internett - -    

 standardutstyr  kan bestilles i tillegg  tilvalg for nytt avløpsrenseanlegg 

** - manuell start 

Utslipp til overflatevann ja ja ja ja ja 

Utslipp til grunnvann 
(drenering) *ja *ja *ja ja ja 

*med P-Less 
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8 IDENTIFIKASJON OG MERKING 
Avløpsrenseanlegget har et produksjonsskilt plassert inne i tanken på senke-/skilleveggen ved utløpet. 
 

  
 
Det utstedes en original egenskapserklæring for hvert avløpsrenseanlegg. Denne erklæringen har 
samme serienummer og inneholder også spesifikke data som angir avløpsrenseanleggets konstruksjon 
og type iht. forklaringen nedenfor. 
 
Hele merkingen (nomenklaturen) inneholder følgende: 
BC «volum» «tankform» «tankmaterialer» «tank selvbærende» «modell» «P-LESS» «DUO» 
 
Forklaring av identifikatorene: 
«volum» 4, 6, 8, ….. 
«tankform» K – rektangulær beholder, uten merking – sylindrisk tank 
«tankmateriale» PP (polypropylen), PE (polyetylen), SL (rustfritt stål), B (betong) 
«tank selvbærende» N – ikke selvbærende tank, uten merking – selvbærende tank 
«modell» BASIC, OPTIMA, COMFORT, EXCLUSIVE, EXCLUSIVE UV 
«P-LESS» fosforutfelling, uten merking – avløpsrenseanlegg uten fosforutfelling 
«DUO» anlegg med 2 tanker (med primær sedimenteringstank), uten 

merking – avløpsrenseanlegg med 1 tank (uten primær 
sedimenteringstank) 

 

9 MONTERE OG SETTE I DRIFT 
Avløpsrenseanlegget skal monteres og settes i drift av en autorisert forhandler. Monteringen skal 
utføres i samsvar med prosjektdokumentasjonen utferdiget av en kompetent person med utgangspunkt 
i dokumentene fra firmaet ENVI-PUR, s.r.o. Etter montering og klargjøring gir den autoriserte 
forhandleren personalet opplæring og overleverer avløpsrenseanlegget til den driftsansvarlige. 
 
Etter montering fylles tanken med rent vann og luftventilene reguleres via en luftfordeler, se kapittel 9.1 
og 9.2. 
 
Anleggets rensemuligheter er beskrevet i kapittel 19. 
 
Ved overleveringen av avløpsrenseanlegget mottar du følgende dokumentasjon: 

• Denne driftshåndboken 
• Driftsloggen (inneholder garantibevis, protokoll for vanntett tank, rapport om ettersyn av 

elektrisk apparat/utstyr) 
• Service- og vedlikeholdshefte for blåseren 
• Koblingsskjema 
• Drifts- og vedlikeholdshåndbok for matepumpe, hvis levert 
• Drifts- og vedlikeholdshåndbok for utvendig UV-desinfeksjon (hvis det inngår i leveransen) 

 

ENVI-PUR, s.r.o. 
Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6, CZ 

IČO: 25166077 

08 
EN 12566-3 

NO 1020, NO 0992 

 

TYP ČOV 

ANLEGGSTYPE BC  
 
VÝROBNÍ ČÍSLO 

SERIENUMMER  
 
ROK VÝROBY 

PRODUKSJONSÅR 201  
 
EL. NAPĚTÍ 
SPENNING 230 V 
 
MAKS. PŘÍKON 
MAKS. INNGANG W 

ENVI-PUR, s.r.o. 
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Driftshåndboken kan brukes som arbeidsreglement for avløpsrenseanlegget når spesifikke data 
vedrørende det monterte anlegget er lagt inn (se side 1) og dette er godkjent av vedkommende 
vanntilsynsmyndighet. 
 

 

Ikke sett avløpsrenseanlegget i drift med mindre det er overlevert av 
autorisert forhandler. 

Kontroller at: 

- type og serienummer samsvarer med opplysningene i garantibeviset 
- typen avløpsrenseanlegg samsvarer med avløpsrenseanlegget i 

prosjektdokumentasjonen 

- du har mottatt all dokumentasjon nevnt ovenfor 

Ved eventuelle avvik kan du kontakte ENVI-PUR, s.r.o. 

 

9.1 ANBEFALT INNSTILLING FOR LUFTFORDELER TIL 
AVLØPSRENSEANLEGG BC 4 – 12 

 
 
Innstilling 
I utgangsstillingen er alle ventiler lukket. Luftstrømmen reguleres ved å dreie ventilene mot urviserne. 
Sektoren markert med hvitt illustrerer ventilenes dreining i forhold til utgangsstillingen (åpen tilstand). 
Still inn de enkelte ventilene ved å dreie dem mot urviserne i henhold til verdiene som er angitt på 
illustrasjonen. Den viste koblingstavlen er bare ment som referanse og det er helt avgjørende at man 
følger koblingsdiagrammet for luftfordeling som gjelder for de enkelte typene avløpsrenseanlegg. 
 
Forklarende merknader 
1. Grovboblelufteelementet under silkurven – det sørger for at returslam blandes med avløpsvann 

og lufter kurven med de grove mekaniske urenhetene. 
2. Finboblelufteelementet sørger for blanding av blandet væske i nitrifiseringssonen. Det kan 

maksimalt åpnes 360°. 
3. Mammutpumpe for returslam – den pumper slam fra den sekundære sedimenteringstanken 

tilbake til denitrifiseringssonen. 
4. Lufting av den sekundære sedimenteringstanken. 
5. Mammutpumpen til manuell nedblåsing av det tertiære filteret (hvis montert i 

avløpsrenseanlegget). 
6. Den manuelle luftingen av den sekundære sedimenteringstanken (hvis montert i 

avløpsrenseanlegget). 
 
Merknad: Justeringen på illustrasjonen kan ikke ses på som absolutt. Den kan variere mellom de 
enkelte anleggsinstallasjonene. Ventilen er i lukket stilling når den ikke slipper inn luft i det hele tatt. Luft 
må imidlertid kunne passere når ventilen dreies 5° bort fra denne stillingen mot urviserne. 
 
Still mammutpumpen for returslam på en slik leveringsmengde at den tilbakeførte blandede væsken 
strømmer jevnt ut av røret og ikke spruter ned mot kurven. Mengden luft under kurven/silene skal være 
nok til at det dannes fine bobler i vannet i kurven/under silen. La lufttilførselen til lufteelementene være 
helt åpen. Still inn hensiktsmessig luftenivå ut fra avløpsrenseanleggets spesifikke bruk og belastning. 
 

Luftinntak 
Åpen 

Lukket 
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9.2 ANBEFALT INNSTILLING FOR LUFTFORDELER TIL 
AVLØPSRENSEANLEGG BC 16 – 50 

1. Grovboblelufteelementet under innløpskurven må stilles på lett bobling. 
2. Finboblelufteelementet / risten i nitrifiseringssonen – åpne ventilen helt. Ventilen må strupes 

hvis det danner seg skum. 
3. Still grovboblelufteelementet i sedimenteringssonen slik at overflatelaget av flytende urenheter 

brytes opp. Lett bobling anbefales. Noen ganger er det ikke behov for bobling i 
sedimenteringssonen. 

4. Mammutpumper for returslam – still inn en jevn strøm, vannet må ikke sprute. 
 

9.3 REFERANSEVERDIER FOR OPPLØST OKSYGEN I DE ENKELTE 
SONENE (DRIFTSBETINGELSER) 

Måling med oksygensensor 
Denitrifiseringssone 0,5 – 1 mg/l 
Aktiverings-/nitrifiseringssone 1 – 2,5 mg/l 
Sedimenteringssone 1 mg/l 

 
 

10 KORT BESKRIVELSE AV 
AVLØPSRENSEANLEGGET 
10.1 GENERELT 

Dette kapittelet gir en kort beskrivelse av avløpsrenseanlegget som er nødvendig for å gjøre deg kjent 
med anlegget før drift og vedlikehold. 
 
Avløpsrenseanleggets hoveddeler er: 

• Bio Cleaner®-reaktoren er en sylindrisk eller firkantet tank med teknologiske barrierer og 
installasjoner hvor behandlingen av avløpsvannet finner sted. Bassenget er plassert under 
bakkenivå. Over bakken er det dekket med et lokk av tre eller plast. Bassenget er laget av 
polypropylen (BC…PP), rustfritt stål (BC…SL), betong (BC…B) eller polyetylen (BC…PE). Ved 
spesielle forhold kan Bio Cleaner®--reaktoren alternativt kun monteres som en teknologisk 
installasjon i betongtanken eller betongbeholderen (f.eks. i den opprinnelige septiktanken). 

• Blåseren fungerer som luftkilde for avløpsrenseanlegget og er plassert i en 
bygningskonstruksjon (f.eks. en garasje, kjeller, søyle, osv.) eller teknisk rom. 

• Kontrollenhet, elektrisk koblingstavle styrer driften av avløpsrenseanlegget og er plassert i 
en bygningskonstruksjon (f.eks. en garasje, kjeller, søyle, osv.) eller teknisk rom. 

• Lufttilførselen til den biologiske reaktoren Bio Cleaner® foregår via en PVC-slange og PP-rør 
plassert i en beskyttelsesinnretning under bakkenivå. 

10.1.1 Pumper – mammutpumper 
Når det oppstår behov for det i reaktoren Bio Cleaner®, 
begynner den hydropneumatiske pumpen (en såkalt 
mammutpumpe) å pumpe. Mammutpumpen har et 
arrangement som utnytter tetthetsdifferansen mellom sin 
egen væske og blandingen av væske og luft til pumping. 
Illustrasjonen til høyre gir en forenklet fremstilling av 
mammutpumpens funksjon: 
  

Væske 

Væske + luft 

Luft 
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10.2 DEN BIOLOGISKE REAKTOREN BIOCLEANER® 

Den biologiske reaktoren er konstruert som en tank i plast (rustfritt stål eller betong), plastdelen 
plasseres innvendig. Alle konstruksjonsdeler av metall er fremstilt i rustfritt stål. 

Installasjonen i tanken skaper 3 hydraulisk atskilte soner: 

- innløpssone (denitrifiseringssone) 

- aktiveringssone (nitrifiseringssone) 

- sekundært sedimenteringsområde (sekundær sedimenteringssone) 
 
Avløpsvann transporteres inn i avløpsrenseanlegget via avløpsnettet. Uttagbar silkurv (heretter kurv) 
med hull med en diameter på ca. 16 mm er plassert under innløpsrøret for avløpsvann. Det er plassert 
et lufteelement under kurven for å gjøre det enklere å fjerne organiske urenheter som er fanget opp. 
Luftmengden under kurven reguleres manuelt med en egen ventil. Luftmengden bør kun være så stor 
at den sørger for at oppfangede urenheter (f.eks. toalettpapir) brytes tilstrekkelig opp. Det er upraktisk å 
tilføre for mye luft under kurven, ettersom det da ikke vil være nok til luft til de neste elementene i 
luftsystemet! 
 
Denitrifiseringssone 
Innløpssonen brukes til biologisk fjerning av nitrogenforurensning fra avløpsvannet i fravær av 
atmosfærisk oksygen. Avløpsvann, returslam og flytende urenheter (pumpet av mammutpumpen) 
overføres fra den sekundære sedimenteringssonen til tankområdet. Grovboblediffusoren sørger for at 
returslam blandes med avløpsvann og fungerer også som lufting av silkurven. Blandeintensiteten 
justeres med reguleringsventilen. 
Ett rørelement sørger for lufting av kurven fra og med størrelsen BC 16 PE og annen/andre 1 – 2 
grovboblediffusor(er) sørger for blanding i denitrifiseringssonen. Luftmengden skal være slik at det ikke 
spruter opp vann fra vannoverflaten under blanding. 
 
Nitrifiseringssone 
Nitrifiseringssonen legger beslag på en del av den biologiske reaktoren mellom tankveggene, 
denitrifiseringssonen og den sekundære sedimenteringssonen. Her foregår blandingen av blandet 
væske ved at luft føres inn i finboblelufteelementene. De enkelte lufttilførslene til elementene må alltid 
være helt åpne. 
 
Sedimenteringssone 
Sedimenteringstanken er laget av plast i en kjegleform som utvides mot vannoverflaten og avsluttes 
med en sylindrisk del. I sedimenteringstanken skilles aktivert slam ut (avsedimenteres) fra det 
behandlede vannet. Det lagres krusninger på vannoverflaten i sedimenteringstanken ved hjelp av 
grovboblelufteelementet for å hindre at det danner seg en skorpe av flytende urenheter. 

I BASIC-varianten strømmer behandlet vann fritt under utløpsrørets nivå. 

I de andre versjonene reguleres utløpsmengden av behandlet vann av nedstrømsledeplaten på 
utløpsrøret. Det er plassert en flytende barriere for å fange opp flytende urenheter før utløpsrøret. 

På avløpsrenseanlegg av typen EXCLUSIVE/EXCLUSIVE UV er det montert et tertiært filter på utløpet 
for å fange opp urenheter i det behandlede vannet. 

Hvert avløpsrenseanlegg er utstyrt med mammutpumpe for returslam som pumper en del av det 
sedimenterte slammet fra den sekundære sedimenteringstanken tilbake til innløpssonen. Denne 
mammutpumpen må alltid være innkoblet når blåseren er i drift! 

Bortsett fra på BASIC-varianten er det montert et rør med mammutpumpe i den sekundære 
sedimenteringstanken for å trekke ut eventuelle urenheter fra vannoverflaten. På OPTIMA-versjonen 
startes mammutpumpen kun manuelt mens avskummingen på de andre versjonene avløpsrenseanlegg 
er automatisk, og disse versjonene er i tillegg utstyrt med mammutpumpe for periodisk senkning av 
driftsvannivået. 
 
Lufte- og blandeutstyr, mammutpumpe 
Finbobleluftingen brukes til å sikre tilførselen av oksygen til den biologiske behandlingsprosessen og 
opprettholde blandet væske i opptaket. Blåseren brukes som luftkilde. Luftesystemet består av flere 
finboblelufteelementer av skivetypen, 1 – 2 grovboblelufteelementer og, om nødvendig, ett rørelement – 
avhengig av typen avløpsrenseanlegg. 
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Mammutpumpen brukes til å pumpe det sedimenterte slammet fra den sekundære 
sedimenteringssonen til denitrifiseringssonen samt pumpe bort flytende urenheter. 
 
Lufttilførselen til avløpsrenseanleggets luftesystem og mammutpumpen reguleres av ventilene på 
luftfordeleren. 
 

10.3 UTSTYRSTILVALG UTOVER STANDARD 

 Fosforutfelling (tilvalg) 
Overskuddsfosfor, som ikke lenger kan fjernes biologisk, felles ut kjemisk ved å dosere 
aluminiumssaltene i form av en av de kommersielt tilgjengelige løsningene. Doseringssystemet leveres 
som en enhet – matepumpe, beholder og oppfangingskar. Hele enheten monteres sammen med 
blåseren i garasjen, kjelleren, søylen eller det tekniske rommet. Matepumpen bør ikke plasseres mer 
enn 10 m fra avløpsrenseanlegget. 
Det er gitt en nærmere beskrivelse i kapittel 18. 
 

 Tertiær sluttbehandling – mekanisk filter (tilbehør til variantene EXCLUSIVE og 
EXCLUSIVE UV) 

Mekanisk filter som sørger for at eventuelle urenheter fra den sekundære sedimenteringstanken 
blir fanget opp. Kan monteres på utløpet fra avløpsrenseanlegget. Filteret plasseres i en separat 
tank på utløpsrøret. Urenheter som er fanget opp av filteret eller sedimentert i tanken, pumpes 
automatisk bort av mammutpumpen og tilbake til luftesystemet. 
Vi anbefaler å kontrollere filteret en gang i måneden og om nødvendig skylle filteret manuelt i en 
bøtte med vann eller med den rene vannstrømmen fra en slange. 
Det er gitt en nærmere beskrivelse i kapittel 20.7.2. 
 
 

 UV-desinfeksjon 
Avløpsrenseanlegg av typen EXCLUSIVE kan suppleres med en UV-desinfeksjonslampe som 
monteres i den mekaniske filterenheten eller bak det mekaniske filteret (avhengig av 
avløpsrenseanleggets størrelse). 

Til utvendig desinfeksjon får man kjøpt versjonen UV Maxi eller UV Maxi In for de andre typene 
avløpsrenseanlegg. 

UV Maxi består av tank, UV-tankinstallasjon, UV-tankfeste, koblingstavle, lokk med diameter på 910 
mm og lås, UV-lampe, rustfritt håndtak på installasjonen og frakoblingskontakt. 

UV Maxi In består av en overløpsreaktor plassert under terrengnivå i umiddelbar nærhet av 
avløpsrenseanlegget. Utstyret er sammensatt av den elektriske koblingstavlen som installeres nær 
tanken, f.eks. i kjeller, garasje, søyle, teknisk rom, osv. som kobles til reaktoren via en underjordisk kabel. 
 

 Oksygen/pH-sensor 
Oksygensensoren brukes til å styre driften av blåseren i tråd med det faktiske behovet for oksygen i 
nitrifiseringssonen. Dette gir reduserte kostnader knyttet til blåserdriften sammenlignet med styring 
basert på tidsintervaller samt ved at det oppnås optimale forhold for aktiveringsprosessen. 

Det er hensiktsmessig å installere pH-sensoren i avløpsrenseanlegg hvor det ikke er noe innløp for 
vanlig avløpsvann – f.eks. innløp for industriavløpsvann. Man kan bruke pH-sensoren til å overvåke 
vannkvaliteten og om nødvendig optimere pH-verdien i aktiveringsprosessen. pH-verdier utenfor det 
optimale området på 6–8 hemmer prosessene for behandling av avløpsvannet. 
 

 Kontakt via GSM (fjernstyring) som tilvalg 
 
Avløpsrenseanlegg som er utstyrt med kontrollenheten COMFORT Plus med GSM kan styres 
ved hjelp av SMS-meldinger fra en mobiltelefon. I tilfelle det oppstår en feil, kan 
avløpsrenseanlegget sende et varsel i form av en SMS-melding til det valgte 
mobiltelefonnummeret. 
 
 

 Overvåking av drift, feil og styring via server som tilvalg 
For avløpsrenseanlegg som er utstyrt med kontrollenheten COMFORT Plus med GSM kan 
anleggets styresystem settes i drift via GSM-dataoverføring. 
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 Foranstilt septiktank – DUO 

 
Den primære sedimenteringstanken – septiktanken – er montert foran tanken til avløpsrenseanlegget. 
Avløpsvannet fra avløpsnettet strømmer først inn i septiktanken. Denne tanken brukes som primær 
sedimentering av grove urenheter som synker ned til bunnen av tanken. Vannet som er renset for grove 
urenheter strømmer gjennom et gravitasjonsoverløp og inn i den biologiske reaktoren. 
Overskuddsslam fra avløpsrenseanlegget kan pumpes inn i septiktanken. 
 
 
 

 Luftdiffusorer som kan skiftes under drift 
 
Avløpsrenseanlegg av typen BC 4-10 kan utstyres med luftdiffusorer som kan skiftes under 
drift. De inngår i standardutstyret til anleggstypene BC4-10 EXCLUSIVE og EXCLUSIVE UV. 
Luftdiffusorer skal skiftes av autorisert personale. 
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10.4 AVLØPSRENSEANLEGGETS VIRKEMÅTE 

Avløpsvann behandles i BIO CLEANER®-reaktoren, som er delt inn i atskilte funksjonssoner ved hjelp 
av ledeplater og installasjoner iht. diagrammet nedenfor: 
 
Variantene BASIC og OPTIMA 
 

 
 
I løpet av behandlingsperioden foregår det en syklisk veksling mellom de to fasene C1 og C2. Blåseren 
er på i fasen C1 (dette fører til lufting) og av i fasen C2. Aktivering (deaktivering) av blåseren styres av 
tidsuret i varianten BASIC eller timer/kontrollenhet Optima/bryterrelé i typene OPTIMA. 

 

 Fase C1 – blåser PÅ Fase C2 – blåser AV 

Avløpsvann fra avløpsnettet 
strømmer gjennom kurven, der 
mekaniske stoffer og partikler i 
avløpsvannet fanges opp. 
Stoffer som ikke er biologisk 
nedbrytbare (gummi, plast og 
tekstilprodukter, osv.) fanges 
opp i kurven og må fjernes med 
jevne mellomrom. 

Kurven luftes nedenfra og dette 
initierer nedbryting (degradering) 
av de biologisk nedbrytbare 
stoffene som er fanget opp i 
kurven. Luften tilføres under 
kurven av luftdiffusoren plassert 
på bunnen. 

Mekanisk forbehandlet 
vann strømmer fra kurven 
og inn i 
denitrifiseringssonen. Her 
foregår prosessen med 
biologisk fjerning av 
nitrogen. Vann strømmer 
bort gjennom hullet i 
ledeplaten og inn i 
nitrifiseringssonen. 

De organiske forurensende stoffene i 
vannet fjernes biologisk og 
ammoniakknitrogen oksiderer i 
nitrifiseringssonen. I denne sonen 
dannes det en blanding av vann og 
aktivert slam. Aktivert slam er en 
blanding av mikroorganismer som lever 
av de organiske stoffene fra 
avløpsvannet mens de forbruker luft. 
Vannet med aktivert slam strømmer 
bort og inn i den sekundære 
sedimenteringssonen. 

Sedimentering finner sted i 
den sekundære 
sedimenteringssonen og fører 
til at behandlet vann og 
aktivert slam separeres. 
Slammet samler seg på 
bunnen. 

Det opprettholdes en høy konsentrasjon 
av oksygen i sonen ved å tilføre luft via 
finboblediffusoren plassert på bunnen. 

Mammutpumpen transporterer en del 
av slammet inn i denitrifiseringssonen. 

Behandlet vann samler seg i den 
øvre delen av den sekundære 
sedimenteringstanken, hvoretter 
det strømmer inn i utløpskanalen. 

Behandlet vann strømmer 
ut av utløpskanalen. 
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Variantene COMFORT/EXCLUSIVE/EXCLUSIVE UV 
Avløpsvann behandles i BIO CLEANER®-reaktoren, som er delt inn i atskilte funksjonssoner ved hjelp 
av ledeplater og installasjoner iht. diagrammet nedenfor: 
 

 
 
I løpet av behandlingsperioden foregår det en syklisk veksling mellom de to fasene C1 og C2. Blåseren 
er på i fasen C1 (dette fører til lufting) og av i fasen C2. 

 

 Fase C1 – blåser PÅ Fase C2 – blåser AV 
 
 
 
 

Mammutpumpen transporterer en del 
av slammet inn i denitrifiseringssonen. 

Avløpsvann fra avløpsnettet 
strømmer gjennom kurven, der 
mekaniske stoffer og partikler i 
avløpsvannet fanges opp. 
Stoffer som ikke er biologisk 
nedbrytbare (gummi, plast og 
tekstilprodukter, osv.) fanges 
opp i kurven og må fjernes med 
jevne mellomrom. 

Kurven luftes nedenfra og dette 
initierer nedbryting (degradering) 
av de biologisk nedbrytbare 
stoffene som er fanget opp i 
kurven. Luften tilføres under 
kurven av luftdiffusoren plassert 
på bunnen. 

Mekanisk forbehandlet 
vann strømmer fra kurven 
og inn i 
denitrifiseringssonen. Her 
foregår prosessen med 
biologisk fjerning av 
nitrogen. Vann strømmer 
bort gjennom hullet i 
ledeplaten og inn i 
aktiverings-
/nitrifiseringssonen. 

De organiske forurensende stoffene i 
vannet fjernes biologisk og 
ammoniakknitrogen oksiderer i 
nitrifiseringssonen. I denne sonen 
dannes det en blanding av vann og 
aktivert slam. Aktivert slam er en 
blanding av mikroorganismer som lever 
av de organiske stoffene fra 
avløpsvannet mens de forbruker luft. 
Vannet med aktivert slam strømmer 
bort og inn i den sekundære 
sedimenteringssonen. 

Sedimentering finner sted i 
den sekundære 
sedimenteringssonen og fører 
til at behandlet vann og 
aktivert slam separeres. 
Slammet samler seg på 
bunnen. 

Det opprettholdes en høy konsentrasjon 
av oksygen i sonen ved å tilføre luft via 
finboblediffusoren plassert på bunnen. 

Behandlet vann samler seg i den 
øvre delen av den sekundære 
sedimenteringstanken, hvoretter 
det strømmer inn i utløpskanalen. 

Behandlet vann strømmer ut av 
utløpskanalen og inn i avløpsnettet. 
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De flytende urenhetene kan samle seg i den sekundære sedimenteringssonen i fasene C1 og C2. Det 
er grunnen til at den sekundære sedimenteringssonen behandles automatisk med en frekvens på 1 til 
12 ganger i døgnet (gjennom sedimenteringen). Behandlingen er delt inn i fasene nedenfor merket C3 
til C6 og finner sted i samsvar med diagrammet nedenfor: 
 
 

 
 Fase C3 Fase C4 
 
 
 

 
 Fase C5 Fase C6 
 
  

Luften som tilføres via lufterammen 
sørger for blanding i den sekundære 
sedimenteringssonen. 

Mammutpumpen trekker urenheter bort 
fra vannoverflaten for første gang. 

Mammutpumpen trekker ut en del 
behandlet vann, og som en følge av det 
går nivået i hele tanken ned. 

Mammutpumpen trekker 
urenheter bort fra 
vannoverflaten for andre gang. 

Når membranblåseren 
er av, roer blandingen 
i den sekundære 
sedimenteringssonen 
seg og urenheter føres 
opp til vannoverflaten. 
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11 ANLEGGSTYPEN BASIC 
Dette er basistypen av avløpsrenseanlegg. På figuren nedenfor vises de enkelte delene og elementene 
av avløpsrenseanlegget. 
 

 
 

Fig. 2: Renseanlegg av typen BASIC i PP-tank 
 
  

Nødprøvetakingspunkt 
på innløp 

Luftfordeler Sedimenteringssone 

Innløp 

Silkurv Skilt med serienr. 

Utløp Mammutpump
e for 
tilbakeføring av 
slam 

Nitrifiseringssone 

Nødprøvetakingspunkt på utløpet fra 
tankens overflate 

Plass for innføring av 
sugeslangens ende 

Denitrifiseringssone 



HÅNDBOK Ver. 12.17 NO 

25 

11.1 STYRING AV AVLØPSRENSEANLEGGETS DRIFT 

 

Forventede optimerte programinnstillinger ble gjort da anlegget ble satt i 
drift. Ikke endre disse innstillingene uten først å ha rådført deg med den 
autoriserte forhandleren eller produsenten, ettersom feilaktige innstillinger 
kan føre til funksjonssvikt i avløpsrenseanlegget. 

 
Avløpsrenseanleggets drift sikres gjennom den periodiske driften av blåseren. Den periodiske driften av 
blåseren sikres av timeren, som blåserens strømledning er tilkoblet. Tidsuret brukes til å stille inn 
driftstiden (dvs. fase C1) og avbruddstiden (dvs. fase C2). Grunninnstillingen av intervaller er drift i 15 
minutter og avbrudd på 15 minutter (denne innstillingen gjelder bare i avløpsrenseanleggets 
modningsperiode). Deretter stilles det inn en tidsmodus som sørger for at avløpsrenseanlegget 
fungerer optimalt (som oftest C1/C2 – 15/30-modus). 15/45 (på/av)-drift kan stilles inn for natt eller i 
tidsrom når avløpsrenseanlegget ikke tilføres noe (f.eks. når dere er på jobb, skole, osv.). Forsiktig! 
Denne innstillingen vil trolig ikke være tilstrekkelig i helger eller hvis ferien tilbringes hjemme. 
Utilstrekkelig luftetid vil gi seg utslag i lukt fra avløpsrenseanlegget! 
De forhåndsinnstilte tidene kan endres i de tilfellene som er beskrevet nedenfor i håndboken eller 
avhengig av avløpsrenseanleggets driftsbetingelser basert på de målte konsentrasjonene av O2. 
 

 
Det er strengt forbudt å la avbruddstiden overskride 2 timer! 

 

11.1.1 Innstillingsprosedyre for timer (på/av) 
 
Innstilling av gjeldende tid 
Drei det roterende hjulet med lameller i pilens retning til viseren på den midtre delen av instrumentet 
viser gjeldende tid. Tidsuret aktiveres når instrumentet kobles til strømnettet. 
 
Kontrollere koblingsprogrammet 
Tidsuret har et blått eller grått lamellhjul. Inn-/utkobling av instrumentet med spesifikke tidsintervaller 
forhåndsinnstilles ved at én eller flere av lamellene på hjulet vippes ned. 
 

 
 

Fig. 3: Timer ¤) 
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11.2 LUFTFORDELING 

 

 
Fig. 4: Luftfordelingsskjema for avløpsrenseanlegg av typen BASIC (BC4-6) 

 
  

1. Blåser 
2. Klemme 
3. PVC-slange 
4. Luftfordeler 
5. Lufting av den siste rensesonen 
6. Luftdiffusor 
7. Mammutpumpe 
8. Luftdiffusor 
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12 ANLEGGSTYPEN OPTIMA 
Sammenlignet med BASIC er avløpsrenseanlegg av typen OPTIMA utstyrt med en mammutpumpe for 
uttrekking av flytende urenheter (kun manuell betjening) og med en nedstrømsledeplate på utløpsrøret. 
Avløpsrenseanleggets enkelte teknologiske deler fremgår av figuren nedenfor. 
 
 
 

 
 

Fig. 5: Avløpsrenseanlegg av typen OPTIMA i PP-tank 
 
 

12.1 STYRING AV AVLØPSRENSEANLEGGETS DRIFT 

Avløpsrenseanleggets drift sikres gjennom den periodiske driften av blåseren. Den periodiske 
blåserdriften sikres med tidsreleet eller en enkel «OPTIMA»-kontrollenhet med 10 forhåndsinnstilte 
programmer. 
 

 

I forbindelse med idriftsettelsen av avløpsrenseanlegget ble den forutsatte 
optimale innstillingen av blåserdriften gjennomført. Unngå tilsiktet endring av 
denne innstillingen uten først å ha rådført deg med den autoriserte 
forhandleren eller produsenten, ettersom feil innstilling kan føre til 
funksjonssvikt i avløpsrenseanlegget. 

 

12.1.1 Tidsrelé 

Hvis luftkilden består av trefaseblåseren Effepizeta (BC 50) ¤) , styres driften av blåseren av intervallene 
som er forhåndsinnstilt på tidsreleet. Tidsinnstillingen for inn- og utkobling av blåseren er den samme 
som benyttes i avløpsrenseanlegget som styres av tidsuret, og den avhenger av den faktiske 
belastningen av avløpsrenseanlegget. 
 

Luftpumpe til rensing av 
sedimenteringssone 

Denitrifiseringssone Luftfordeler Sedimenteringssone 

Nødprøvetakingspunkt 
på innløp 

Prøvetakingspunkt 
på utløp 

Innløp 

Utløp 

Silkurv 

Skilt med serienr. 

Mammutpumpe for 
tilbakeføring av slam 

Nitrifiseringssone 

Plass for innføring av sugeslangens 
ende 

Nødprøvetakingspunkt på utløpet fra 
tankens overflate 
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Det er strengt forbudt å la avbruddstiden overskride 2 timer! 

 

12.1.2 Stille inn tidsrelé for inn- og utkobling (PÅ/AV) ¤) 
Intervallene stilles inn med dreiebryterne. De to første er for innstilling av drift av og de to neste for 
stopp av blåseren. 
 
 
 

 
 
 

Fig. 6: Tidsrelé 
 
Beskrivelse av kontrollelementene 

 
DRIFT – grovinnstilling DRIFT – fininnstilling STOPP – grovinnstilling STOPP – fininnstilling 
 
 
Tidsinnstilling 

 
0,1 – 1 s 1 – 10 s 0,1 – 1 min 1 – 10 min 0,1 – 1 h 

 
1 – 10 h 0,1 – 1 døgn 1 – 10 døgn 3 – 30 døgn 10 – 100 døgn 

  

Indikering av tilførselsspenning 

Grovinnstilling av tidsIMPULS 

Fininnstilling av tidsIMPULS 

Grovinnstilling av tidsROM 

Fininnstilling av tidsROM 

Klemme for tilvalgsfunksjon 

Utgangsindikering for 
multifunksjons-LED 

Utgangskontakter 

Klemmer for tilførselsspenning 

m d 
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12.1.3 KONTROLLENHET – OPTIMA ¤) 

Driften av avløpsrenseanlegget, dvs. aktivering og deaktivering av blåseren, styres av kontrollenheten 
som blåserens strømledning er tilkoblet. Kontrollenheten kan brukes til å stille inn ett av 
intervallprogrammene for driftstid (dvs. fase C1) og avbruddstiden (dvs. fase C2). 
I instrumentdisplayet vises vekselvis det valgte programmet og tiden som gjenstår i minutter til 
driftstiden utløper eller til driften av den tilkoblede blåseren avbrytes. Det skinnende punktet bak det 
høyre sifferet indikerer blåserdriften. 
Største tillatte kontaktlast: 230 V / 2,5A. 
 

 
 

Fig. 7: OPTIMA-kontrollenhet 
 

¤) 

 

12.1.4 Stille inn tidsintervallene for fase C1 og C2 
For hvert trykk på en av instrumentets knapper går du ett programtrinn opp eller ned, og punktet bak 
bokstaven P lyser for å vise at instrumentet er innstillingsmodus. Når det har gått 3 sekunder fra du sist 
trykket på en knapp, lagres det sist valgte programmet i minnet. Det valgte programmet vil forbli lagret i 
instrumentet selv ved svikt i tilførselsspenningen. Når du bytter program, startes programmet alltid av 
driftsmodusen, dvs. fase C1. Velg program ved å følge tabellen nedenfor: 
 

P_kode 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
C1 (min) 10 10 10 10 10 15 20 30 40 60 
C2 (min) 120 30 20 15 10 10 10 10 10 5 

 
 

12.1.5 Skifte sikringen 

Skift om nødvendig sikringen som beskrevet nedenfor: 

• Før du skifter sikring, må du alltid koble instrumentets strømledning fra kontakten. 

• Ta ut sikringsholderen for å skifte ut sikringen med en sikring av spesifisert type  
(T250V / 0,1 A). 

• Før du kobler til igjen strømledningen, skrur du holderen med den nye sikringen inn i 
instrumentet. 

 

 

- Før du skifter sikring, må du alltid koble instrumentets strømledning 
fra kontakten. 

- Pass på så du ikke blander strømledningen med blåserens 
strømledning. 

- Bruk alltid en sikring av samme type og med samme merkeverdi. 

 

BIO CLEANER CONTROLLER 

PÅ AV 
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12.2 LUFTFORDELING 

 

 
 

Fig. 8: Luftfordelingsskjema for avløpsrenseanlegg av typen OPTIMA (BC 4 – BC 10) 
 
 
 

 
 

Fig. 9: Luftfordelingsskjema for avløpsrenseanlegg av typen OPTIMA (BC 12) 
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Fig. 10: Luftfordelingsskjema for avløpsrenseanlegg av typen OPTIMA (BC 16, 20, 25, 30, 40, 50) 
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13 ANLEGGSTYPEN COMFORT 
Sammenlignet med de foregående typene har teknologien til denne typen avløpsrenseanlegg 
automatisk nivåreduksjon i den sekundære sedimenteringstanken og etterfølgende uttrekking av 
flytende urenheter ved hjelp av mammutpumpen. Driften styres av BCC-kontrollenheten. ¤) 
Avløpsrenseanleggets enkelte teknologiske deler fremgår av figuren nedenfor. 
 

 
Fig. 12: Avløpsrenseanlegg av typen COMFORT i PP-tank 

 

13.1 STYRING AV AVLØPSRENSEANLEGGETS DRIFT 

13.1.1 KONTROLLENHET – BCC¤) 

El-boksen inneholder elektriske elementer og deler som brukes til å aktivere og deaktivere blåseren 
samt åpne og stenge lufttilførselen til de valgte delene av avløpsrenseanlegget. På el-boksens front er 
det plassert en strømbryter for å slå av/på alle elektriske delene av avløpsrenseanlegget samt 
kontrollenhetens betjeningspanel. På siden av el-boksen er kontakten for tilkobling av blåseren. 

 

Luftpumpe til rensing av 
sedimenteringssone 

Denitrifiseringssone Luftfordeler Sedimenteringssone 

Nødprøvetakingspunkt 
på innløp 

Prøvetakingspunkt 
på utløp 

Innløp 

Utløp 

Silkurv 

Skilt med serienr. 

Mammutpumpe for 
tilbakeføring av slam 

Nitrifiseringssone 

Plass for innføring av sugeslangens 
ende 

Nødprøvetakingspunkt på utløpet fra 
tankens overflate 

Kontakt for tilkobling av membranblåser 

V04 

Strømbryter for å slå på/av Kontrollenhetens betjeningspanel 

MODE 

BIO CLEANER 
CONTROLLER 

SET 
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Kontrollenheten brukes til å styre driften av avløpsrenseanlegget gjennom trinnvis gjennomføring av 
fasene C1 til C6. Betjeningspanelet kan brukes til å overvåke og, om nødvendig, endre funksjonene 
som er beskrevet nedenfor. Kontrollenheten kan operere i to driftsmoduser: 

• kontrollmodus 

• innstillingsmodus 

Beskrivelse av enhetens driftsfaser fra C1 til C6 (se kapittel 10.4) : 
Fase Beskrivelse 
C1 Behandling av avløpsvann – membranblåser PÅ 
C2 Behandling av avløpsvann – membranblåser AV 

C3 Rensing av reaktorens sekundære sedimenteringssone – delvis bortpumping av det behandlede vannet for å 
senke vannivået – membranblåser PÅ 

C4 Rensing av reaktorens sekundære sedimenteringssone – blanding av sonen ved hjelp av luft med første 
bortpumping av urenheter på vannoverflaten – membranblåser PÅ 

C5 Rensing av reaktorens sekundære sedimenteringssone – roer ned oppbryting – mebranblåser AV 

C6 Rensing av reaktorens sekundære sedimenteringssone – andre bortpumping av urenheter på vannoverflaten – 
membranblåser PÅ 

 
13.1.1.1 Kontrollmodus 
Dette er normal driftsmodus, der enheten alltid er innkoblet etter at strømbryteren er slått på og 
innstillingsmodus fullført. Modusen indikeres ved at displayet viser fasen som for øyeblikket 
gjennomføres, C1 til C6, og antall minutter til slutten på fasen (minuttene telles ned). 
 
13.1.1.2 Innstillingsmodus 
I innstillingsmodus kan du utføre følgende operasjoner ved hjelp av betjeningselementene på 
kontrollenhetens panel: 

• Stille inn tidsintervallene for fase C1 og C2 

• stille inn parameterne for fasene C3 til C6 (rensing av reaktorens sekundære 
sedimenteringssone) 

• starte og stoppe fasene C3 til C6 (rensing av reaktorens sekundære sedimenteringssone) 

• stille inn nattid og helgemodus 

• korrigere gjeldende tid for kontrollenheten 
 
Innstillingen gjøres med knappene på kontrollenhetens panel ved å velge relevant modus og 
parameter. Den valgte modusen og parameteren vises på displayet. Parameteren som skal endres, 
blinker. 
 
Knappenes funksjon i installasjonsmodus fremgår av diagrammet nedenfor: 

KNAPP MODE + - SET 

Funksjon Modusvalg Endre parameter som skal stilles inn; slutt på handling i 
START-modus 

Bekrefte den valgte modusen eller 
verdien for parameteren som skal 

stilles inn 
 
Modusene er beskrevet i tabellen nedenfor: 

Modus Beskrivelse 
P1 Stille inn tidsintervallene for fase C1 og C2 
P2 Stille inn oppstarttiden for fase C3 og C6 
P3 Stille inn perioden for fase C3 og C6 
P4 Sekundær tidsinnstilling (nattid og helgemodus) 
P5 Sekundær tidsinnstilling (tidsintervallene for fase C1 og C2) 

START Innstillinger, start og stopp for fase C3 – C6 
TIME Stille inn klokkeslett og dato 
MOT1 Kontrollenhetens totale driftsperiode 
MOT2 Total periode som releet RE1 er innkoblet (blåserdrift) 
MOT3 Total feilindikeringstid av tid med full utkobling 
COMP Informasjon om blåsersvikt 

Driftsregime Innkoblet i driftsregime 
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Stille inn tidsintervallene for fase C1 og C2 

• Bruk MODE-knappen til å velge modusen P1 og bekreft ved å trykke på SET-knappen. 
Modusen vises på displayet mens koden for den innstilte parameteren i C1 og C2 vises iht. 
tabellen nedenfor: 

Modus Kode_ _ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

P1 _ _ C1 (min) 10 10 10 10 10 15 20 30 40 60 
C2 (min) 120 30 20 15 10 10 10 10 10 5 

• Etter at modus er valgt og bekreftet, skal parameteren (kode i dette tilfellet) som skal stilles inn, 
blinke i 30 sekunder. Hvis parameteren (koden) blinker, kan du endre den med knappene + 
og – mens du bekrefter den endrede verdien ved å trykke på SET-knappen (den innstilte 
parameteren slutter å blinke). 

• Du kan fortsette ved å velge en annen modus ved å trykke på MODE-knappen eller avslutte 
innstillingen – etter 30 sekunder går enheten automatisk til kontrollmodus – se 13.1.1.1. 

 
Stille inn parameterne for fasene C3 til C6 (rensing av reaktorens sekundære 
sedimenteringssone) 
 
Starttid 

• Bruk MODE-knappen til å velge modusen P2 og bekreft ved å trykke på SET-knappen. 
Modusen fremgår av de to første sifrene som vises på displayet mens faktisk tid i timer fremgår 
av de to neste sifrene og angir tidspunktet når behandling starter (f.eks. betyr P2 01 at fase 3 
startes klokken ett om natten. 

• Etter at modus er valgt og bekreftet, skal parameteren (tid i dette tilfelle) som skal stilles inn, 
blinke i et tidsrom på 30 sekunder. Hvis parameteren (koden) blinker, kan du endre den med 
knappene + og – mens du bekrefter den endrede verdien ved å trykke på SET-knappen (den 
innstilte parameteren slutter å blinke). 

• Du kan fortsette ved å velge en annen modus ved å trykke på MODE-knappen eller avslutte 
innstillingen – etter 30 sekunder går enheten automatisk til kontrollmodus – se 13.1.1.1. 

 
Periode 

• Bruk MODE-knappen til å velge modusen P3 og bekreft ved å trykke på SET-knappen. 
Modusen fremgår av de to første sifrene som vises på displayet, koden for parameteren som 
skal stilles inn fremgår av de to neste sifrene iht. tabellen nedenfor: 

Modus Kode _ _ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

P3 _ _ Pausens varighet før neste 
start av fasene C3–C6 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

• For eksempel betyr kode «2» at fasene C3 – C6 startes etter 2 timer (12 ganger i døgnet); 
kode «24» betyr at fasene C3 – C6 startes etter 24 timer (én gang i døgnet). 

• Etter at modus er valgt og bekreftet, skal parameteren (kode i dette tilfellet) som skal stilles inn, 
blinke i 30 sekunder. Hvis parameteren (koden) blinker, kan du endre den med knappene + 
og – mens du bekrefter den endrede verdien ved å trykke på SET-knappen (den innstilte 
parameteren slutter å blinke). 

• Du kan fortsette ved å velge en annen modus ved å trykke på MODE-knappen eller avslutte 
innstillingen – etter 30 sekunder går enheten automatisk til kontrollmodus – se 13.1.1.1. 

 
Stille inn natt- og helgedrift (sekundær tidsinnstilling) 

• Bruk MODE-knappen til å velge modusen P4 og bekreft ved å trykke på SET-knappen. 
Modusen fremgår av de to første sifrene som vises på displayet, koden for parameteren som 
skal stilles inn fremgår av de to neste sifrene iht. tabellen nedenfor: 

Modus P4 Betydning 
0 sekundær tidsinnstilling deaktivert 
1 sekundær tidsinnstilling for natt (kl. 23 til 5) 
2 sekundær tidsinnstilling for helg 
3 sekundær tidsinnstilling for natt og helg 
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• Etter at modus er valgt og bekreftet, skal parameteren som skal stilles inn, blinke i et tidsrom på 

30 sekunder. Hvis parameteren (koden) blinker, kan du endre den med knappene + og – mens 
du bekrefter den endrede verdien ved å trykke på SET-knappen (den innstilte parameteren 
slutter å blinke). 

• Du kan fortsette ved å velge en annen modus ved å trykke på MODE-knappen eller avslutte 
innstillingen – etter 30 sekunder går enheten automatisk til kontrollmodus – se 13.1.1.1. 

 

 

Hvis modusen for sekundær tidsinnstilling er valgt – dvs. en annen innstilling 
for blåserdrift nattestid eller i helgene – må tidsintervallene for fase C1 og C2 
stilles inn i denne tidsinnstillingsprosessen. Hvis verdien «0» stilles inn i 
P4-modus, vises ikke alternativet for innstilling i P5-modus 

Riktig dato må stilles inn ved den sekundære tidsinnstillingen for helg (se 
nedenfor). 

 
• Bruk MODE-knappen til å velge modusen P5 og bekreft ved å trykke på SET-knappen. 

Modusen fremgår av de to første sifrene som vises på displayet, koden for de forhåndsinnstilte 
parameterne for C1 og C2 fremgår av de to neste sifrene iht. tabellen nedenfor: 

Modus Kode _ _ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

P5 _ _ C1 (min) 10 10 10 10 10 15 20 30 40 60 
C2 (min) 120 30 20 15 10 10 10 10 10 5 

• Etter at modus er valgt og bekreftet, skal parameteren (kode i dette tilfellet) som skal stilles inn, 
blinke i 30 sekunder. Hvis parameteren (koden) blinker, kan du endre den med pluss- og 
minusknappene (+ / –) mens du bekrefter den endrede verdien ved å trykke på SET-knappen 
(den innstilte parameteren slutter å blinke). 

• Du kan fortsette ved å velge en annen modus ved å trykke på MODE-knappen eller avslutte 
innstillingen – etter 30 sekunder går enheten automatisk til kontrollmodus – se 13.1.1.1. 

 
Starte og stoppe fasene C3 til C6 manuelt (rensing av reaktorens sekundære 
sedimenteringssone) 

• Bruk MODE-knappen til å velge modusen START og bekreft ved å trykke på SET-knappen. 
Bekreftelsen etterfølges ved at sekvensen i fase C3 til C6 starter umiddelbart. Modusen 
fremgår av de to første sifrene som vises på displayet, fasen som faktisk pågår fremgår av de 
to neste sifrene. 

• Hver fase kan avsluttes omgående ved trykke på plussknappen +, og da går du automatisk til 
neste fase. 

• I hver fase er det mulig å avslutte hele sekvensprosessen omgående ved å trykke på 
minusknappen (–). 

• Etter at fase C6 er avsluttet (automatisk eller omgående ved å trykke på plussknappen (+), og 
etter at fasesekvensprosessen er avsluttet ved å trykke på minusknappen (–), går enheten 
automatisk til kontrollmodus – se 13.1.1.1. 

 
Korrigere faktisk tid for kontrollenheten 

• Bruk MODE-knappen til å velge modusen TIME og bekreft ved å trykke på SET-knappen. Etter 
bekreftelsen vises faktisk tid på displayet i formatet TT.MM. 

• Etter at modusen er valgt og bekreftet, skal det første sifferet begynne å blinke i et tidsrom på 
30 sekunder. Hvis sifferet blinker, kan du endre det med pluss- og minusknappene (+ / –) og 
bekrefte den endrede verdien ved å trykke på SET-knappen (det innstilte sifferet slutter å blinke 
og det neste sifferet i sekvensen begynner å blinke). 

• Du kan gjenta denne prosedyren for de neste sifrene. 

• Det neste som må gjøres er å stille inn faktisk dato – formatet ÅÅ.ÅÅ (år), MM.MM (måned) og 
DD.DD (dag) vises trinnvis på displayet. Gjennomfør innstillingen på samme måte som da du 
stilte inn klokkeslettet. Det er viktig å stille inn riktig dato i tilfelle du har tenkt å bruke 
programmet til sekundær tidsinnstilling for helg. 
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• Du kan fortsette ved å velge en annen modus ved å trykke på MODE-knappen eller avslutte 
innstillingen – etter 30 sekunder går enheten automatisk til kontrollmodus – se 13.1.1.1. 

 
Teller for total driftstid 

• Bruk MODE-knappen til å velge modusen Mot1. Første gang du trykker på SET-knappen vises 
antallet driftsdøgn, og andre gang du trykker på den vises driftstimer og -minutter. Neste gang 
du trykker på SET, vises døgn igjen. Avslutt visningen ved å trykke på MODE-knappen. 

 
Tidsteller for blåserens driftstid 

• Bruk MODE-knappen til å velge modusen Mot2. Første gang du trykker på SET-knappen vises 
antallet driftsdøgn, og andre gang du trykker på den vises driftstimer og -minutter. Neste gang 
du trykker på SET, vises døgn igjen. Avslutt visningen ved å trykke på MODE-knappen. 

 
Teller for total feiltid 

• Bruk MODE-knappen til å velge modusen Mot3. Hvis feilevalueringen er aktivert, viser den total 
varighet for blåserfeilen (total feilindikeringstid pluss RE1 deaktiveringtid). Første gang du 
trykker på SET-knappen vises antallet driftsdøgn, og andre gang du trykker på den vises 
driftstimer og -minutter. Neste gang du trykker på SET, vises døgn igjen. Avslutt visningen ved 
å trykke på MODE-knappen. 
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13.1.1.3 Feilindikering 

Indikering Årsak Utbedring 
Display er ikke på Strømbryter ikke aktivert Aktiver strømbryteren 

Desimaltegnet etter det 
første eller andre 

tegnparet blinker ikke 

Kontrollenhet ute av 
funksjon 

Slå strømbryteren av og på igjen etter 5 sekunder, 
vent til punktet har sluttet å blinke i løpet av ett minutt 

Err 1 vises Utladet batteri CR2032 
Skift batteriet i holderen under det røde dekselet på 

kontrollenheten (trekk batteriet ut av holderen med en 
skarp gjenstand) 

Err 2 vises Feil ved 
parameterminnet 

Kontroller og still om nødvendig inn igjen alle 
enhetens parametere i modusene P1 til P3 

Err 3 vises Faktisk tid er initialisert Still inn riktig tid i TIME-modus 
 
 

13.1.2 COMFORT PLUS-kontrollenhet 
På forespørsel fra kunden kan avløpsrenseanlegget utstyres med en mer avansert kontrollenhet – 
COMFORT PLUS. Betjeningen av denne enheten er nærmere beskrevet i kapittel 14.1.1. 
 

13.2 LUFTFORDELING 

 
 
 

Fig. 13: Luftfordelingsskjema for avløpsrenseanlegg av typen COMFORT (BC 4 – BC 10) 
 



HÅNDBOK Ver. 12.17 NO 

38 

 
 

Fig. 14: Luftfordelingsskjema for avløpsrenseanlegg av typen COMFORT (BC 12) 
 
 
 
 

 
 

Fig. 15: Luftfordelingsskjema for avløpsrenseanlegg av typen COMFORT (BC 16, 20, 25, 30, 40, 50) 
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14 ANLEGGSTYPEN EXCLUSIVE 
Denne typen avløpsrenseanlegg er i tillegg utstyrt med en tertiær sluttbehandling ved utløpet og med 
settet for utfelling av overskuddsfosfor. Et mekanisk tertiært filter sørger for at eventuelle urenheter fra 
den sekundære sedimenteringstanken fanges bedre opp. Filteret er montert i en separat enhet på 
utløpsrøret og har gravitasjonsstrømning. 
Filteret består av en bærekonstruksjon av plast som det er plassert et nett oppå med en maskestørrelse 
på 0,5 mm. Urenheter som fanges opp av filteret ristes automatisk ned i beholderen, og innholdet i 
denne pumpes deretter automatisk bort av mammutpumpen og tilbake til luftesystemet. 
Rensingen av filteret styres automatisk av avløpsrenseanleggets kontrollenhet, som åpner og lukker de 
enkelte solenoidventilene ved de forhåndsinnstilte intervallene. Denne automatisk rensingen stilles inn 
på kontrollenheten med parameteren P10. Se kapittel 14.1.1 for mer informasjon. 
 
For at avløpsrenseanlegget skal fungere på riktig måte, må det utføres periodisk vedlikehold av det 
tertiære filteret. Du finner anvisninger for dette i 20.7.2. 
 

 
 

Fig. 17: Anleggstypen Exclusive 
 

  

Luftfordeler Denitrifiseringssone Sedimenteringssone 

Luftpumpe til rensing 
av sedimenteringssone Tertiært filter 

på utløp 

Innløp 

Silkurv 

Utløp 

Mammutpum
pe for slam Skilt med serienr. 

Plass for innføring av 
sugeslangens ende 

Nødprøvetakingspunkt på utløpet 
fra tankens overflate 

Nitrifiseringssone 
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14.1 LUFTFORDELING 

 
 

 
 

Fig. 18: Luftfordelingsskjema for avløpsrenseanlegg av typen EXCLUSIVE (BC4-12) 
 
 

 
 

Fig. 19: Luftfordelingsskjema for avløpsrenseanlegg av typen EXCLUSIVE (BC16, 20, 25, 30, 40, 50) 
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14.2 STYRING AV AVLØPSRENSEANLEGGETS DRIFT 

14.2.1 COMFORT PLUS ¤)-kontrollenhet 

 
El-skapet inneholder elektriske elementer og deler som brukes til å aktivere og deaktivere blåseren 
samt åpne og stenge lufttilførselen til de valgte delene av avløpsrenseanlegget. På el-skapets front er 
det plassert en strømbryter for å slå av/på alle elektriske delene av avløpsrenseanlegget samt 
kontrollenhetens betjeningspanel. Det er plassert en kontakt for tilkobling av blåseren på siden av el-
skapet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Driftsregimer for kontrollenheten COMFORT Plus og typer BC 
 
 

Størrelse 
Type 

avløpsren-
seanlegg 

 CU-regime Koblingstavle-
konstruksjon 

Forskjell i 
innstillinger 

Tilkobling av luft 
på koblingstavle 

BC4-50 
(sylindrisk 

tank) 
COMFORT  COMFORT Plast  

 

COMFORT 
Plus (polylok) COMFORT+ Plast P8 – filter 

slamfjerning 
 

EXCLUSIVE (tertiært 
filter) COMFORT++ Metall P10 – filter 

slamfjerning 

 
EXCLUSIVE 

UV 
(tertiært 

filter + UV) COMFORT++ Metall P10 – filter + UV 
slamfjerning 

 

Kontakt for doseringspumpe 
Kontakt for tilkobling av membranblåser 

Kontrollenhetens betjeningspanel 
Strømbryter for å slå på/av 

BIO CLEANER CONTROLLER 

MADE IN CZECH REPUBLIC 

ALARM 

USB 
MODE SET 

… because we care 
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BC16-50 
(beholder) COMFORT  COMFORT Plast  

 

EXCLUSIVE (polylok) COMFORT+ Plast P8 – filter 
slamfjerning 

 

EXCLUSIVE 
UV (polylok+UV) COMFORT++ Plast P10 – filter + UV 

slamfjerning 
 

 

 

BC 16-50 DUO 
Sylindrisk 

COMFORT DUO  COMFORT Plast 
P11 – pumping av slam fra 
sedimenteringssone til primær 
sedimenteringstank 

 

EXCLUSIVE 
DUO (tertiært filter) COMFORT++ Metall 

P10 – filter slamfjerning 
P11 – pumping av slam fra 
sedimenteringssone til primær 
sedimenteringstank 

 EXCLUSIVE UV 
DUO 

(tertiært filter + 
UV) COMFORT++ Metall 

P10 – filter + UV slamfjerning 
P11 – pumping av slam fra 
sedimenteringssone til primær 
sedimenteringstank 

Kontrollenheten brukes til å styre driften av avløpsrenseanlegget gjennom trinnvis gjennomføring av 
fasene C1 til C6. Betjeningspanelet kan brukes til å overvåke og, om nødvendig, endre funksjonene 
som er beskrevet nedenfor. Kontrollenheten kan operere i to driftsmoduser: 

• kontrollmodus 

• innstillingsmodus 

 
Enhetens driftsfaser fra C1 til C6 er beskrevet i tabellen nedenfor: 

Fase Beskrivelse 
C1 Behandling av avløpsvann – membranblåser PÅ 
C2 Behandling av avløpsvann – membranblåser AV 

C3 Rensing av reaktorens sekundære sedimenteringssone – delvis bortpumping av det behandlede vannet for å 
senke vannivået – membranblåser PÅ 

C4 Rensing av reaktorens sekundære sedimenteringssone – blanding av sonen ved hjelp av luft med første 
bortpumping av urenheter på vannoverflaten – membranblåser PÅ 

C5 Rensing av reaktorens sekundære sedimenteringssone – roer ned oppbryting – mebranblåser AV 

C6 Rensing av reaktorens sekundære sedimenteringssone – andre bortpumping av urenheter på vannoverflaten – 
membranblåser PÅ 

Dosering Doseringen av fosfor er uavhengig av de andre funksjonene til kontrollenheten. 
Filterspyling 
og UV-lampe 

Den første spylingen utføres innen 30 minutter etter hovedsyklusen, og oppfølgende spyling gjennomføres ved 
forhåndsinnstilte intervaller. 

Blanding Innstillinger for blandeintervaller 

14.2.2 Kontrollmodus 

Dette er normal driftsmodus, der enheten alltid er innkoblet etter at strømbryteren er slått på og 
innstillingsmodus fullført. Modusen indikeres ved at displayet viser fasen som for øyeblikket 
gjennomføres, C1 til C6, og antall minutter til slutten på fasen (minuttene telles ned). 

14.2.3 Innstillingsmodus 

I innstillingsmodus kan du utføre følgende operasjoner ved hjelp av betjeningselementene på 
kontrollenhetens panel: 

Stille inn tidsintervallene for fase C1 og C2 

stille inn parameterne for fasene C3 til C6 (rensing av reaktorens sekundære sedimenteringssone)  

starte og stoppe fasene C3 til C6 (rensing av reaktorens sekundære sedimenteringssone) 

stille inn nattid og helgemodus 
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stille inn doseringspumpe 

stille inn filterspyling og UV-lampe  

korrigere gjeldende tid for kontrollenheten 
 

Innstillingene kan gjøres med trykknappene på kontrollenhetens panel ved å velge aktuell modus og 
parameter. Den valgte modusen og parameteren vises på displayet. Både modus og parameter kan 
endres. Parameteren som skal endres, vises med mørk bakgrunn. 
 
Trykknappfunksjonene i innstillingsmodus fremgår av tabellen nedenfor: 

KNAPP MODE PIL NED  PIL OPP  SET 

Funksjon Modusvalg Endre parameter som skal stilles inn; slutt på handling i 
START-modus 

Bekrefte den valgte modusen eller 
verdien for parameteren som skal 

stilles inn 
 
Modusene er beskrevet i tabellen nedenfor: 

COMFORT Plus CU-moduser  

Comfort Comfort+ Comfort Comfort+ 

P1 P1 P1 P1 

P2 P2 P2 P2 

P3 P3 P3 P3 

P4 P4 P4 P4 

P5 P5 P5 P5 

P6 P6 P6 P6 

 P8  P8 

    

Faktisk tid Faktisk tid Faktisk tid Faktisk tid 

Diagnostikk Diagnostikk Diagnostikk 

Diagnostikk 

MTH2 Total tid releet RE1 er på (luftpumpen går) 

MTH3 Total tid feilen signaliseres, unntatt 
nedstengingsperioden 

MODEM MODEM MODEM MODEM 
 

Stille inn tidsintervallene for fase C1 og C2 samt blandeintervall 
Bruk MODE-knappen til å velge modusen P1 og bekreft ved å trykke på SET-knappen. Modusen vises 
på displayet sammen med koden for de forhåndsinnstilte parameterne for C1 og C2 iht. tabellen 
nedenfor: 

Modus Kode 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oksygensensor 

P1 

C1 
(min) 10 10 10 10 10 10 10 10 15 20 30 40 60 Blåserdriften styres kun av 

oksygensensoren – ingen tidsstyring. 

C2 
(min) 120 60 50 40 30 20 15 10 10 10 10 10 5  

 

• Blanding – innstillingsparameter (parameter som kan stilles inn). Anbefalt innstilling – hver 
10 minutt i stillstandsmodus, blanding påkrevd i 10 sekunder. 
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• Etter at modusen er valgt og bekreftet, kan parameterne endres med PIL OPP/NED-knappene. 
Etter å ha valgt den nødvendige parameteren, bekrefter du ved å trykke på SET-knappen og 
går tilbake til valg av MODUS ved å trykke gjentatte ganger på SET-knappen. 

• Du kan fortsette ved å velge en annen modus ved å trykke på PIL OPP/NED-knappene eller 
avslutte innstillingen – etter 30 sekunder går enheten automatisk til kontrollmodus. 

 
Stille inn parameterne for fasene C3 til C6 (rensing av reaktorens sekundære 
sedimenteringssone) 

Starttid 

• Bruk MODE-knappen og PIL OPP/NED-knappene til å velge modusen P2 og bekreft ved å 
trykke på SET-knappen. Modusen vises på displayet sammen med tidspunktet for når 
rengjøringen vil starte (f.eks. betyr «P2, 23» at fase 3 vil starte kl. 23). 

• Etter at du har valgt og bekreftet modusen, kan du endre parameterne med pil opp/ned-
knappene. Etter at du har STILT INN den nødvendige parameteren, bekrefter du den ved å 
trykke på SET-knappen. Du kan gå tilbake til valg av MODUS ved å trykke en gang til på SET-
knappen. 

• Du kan fortsette ved å velge en annen modus med PIL OPP/NED-knappene, eller avslutte 
innstillingen. Enheten går automatisk til kontrollmodus etter 30 sekunder. 

Periode 

• Bruk MODE-knappen og PIL OPP/NED-knappene til å velge modusen P3 og bekreft ved å 
trykke på SET-knappen. Modusen vises på displayet sammen med parameterverdien (1, 2, 
3 timer opptil 24 timer eller parameteren START). Hvis du bekrefter START-alernativet, startes 
modusen umiddelbart og de tidligere innstillingene forblir uendret. 

• For eksempel betyr koden «12» at fasene C3 – C6 skal startes hver 12. time; koden «17» betyr 
at fase C3 – C6 skal startes hver 17. time. 

• Etter at du har valgt og bekreftet modusen, kan du endre parameterne med pil opp/ned-
knappene. Etter at du har STILT INN den nødvendige parameteren, bekrefter du den ved å 
trykke på SET-knappen. Du kan gå tilbake til valg av MODUS ved å trykke en gang til på SET-
knappen. 

• Du kan fortsette ved å velge en annen modus med PIL OPP/NED-knappene, eller avslutte 
innstillingen. Enheten går automatisk til kontrollmodus etter 30 sekunder. 
 

Natt- og helgedrift (sekundær tidsinnstilling) 

• Bruk MODE-knappen og PIL OPP/NED-knappene til å velge modusen P4 og bekreft ved å 
trykke på SET-knappen. Modusen vises på displayet og koden for den innstilte parameteren 
vises samtidig iht. tabellen nedenfor: 

Parameter P4 Betydning 
0 Tilbakeslagsmodus er ikke i bruk. 

1 Tilbakeslagsmodus daglig fra kl. 11:00 til kl. 05:00. 

2 Tilbakeslagsmodus fra lørdag kl. 24:00 til mandag kl. 24:00. 

3 Kombinasjon av 1 + 2 (natt og helg) 

4 Sekundær tidsinnstilling for aktiv inngang til DV4 

• Etter at modusen er valgt og bekreftet, kan parameterne endres med PIL OPP/NED-knappene. 
Etter å ha valgt den nødvendige parameteren 1 – 4, bekrefter du ved å trykke på SET-knappen 
og går tilbake til valg av MODUS ved å trykke gjentatte ganger på SET-knappen. 
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Du kan fortsette med modusen P5 (innstilling av tidsintervaller for C1, C2 i sekundær modus) 

• Bruk MODE-knappen og PIL OPP/NED-knappene til å velge modusen P5 og bekreft ved å 
trykke på SET-knappen. Modusen vises på displayet og koden for den innstilte parameteren 
vises samtidig iht. tabellen nedenfor: 

Modus Kode 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oksygensensor 

P1 

C1 
(min) 10 10 10 10 10 10 10 10 15 20 30 40 60 Blåserdriften styres kun av 

oksygensensoren – ingen tidsstyring. 

C2 
(min) 120 60 50 40 30 20 15 10 10 10 10 10 5  

• Etter at du har valgt og bekreftet modusen, kan du endre parameterne med pil opp/ned-
knappene. Etter at du har STILT INN den nødvendige parameteren, bekrefter du den ved å 
trykke på SET-knappen. Du kan gå tilbake til valg av MODUS ved å trykke en gang til på SET-
knappen. 

• Kodene 0 til 12 brukes kun til tidsstyring av avløpsrenseanleggets drift. Hvis du velger koden 
for oksygensensor, styres avløpsrenseanleggets drift kun av oksygensensoren (den er 
plassert i nitrifiseringsdelen av renseanlegget). 

• I tilfelle du velger drift styrt av oksygensensoren, bruker du pil opp/ned-knappene til å stille inn 
parameteren – grense og hysterese. 

• Bruk pil opp/ned-knappene og SET-knappen til å stille parameterne – grense og hysterese på 
de nødvendige verdiene (grunnverdiene er allerede innstilt), grensen er 1,5 mg/l og hysteresen 
er 0,5 mg/l. Blåseren aktiveres når mengden av oppløst oksygen faller under 1,5 mg/l og 
deaktiveres når verdien på 2 mg/l overskrides. 

• Etter at du har valgt og bekreftet modusen, kan du endre parameterne med pil opp/ned-
knappene. Etter at du har STILT INN den nødvendige parameteren, bekrefter du den ved å 
trykke på SET-knappen. Du kan gå tilbake til valg av MODUS ved å trykke en gang til på SET-
knappen. 

• Bruk pil opp/ned-knappene og SET-knappen til å fortsette ved å stille parameteren LUFTING 
på 20 sekunder (blåserdrift) og 10 minutter (pause). Innstillingen av disse parameterne er 
virksom uavhengig av mengden oppløst oksygen. 

• Etter at du har valgt og bekreftet modusen, kan du endre parameterne med pil opp/ned-
knappene. Etter at du har STILT INN den nødvendige parameteren, bekrefter du den ved å 
trykke på SET-knappen. Du kan gå tilbake til valg av MODUS ved å trykke en gang til på SET-
knappen. 

• Bruk pil opp/ned-knappene og SET-knappen til å fortsette ved å stille inn parameteren 
DENITRIFISERING. Still den på 40 minutter (blåserdrift deaktivert) og 120 minutter (periodisk 
repetisjonsperiode). FORSIKTIG: Den vanlige luftefunksjonen er fortsatt virksom i den 
deaktiverte perioden. 

• Etter at du har valgt og bekreftet modusen, kan du endre parameterne med pil opp/ned-
knappene. Etter at du har STILT INN den nødvendige parameteren, bekrefter du den ved å 
trykke på SET-knappen. Du kan gå tilbake til valg av MODUS ved å trykke en gang til på SET-
knappen. 

• Du kan fortsette ved å velge en annen modus med PIL OPP/NED-knappene, eller avslutte 
innstillingen. Enheten går automatisk til kontrollmodus etter 30 sekunder. 

Du kan fortsette med modusen P6 Dosering – innstilling av doseringspumpe 
 

• Fosfordosering: Doseringen av fosfor er uavhengig av de andre funksjonene til kontrollenheten. 
Den kan stilles inn via menyen under punktet P6 Dosering. Det er mulig å stille inn 
innkoblingstiden i sekunder (størrelsen på P-dosen) og repetisjonsintervallet i timer. Hvis du 
stiller først- eller sistnevnte tidsverdi på 0, deaktiveres doseringsfunksjonen. Etter at releet RE9 
er innkoblet, slås indikeringen på kontrollenhetens LCD-display på. Den første innkoblingen av 
doseringsreleet skjer ett minutt etter at kontrollenheten er slått på eller etter en endring i 
parameterinnstillingene. 

• Bruk MODE-knappen og PIL OPP/NED-knappene til å velge modusen P og bekreft ved å 
trykke på SET-knappen. Modusen vises på displayet sammen med innstilt doseringstid 
(i sekunder) samt innstilt forsinkelse av doseringsstarttidspunktet (i timer). 
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• Etter at du har valgt og bekreftet modusen, kan du endre parameterne med pil opp/ned-
knappene. Etter at du har STILT INN den nødvendige parameteren, bekrefter du den ved å 
trykke på SET-knappen. Du kan gå tilbake til valg av MODUS ved å trykke en gang til på SET-
knappen. 

• Du kan fortsette ved å velge en annen modus med PIL OPP/NED-knappene, eller avslutte 
innstillingen. Enheten går automatisk til kontrollmodus etter 30 sekunder. 

Beholdermontert avløpsrenseanlegg BC16-50 K EXCLUSIVE– fortsette med modus P8 
Spyling av mekanisk filter og UV 
 
• Det er mulig å stille inn tiden for filterspylingen ved å koble inn releet RE7 via menyen P8. Det 

er mulig å stille inn innkoblingstiden i sekunder og repetisjonsintervallet i timer. Etter at releet 
RE7 er innkoblet, slås indikeringen på kontrollenhetens LCD-display på. Den første spylingen 
utføres innen 30 minutter etter hovedsyklusen, og oppfølgende spyling gjennomføres ved 
forhåndsinnstilte intervaller. 

• Bruk MODE-knappen og PIL OPP/NED-knappene til å velge modusen P8 og bekreft ved å 
trykke på SET-knappen. Modusen vises på displayet sammen med innstilt spyletid (i sekunder) 
samt innstilt forsinkelse av spylestarttidspunktet (i timer). 

• Etter at du har valgt og bekreftet modusen, kan du endre parameterne med pil opp/ned-
knappene. Etter at du har STILT INN den nødvendige parameteren, bekrefter du den ved å 
trykke på SET-knappen. Du kan gå tilbake til valg av MODUS ved å trykke en gang til på SET-
knappen. 

• Du kan fortsette ved å velge en annen modus med PIL OPP/NED-knappene, eller avslutte 
innstillingen. Enheten går automatisk til kontrollmodus etter 30 sekunder. 

 
På avløpsrenseanlegg i rund tank – BC4-50 EXCLUSIVE, BC4-50 EXCLUSIVE UV – fortsett til 
modusen P10 – Stille inn tidsintervaller for fasene C7-C9 (slamfjerning fra tertiært filter) 

• Bruk MODE-knappen til å velge P10-parameteren og bekreft ved å trykke på SET-knappen. 
Tidspunktet når behandlingen skal starte fremgår av de to første sifrene på displayet (f.eks. 
betyr 02 h at prosessen vil starte kl. 2 om natten). Starttidspunktet kan stilles inn i timer med 
trinn på 1 time. Velg parameteren ved å trykke på PIL OPP- eller PIL NED-knappen og bekreft 
valget ved å trykke på SET-knappen. Trykk gjentatte ganger på SET-knappen. Parameterne for 
å stille inn tidsintervallene for fasene C7–C9 vises. Den første numeriske verdien brukes til å 
stille inn fase C7 (filterblåsing), den andre numeriske verdien brukes til å stille inn fase C8 
(stillstandstid), den tredje numeriske verdien brukes til å stille inn fase C9 (bortpumping av 
sedimenterte urenheter fra en beholder for det mekaniske filteret). Bruk PIL OPP- og PIL NED-
knappen til å stille inn verdien for fase C7 (filterblåsing), og bekreft verdien ved å trykke på 
SET-knappen. Tiden for filterblåsing stilles inn i sekunder i området 0–999 s. Bruk PIL OPP- og 
PIL NED-knappen til å stille inn verdien for fase C8 (stillstandstid), og bekreft verdien ved å 
trykke på SET-knappen. Stillstandstiden stilles inn i minutter i området 0–99 min. Som for 
forrige verdi, bruk PIL OPP- og PIL NED-knappen til å stille inn verdien for fase C9 
(bortpumping av sedimenterte urenheter fra en beholder for det mekaniske filteret) og bekreft 
verdien ved å trykke på SET-knappen. Tiden for bortpumping av sedimenterte urenheter fra en 
beholder for det mekaniske filteret stilles inn i sekunder i området 0–999 s. Trykk gjentatte 
ganger på SET-knappen for å avslutte innstillingen av fasene C7–9. 

• Du kan fortsette ved å velge en annen modus ved å trykke på PIL OPP/NED-knappene, trykke 
på SET-knappen eller avslutte innstillingsprosessen – etter 30 sekunder går enheten 
automatisk til kontrollmodus. 

 

Verdien null for parameterne C7 til C9 innebærer at den gitte syklusen er 
utelatt! 

 

 

Grunninnstillingen for idriftsetting er som følger: 

C7 – 70 s; C8 – 1 min.; C9 – 70 s. 
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Innstilling av gjeldende tid 

 Bruk MODE-knappen og PIL OPP/NED-knappene til å velge modusen for gjeldende tid og 
bekreft ved å trykke på SET-knappen. Modusen vises på displayet i følgende rekkefølge: 
DAG, MÅNED, ÅR, TIMER og MINUTTER. 

 Bruk SET-knappen til å velge parameteren som skal stilles inn. Bruk PIL OPP/NED-
knappene til å stille inn den nødvendige parameteren og bekreft den ved å trykke på SET-
knappen. Fortsett til du har stilt inn klokkeslett og dato. 

 Etter at du har valgt og bekreftet modusen, kan du endre parameterne med pil opp/ned-
knappene. Etter at du har stilt inn den nødvendige parameteren, bekrefter du den ved å 
trykke på SET-knappen. Du kan gå tilbake til valg av MODUS ved å trykke en gang til på 
SET-knappen. 

 Du kan fortsette ved å velge en annen modus med PIL OPP/NED-knappene, eller avslutte 
innstillingen. Enheten går automatisk til kontrollmodus etter 30 sekunder. 

 
Driftstimetellere. For å holde oversikten over driftstiden er kontrollenheten utstyrt med tre 
driftstimetellere som opererer med en oppløsning på 1 minutt. Status for tellerne forblir lagret selv om 
kontrollenheten slås av. Et litiumbatteri støtter opp (sammen med sanntidsklokke). Driftstimestatus kan 
vises via menyen (Diagnostikk). 
 
 
Diagnostikk 

 Bruk MODE-knappen og PIL OPP/NED-knappene til å velge modusen Diagnostikk og 
bekreft ved å trykke på SET-knappen. På displayet vises følgende: 

 
 MTH1. Kontrollenhetens totale driftsperiode. 

 MTH2. Total periode som releet RE1 er innkoblet (blåserdrift) 

 MTH3. Total feilindikeringstid av tid med full utkobling 

 Du kan gå tilbake til valg av MODUS ved å trykke en gang til på SET-knappen. 

 Du kan fortsette ved å velge en annen modus med PIL OPP/NED-knappene, eller avslutte 
innstillingen. Enheten går automatisk til kontrollmodus etter 30 sekunder. 

 
 

Alle modeller kan utstyres med en GSM-modul, som tilkjennegis ved å legge til 
symbolet/GSM (f.eks. COMFORT+/GSM). 

 Evaluering av blåsersvikt. Kontrollenheten har en inngang for tilkobling av en trykkbryter 
på blåserens utløp. Det er nødvendig å koble til en bryter som er åpen når det ikke 
foreligger trykk og lukket hvis det foreligger driftstrykk. 

 Feilindikering og utganger for alarmhorn. Kontrollenheten har to utganger for 
feilindikering og LED-indikering på panelet (ALARM); modellen med GSM-modul har også 
mulighet for å sende en feilmelding via SMS. Samtidig indikeres feilen på kontrollenhetens 
display og med det blinkende lyset fra lysdioden merket ALARM. Feilindikering med et 
alarmhorn kan sperres midlertidig ved å trykke på SET-knappen. Tekstvisningen på 
displayet forblir aktiv. Hvis feilen ikke utbedres innen 10 dager, utløses lydalarmen 
automatisk igjen. 
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15 ANLEGGSTYPEN EXCLUSIVE UV 
Det er avløpsrenseanlegg av typen EXCLUSIVE som får satt inn en ekstra utstyrskomponent i den 
tertiære filterenheten – UV-lampen. 

UV-lampen sørger for at det behandlede avløpsvannet desinfiseres i form av mikrobiologi. Den er 
montert på avløpsrenseanleggets utløp for behandlet vann i området ved den mekaniske filterenheten. 
Den settes i drift sammen med avløpsrenseanlegget. 

UV-lampen er på hele tiden og har ingen innstillingsmuligheter. Hvis avløpsrenseanlegget er i drift, er 
også UV-lampen det. 

 

15.1 UV-STRÅLING 

Anlegget er utstyrt med en UV-lampe som avgir UV-stråling av type C. Denne strålingen kan skade syn, 
hud og eventuelt andre organer. For å unngå eksponering for stråling er reaktoren innkapslet av et 
deksel med en sikkerhetsbryter som kutter strømtilførselen til UV-lampen med det samme dekselet 
åpnes. 
 

 

- slå alltid av strømtilførselen før du åpner dekselet 

- slå aldri på strømtilførselen hvis UV-lampen ikke lar seg installere i reaktoren 

- bruk aldri utstyret hvis deksel eller sikkerhetsbryter er skadd 

 

 
Fig. 21: Anleggstypen EXCLUSIVE UV 
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15.2 LUFTFORDELING 

 

 
 

Fig. 22: Luftfordelingsskjema for avløpsrenseanlegg av typen EXCLUSIVE UV (BC4-12) 
 
 

 
 

Fig. 24: Luftfordelingsskjema for avløpsrenseanlegg av typen EXCLUSIVE UV (BC16-50) 
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15.3 STYRING AV AVLØPSRENSEANLEGGETS DRIFT 

Renseanleggets drift styres av COMFORT PLUS-kontrollenheten – se kap. 14.1. 

For at UV-lampen skal fungere med en høy grad av effektivitet er det nødvendig å kontrollere at UV-
lampen er ren én gang i måneden (eller avhengig av avløpsrenseanleggets driftsbelastning) og om 
nødvendig tørke av den – vask bort urenheter med vann. 

 

 

Før UV-lampen tas ut av beskyttelsesdekselet, er det ytterst viktig at UV-lampen 
tas ut av drift ved å deaktivere den eller ved å slå AV hovedbryteren på 
avløpsrenseanleggets kontrollenhet (se kapittel 20.8). 

 
UV-lamper har en forventet levetid på 1 år. I tilfelle UV-lampen brukes over lengre tid, kan lampens 
effektivitet bli betydelig redusert. Dette fører til at den mikrobiologiske kartleggingen ved 
avløpsrenseanleggets utløp blir svekket. Vi anbefaler å skifte UV-lampen etter 1 års kontinuerlig drift. 
 
Koblingstavlen inneholder de elektriske delene som kreves til UV-lampens strømtilførsel og drift. 
Koblingstavlen rommer strømbryteren for aktivering / deaktivering av utstyr samt 
strømovervåkingsreleet som utløser en lydalarm i tilfelle UV-lampen svikter. 
 
Drift og vedlikehold av UV-lampen er beskrevet i kapittel 20.8. 
 

 

Bruk alltid originaldeler levert av ENVI-PUR, s.r.o. eller autorisert forhandler 
ved utskifting. 

 
  



HÅNDBOK Ver. 12.17 NO 

51 

16 ANLEGGSTYPEN DUO 
Renseanlegget består av to sammenkoblede tanker. Den første tanken – PRIM – brukes til primær 
sedimentering av sedimenterbare urenheter og flytende stoffer fra avløpsvann og fungerer samtidig 
som tank for oppsamling av primær- og sekundærslam. Den andre tanken består av den egne tanken til 
avløpsrenseanlegg av typen COMFORT, EXCLUSIVE eller EXCLUSIVE UV. 

Avløpsvann strømmer inn i PRIM-tanken, der det forbehandles. Denne tanken brukes som primær 
sedimentering av grove urenheter som synker ned til bunnen av tanken. Flytende urenheter (f.eks. fett) 
fanges også opp her. Vannet som er renset for grove urenheter strømmer gjennom et 
gravitasjonsoverløp og inn i den biologiske reaktoren (renseanleggets tank). 

Mammutpumpen til uttrekking av flytende urenheter fra den sekundære sedimenteringstanken og 
mammutpumpen for slam fra luftesystemet er plassert i den primære sedimenteringstanken. Dermed 
brukes tanken som oppsamlingsbeholder for overskuddsslam. 

Utformingen av selve anleggstanken er lik den for avløpsrenseanlegg av typen COMFORT. Den eneste 
forskjellen er at silkurven ikke er plassert ved innløpet siden det ville vært til ingen nytte (urenheter 
fanges opp i PRIM-tanken). Gravitasjonsinnløpet fra den primære sedimenteringen er utstyrt med en 
riflet nedstrømsledeplate. 

Renseanleggets drift styres av COMFORT PLUS-kontrollenheten. 

I basistilbehøret til avløpsrenseanlegg av typen DUO inngår også settet for utfelling av 
overskuddsfosfor. 

Avløpsrenseanleggets utforming fremgår av figuren nedenfor. 

 
 

 
 

Fig. 26: Anleggstypen DUO 
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16.1 LUFTFORDELING 

 

 
 

Fig. 27: Luftfordelingsskjema for avløpsrenseanlegg av typen COMFORT DUO (BC4-12) 
 

 
 

Fig. 28: Luftfordelingsskjema for avløpsrenseanlegg av typen EXCLUSIVE / EXCLUSIVE UV DUO 
(BC4-12) 
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16.2 STYRING AV AVLØPSRENSEANLEGGETS DRIFT 

 

I forbindelse med idriftsettelsen av avløpsrenseanlegget ble den forutsatte 
optimale innstillingen av blåserdriften gjennomført. Unngå tilsiktet endring av 
denne innstillingen uten først å ha rådført deg med den autoriserte 
forhandleren eller produsenten, ettersom feil innstilling kan føre til 
funksjonssvikt i avløpsrenseanlegget. 

 
 
Driften av avløpsrenseanlegget sikres gjennom den periodiske driften av blåseren som styres av 
kontrollenheten. Kontrollenhetstypen avhenger av hvilken type avløpsrenseanlegg som benyttes som 
biologisk reaktor. 
 
Tilkobling av kontrollenhet og luftfordeling – se kapitlene som beskriver avløpsrenseanlegg som brukes 
som biologisk reaktor (COMFORT, EXCLUSIVE, EXCLUSIVE UV). 
 
Koblingstavlen med kontrollenhet har enten kontakten for tilkobling av pumpe (for å pumpe bort slam) 
eller utgangen for tilkobling av luftslangen til mammutpumpen som brukes til bortpumping. 
 
 

16.2.1 Innstillingsmodus 

Den modifiserte COMFORT Plus ¤)-kontrollenheten (klargjort for pumpe) leveres komplett med 
avløpsrenseanlegget med sedimentfelle. Kontrollenheten har utvidet funksjonalitet enten i form av 
styring av pumpe eller mammutpumper for bortpumping av overskudsslam. 
Innstillingen gjøres med knappene på kontrollenhetens panel ved å velge relevant modus og 
parameter. Den valgte modusen og parameteren vises på displayet. Parameteren som skal endres, 
blinker. 
 
Fortsett til pumpemodusen P11 (pumpe for overskuddsslam) 

 Tidsinnstilling for pumpedriften via meny P11 ved å koble releet RE2 

 Koblingstiden kan stilles inn i sekunder fra 2 til 300 sekunder (innstillingstrinn på 2 sekunder) 
og repetisjonsperioden i timer strekker seg fra 6 til 168 timer (innstillingstrinn på 2 timer). 

 Før pumpen startes, settes avløpsrenseanlegget i stillstandsmodus i en periode på 30 minutter. 

 Bruk MODE-knappen og PIL OPP/NED-knappene til å velge modusen P11 og bekreft ved å 
trykke på SET-knappen. Modusen vises på displayet sammen med den faktisk innstilte 
pumpetiden (i sekunder) og med den faktiske oppholdstiden (i timer) for pumpekoblingen. 

 Etter at modusen er valgt og bekreftet, kan parameterne endres med PIL OPP/NED-knappene. 
Etter å ha valgt den nødvendige parameteren, bekrefter du ved å trykke på SET-knappen og 
går tilbake til valg av MODUS ved å trykke gjentatte ganger på SET-knappen. 

 Du kan fortsette ved å velge en annen modus ved å trykke på PIL OPP/NED-knappene eller 
avslutte innstillingen – etter 30 sekunder går enheten automatisk til kontrollmodus. 
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17 BEHOLDERMONTERT AVLØPSRENSEANLEGG 
Om ønskelig kan avløpsrenseanlegget omsluttes av en tank med rektangulær form. Materialet til tanken 
kan bestå av polypropylen (PP), rustfritt stål (SL) eller betong (B). Plasseringen av 
avløpsrenseanleggets enkelte deler og teknologiske elementer fremgår av figur 30 og 33. 
 
Avhengig av styringen av anleggsteknologien kan det beholdermonterte avløpsrenseanlegget være av 
typen OPTIMA, COMFORT, EXCLUSIVE eller EXCLUSIVE UV. Styringen av de enkelte typene er 
beskrevet i de foregående kapitlene. 

17.1 ANLEGGSTYPEN OPTIMA 

Renseanlegg av typen OPTIMA er utstyrt med en mammutpumpe for uttrekking av flytende urenheter 
(kun manuell betjening) og med en nedstrømsledeplate på utløpsrøret. Avløpsrenseanleggets enkelte 
teknologiske deler fremgår av figuren nedenfor. 
 
 
 

 

 
 

Fig. 30: Renseanlegg av typen OPTIMA i PP-beholder 
 

17.1.1 Styring av avløpsrenseanleggets drift 
Avløpsrenseanleggets drift sikres gjennom den periodiske driften av blåseren. Den periodiske 
blåserdriften sikres med tidsreleet (se kapittel 12.1.) eller en enkel «OPTIMA»-kontrollenhet med 
10 forhåndsinnstilte programmer (se kapittel 12.2.). 
 
  

Luftfordeler 

Luftinntak 

Sedimenteringssone 

Prøvetakingspunkt 
på innløp 

Utløp 

Mammutpumpe 
for slam 

Plass for innføring av 
sugeslangens ende 

Luftpumpe for 
sedimenteringssone 

Nitrifiseringssone 

Innløp 

Skilt med serienr. 

Nødprøvetakingspunkt 
på utløpet fra tankens 
overflate 

Dreneringsventiler 



HÅNDBOK Ver. 12.17 NO 

55 

17.1.2 Luftfordeling 

 

 
 

Fig. 31: Luftfordelingsskjema for avløpsrenseanlegg av typen OPTIMA (BC 20K, 25K, 40K, 50K) 
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17.2 ANLEGGSTYPEN COMFORT 

17.2.1 Styring av avløpsrenseanleggets drift 

 
Renseanleggets teknologi er supplert med automatisk nivåreduksjon i den sekundære 
sedimenteringstanken og etterfølgende uttrekking av flytende urenheter ved hjelp av mammutpumpen. 
Driften styres av BCC-kontrollenheten (se kapittel 13.1.1) eller COMFORT Plus-kontrollenheten (se 
kapittel 14.1.1). ¤) Avløpsrenseanleggets enkelte teknologiske deler fremgår av figuren nedenfor. 
 
 
 

 

 
 

Fig. 33: Renseanlegg av typen COMFORT i PP-beholder 

17.2.2 Luftfordeling 
 

 
 

Fig. 34: Luftfordelingsskjema for avløpsrenseanlegg av typen COMFORT (BC 20K, 25K, 30K, 
40K, 50K) 
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17.3 ANLEGGSTYPEN EXCLUSIVE / EXCLUSIVE UV 

Denne typen avløpsrenseanlegg er i tillegg utstyrt med en tertiær sluttbehandling ved utløpet og med 
settet for utfelling av overskuddsfosfor. Et mekanisk tertiært filter sørger for at eventuelle urenheter fra 
den sekundære sedimenteringstanken fanges bedre opp. Filteret er montert i en separat enhet på 
utløpsrøret og har gravitasjonsstrømning. 
Filteret består av en bærekonstruksjon av plast med et nett med en maskestørrelse på 0,5 mm.. 
Urenheter som fanges opp av filteret ristes automatisk ned i beholderen, og innholdet i denne pumpes 
deretter automatisk bort av mammutpumpen og tilbake til luftesystemet. 
EXCLUSIVE UV-varianten inneholder en UV-lampe i tillegg. 
 

17.3.1 Styring av avløpsrenseanleggets drift 
Driften styres av COMFORT Plus-kontrollenheten (se kapittel 14.1.1) ¤)) Avløpsrenseanleggets enkelte 
teknologiske deler fremgår av figuren nedenfor. 

 
 

 
 
 

Fig.36: Avløpsrenseanlegg av typen EXCLUSIVE, EXCLUSIVE UV i PP-beholder 
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17.3.2 Luftfordeling 

 
 

Fig. 37: Luftfordelingsskjema for avløpsrenseanlegg av typen EXCLUSIVE (BC 20K, 25K, 30K, 
40K, 50K) 

 
 

 
 

Fig. 39: Luftfordelingsskjema for avløpsrenseanlegg av typen EXCLUSIVE UV (BC 20K, 25K, 30K, 
40K, 50K) 
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18 DOSERINGSUTSTYR TIL KJEMISK UTFELLING 
AV FOSFOR 

 

VÆR FORSIKTIG VED BRUK AV FLOKKULERINGSMIDDELET PAX. BRUK 
PERSONLIG VERNEUTSTYR OG FØLG ALLE REGLER FOR 
ARBEIDSSIKKERHET!!! FLOKKULERINGSMIDDELET PAX ER STERKT 
ETSENDE!!! 

 

18.1 BESKRIVELSE 

Overskuddsfosfor som ikke kan fjernes biologisk, koaguleres kjemisk ved å dosere inn den 
konsentrerte løsningen av det flytende flokkuleringsmiddelet PAX. 

18.2 EMBALLERING, LAGRING 

18.2.1 Emballering 

1 

 

Peristaltisk doseringspumpe med tilbehør (tilbehør – 
sugeslange 4x6 (2 m), utløpsslange 4x6 (2m), sugekurv og 
innsprøytingsventil) 

2 

 

Digital tidsbryter 

3 

 

Kanne med det flytende flokkuleringsmiddelet PAX 
(13 KG) 

4 
 

Oppfangingskar 

5 
 

Utløpsslange 10 m 

 
Den peristaltiske pumpen har en maksimal leveringsmengde på 1,0 l/t (avhengig av 
monteringsavstanden fra avløpsrenseanlegget) og en opptatt effekt på 3,5 W, 230 V. Standard 
pumpetilbehør består av sugekurv og innsprøytingsventil, sugeslange 4x6 (2 m) og utløpsslange 4x6 
(2 m). 
 
Flokkuleringsmiddelet PAX leveres i kanner på 13 kg. 
 

 

For å sikre at utstyret fungerer på riktig måte, skal man utelukkende benytte 
flokkuleringsmiddelet PAX, som er godkjent av produsenten! 

 
Oppfangingskaret hindrer at løsningen med flokkuleringsmiddelet PAX lekker ut i omgivelsene hvis 
kannen skades. 
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18.2.2 LAGRING 

 

Flokkuleringsmiddelet skal bare lagres i originalemballasjen. Lagringstiden er 
begrenset til 6 måneder. 

 

18.3 PLASSERING OG MONTERING AV DOSERINGSUTSTYR 

18.3.1 Plassering 

Vi anbefaler å plassere doseringsutstyret i et område beskyttet mot vær og vind. Doseringspumpen må 
plasseres maksimalt 10 meter unna avløpsrenseanlegget. 
 
18.3.1.1 Plassering utendørs 
Vi anbefaler å plassere den i ENVI-PUR-huset av tre. 

 
 
18.3.1.2 Plassering innendørs 
Plassering i garasje, kjeller eller annet sted innendørs nær kontrollenheten eller blåseren til BIO 
CLEANER®-renseanlegget. 
 

18.3.2 Montering 

1) Følg anvisningene i håndboken for den peristaltiske pumpen for å montere den på veggen. 
2) Plasser oppfangingskaret under pumpen (eller nær den). 
3) Plasser kannen med flokkuleringsmiddelet PAX i oppfangingskaret. 
4) Ta av lokket på kannen med flokkuleringsmiddelet PAX og bor et hull med ø 6 mm i lokket. 
5) Skyv sugeslangen gjennom borehullet i lokket. 
6) Koble til slangene ved å følge håndboken som følger med pumpen. Koble sugekurven til 

sugeslangen og senk kurven ned i kannen. Utløpsslangen må skyves gjennom 
beskyttelsesslangen sammen med luftslangen fra blåseren til avløpsrenseanlegget. Deretter 
utstyres utløpsslangen med innsprøytingsventilen som skal monteres over 
nitrifiseringsdelens (luftet) nivå i avløpsrenseanlegget. Innsprøytingsventilen senkes ikke 
ned, flokkuleringsmiddelet PAX doseres inn i det frie nitrifiseringsnivået. Det blandes takket 
være det monterte sperreelementet. 

 

 
 
 

Sugekurv Innsprøytingsventil 
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7) Følg doseringsanvisningene for å justere pumpedriften på den digitale tidsbryteren. Hvis 
avløpsrenseanlegget er utstyrt med ComfortPlus-kontrollenheten med kontakten for 
doseringspumpen, er det mulig å justere doseringen på kontrollenheten, som da fungerer som 
den digitale tidsbryteren. 
Den nødvendige mengden av flokkuleringsmiddelet PAX er i en størrelsesorden på noen 
milliliter. På grunn av den svært lave mengden må doseringspumpen tidsstyres. Den minste 
tidsenheten som skal stilles inn på den digitale tidsbryteren, er 1 minutt. 

8) Koble pumpen til kontakten på den digitale tidsbryteren, som må kobles til stikkontakten. 
Når det gjelder ComfortPlus-kontrollenheten med doseringspumpekontakten, kobles pumpen 
direkte til denne kontakten. I så fall benyttes ikke den digitale tidsbryteren. 

18.4 DOSERING 

 

VÆR FORSIKTIG VED BRUK AV FLOKKULERINGSMIDDELET PAX. BRUK 
PERSONLIG VERNEUTSTYR OG FØLG ALLE REGLER FOR 
ARBEIDSSIKKERHET!!! DET KONSENTRERTE FLOKKULERINGSMIDDELET 
PAX ER STERKT ETSENDE!!! 

 
I tabellen nedenfor angis døgndoser med flokkuleringsmiddelet PAX for å oppnå en fosforkonsentrasjon 
på ca. 3 mg/l ved avløpsrenseanleggets utløp. I beregningen tas det utgangspunkt i en inngående 
fosforkonsentrasjon på 17 mg/l (80 % effektivitet i fosforfjerningen). Den nødvendige dosen kan være 
høyere eller lavere, avhengig av den inngående fosforkonsentrasjonen. 
Vi anbefaler å stille den første dosen lavere for deretter å korrigere den doserte mengden i tråd med 
analyseresultatene. Dosen skal fordeles jevnt gjennom hele døgnet. 
Doser aldri en større mengde enn nødvendig inn i avløpsrenseanlegget! Økte doser med PAX-
flokkuleringsmiddel kan redusere pH-verdien uhensiktsmessig i avløpsrenseanlegget, noe som vil 
hemme behandlingsprosessene. En økning av dosen er ensbetydende med økt generering av slam 
(uorganisk ballast) og behov for å fjerne slam fra avløpsrenseanlegget oftere. 
 

PE Vannmengde 
(m3/d) 

Dose med PAX 
(l/d) 

4 0,6 0,064 
6 0,9 0,096 
8 1,2 0,128 
10 1,5 0,160 
12 1,8 0,192 
16 2,4 0,256 
20 3,0 0,320 
25 3,75 0,400 
30 4,5 0,480 
40 6,0 0,640 
50 7,5 0,800 

 
Den peristaltiske pumpen har en maksimal leveringsmengde på 1,0 l/t, avhengig av 
monteringsavstanden fra avløpsrenseanlegget. Etter at doseringspumpen er aktivert, må man måle 
mengden av flokkuleringsmiddelet PAX som doseres inn i avløpsrenseanlegget. Det nødvendige 
doseringsintervallet i døgnet må stilles inn med utgangspunkt i målingen. Eksempel: Den hyppigste 
innstillingen av pumpedriften for BC4 med timer vil være 2–4 ganger i døgnet i en periode på 1 minutt. 
For ComfortPlus-kontrollenheten må det nødvendige intervallet velges i samsvar med tabellen i 
håndboken. 
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18.5 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

18.5.1 Kontrollere mengden av flokkuleringsmiddelet PAX 

- Visuell kontroll – én gang i måneden: 
- kontrollere mengden av flokkuleringsmiddelet PAX i kannen. 

Innholdet i kannen bør rekke til 2–5 måneders drift, avhengig av avløpsrenseanleggets 
størrelse og belastning. 

- sjekke at kannen er tett 
- kontrollere om det eventuelt er PAX-flokkuleringsmiddel i oppfangingskaret 

 
 

 

For å sikre at utstyret fungerer som det skal, må man utelukkende bruke 
flokkuleringsmiddelet som leveres av Envi- Pur s.r.o.! 

 

18.5.2 Drift av doseringspumpen 
Driften krever spesielle tiltak og årvåkenhet med hensyn til middelet som skal doseres. 
- Under drift kontrolleres doseringen av flokkuleringsmiddelet PAX ved punktet hvor det føres inn i 

avløpsrenseanlegget. 
 
- Foreta en visuell kontroll av følgende punkter én gang i måneden: 

- doseringsslangens tilkobling 
- urenheter i doseringsslangen og sugekurven 

- Periodisk vedlikehold 
- etter 4–6 måneder skal silikonslangen i doseringspumpen smøres med en silikonbasert gel 
- slangen skiftes etter 1–2 år (ny slange kan bestilles hos produsenten av 

avløpsrenseanlegget) 
Stoppe doseringspumpen 
Doseringspumpen har en bryter for å stoppe den. Dessuten kan pumpen kobles fra strømforsyningen. 
 

 
Pumpen må være AV når avløpsrenseanlegget stenges ned! 
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18.6 SIKKERHET OG HELSE UNDER ARBEID MED KOAGULANT 

Den vandige løsningen med flokkuleringsmiddelet PAX brukes som koagulant. Den kjemiske 
sammensetningen er spesifisert i sikkerhetsdatabladet som følger med middelet. 

 Alle sikkerhetstiltak for arbeid med etsende kjemikalier må overholdes. Ved hudkontakt må det 
berørte området skylles med rikelige mengder rennende rent springvann og vaskes med såpe. Ved 
øyekontakt må man umiddelbart begynne å skylle med rennende kaldt vann og søke legehjelp 
umiddelbart. Bruk nærmeste drikkevannskilde. Ved svelging må man ikke fremkalle brekninger og søk 
legehjelp umiddelbart. Alle beholdere som inneholder koagulant skal være synlig merket med symbolet 
for etsende kjemikalier. De må IKKE plasseres sammen med mat og drikke! Ved arbeider nær 
forstøvningsdysene ved doseringspunktene og ved montering og avmontering av doseringspumpen 
skal inntaket fra reservoarbeholderen stoppes og advarsler plasseres på utstyret og 
betjeningsanordningene med følgende tekst: Arbeid på utstyret pågår – må ikke startes! 
 

18.7 MINSTEKRAV TIL VERNEUTSTYR VED HÅNDTERING AV 
KOAGULANT 

• Gummihansker 
• Vernebriller 
• Solide sko 

 
 

19 STARTE OPP AVLØPSRENSEANLEGGET 
Rensing av avløpsvann er en biologisk prosess og avhenger blant annet av reproduksjon av 
mikroorganismer. Av den grunn tar det litt tid før den nødvendige rensestandarden nås ved vanlig drift 
av avløpsrenseanlegget med den planlagte belastningen. Tiden fra anlegget settes i drift til full 
renseeffektivitet nås er ca. 
3 til 8 uker og avhenger av kvaliteten og temperaturen på avløpsvannet ved innløpet. Denne perioden 
kalles på fagspråket for «modningsperioden». I modningsperioden er innstilling, driftstid (C1-fasen) og 
stopptid (C2-fasen) annerledes enn ved vanlig drift av avløpsrenseanlegget. I modningsperioden må 
større mengder luft tilføres avløpsrenseanlegget enn ved vanlig drift. Vi anbefaler å la autorisert 
forhandler eller produsent ta seg av dette. 
 
Hvis vannet skal renses på det nivået som er spesifisert i driftsreglene, er det nødvendig å starte opp 
en biologisk prosess. En biologisk prosess kan innlemmes på to måter: 

• Progressiv oppstart, inntak av avløpsvann og permanent belastning, også over de spesifiserte 
teknologiske parameterne. 

• Import av aktivert slam, et såkalt inokulum, fra annet biologisk avløpsrenseanlegg. 

 
I BEGGE TILFELLER ER DET NØDVENDIG AT ALLE ELEMENTER I LUFTESYSTEMET ÅPNES I 
RIKTIG POSISJON  (SE KAPITTEL 9.1, 9.2, 10.1.1 og 10.2). Luftesystem, mammutpumpe for 
returslam og lufting av silkurv/denitrifiseringssone må være i drift. 

 
Opplæringsmodus er satt opp når avløpsrenseanlegget settes i drift. Ved 
gjentatt igangsetting (f.eks. etter lang tid uten permanent drift) må den settes 
opp på ny. 

 
Det skapes en blanding av aktivert slam i avløpsrenseanlegget gjennom en gradvis tilførsel av bakterier 
fra menneskers tarmkanal i avløpsrenseanlegget. De multipliseres gradvis i avløpsvannet. 
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Når avløpsrenseanlegget skal modnes med inokulumslam, er det viktig å velge aktivert slam fra et 
annet avløpsrenseanlegg som fungerer som det skal. Slammet må sedimentere på riktig måte. I 
inokulasjonsprosessen er det hensiktsmessig å tilføre en mengde returslam som tilsvarer omtrent 1/4 
av avløpsrenseanleggets volum. 
Ved inokulering av avløpsrenseanlegg med BC 4 og 6, er det tilstrekkelig med rundt 50 – 150 l 
returslam.  
Avløpsrenseanlegget er modnet når resultatet av sedimenteringstesten ligger på 25 – 30 % slam. 
Etter modningen må man stille inn driftstiden og avbrudd for blåserdriften i samsvar med den faktiske 
stoffbelastningen og den hydrauliske belastningen kartlagt gjennom langvarig overvåking av 
avløpsrenseanleggets drift. Vi anbefaler å la autorisert forhandler eller produsenten utføre dette 
arbeidet. 
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20 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
20.1 GENERELT 

Drift og vedlikehold av avløpsrenseanlegget er verken tidkrevende eller teknisk komplisert, men det er 
en avgjørende forutsetning for at anlegget skal fungere på riktig måte. 
 

 

- Alle arbeidene som beskrives må utføres med omhu. 

- Hvis du ikke er sikker på en prosess eller arbeidsoperasjon, kontakt 
ENVI-PUR s.r.o. eller autorisert forhandler. 

 

20.2 HJELPEMIDLER/UTSTYR 

For å kunne utføre vedlikeholdet korrekt og enkelt, må du ha følgende: 
• Gummihansker 
• perforert øse 
• lang kost 
• målesylinder (1 l) 
• pH-papir 
• spade 
• øse til aktivert slam 

20.3 STARTE OPP OG STENGE NED AVLØPSRENSEANLEGGET 

BASIC-varianten – slås på (av) ved å koble blåserens strømledning til (fra) tidsuret som er plugget inn i 
installasjonens kontakt for å tilføre avløpsrenseanlegget elektrisk energi. 

OPTIMA-varianten – slås på (av) ved å koble kontrollenhetens strømledning til (fra) installasjonens 
kontakt for å tilføre avløpsrenseanlegget elektrisk energi. 

COMFORT-varianten – slås på (av) med strømbryteren i el-boksen. 

20.4 SAMMENDRAG AV DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSARBEIDER 

I tabellen nedenfor er det gitt et sammendrag av de enkelte arbeidene som må utføres: 

Intervall Arbeid 

Døgn Uke Måned Halvår Annet Betegnelse Prosedyre 

x     Daglig kontroll 20.5.1 
 x    Ukentlig kontroll 20.5.2 
 x    pH-måling 20.5.3 
  x   Måling av slamkonsentrasjon 0 
   x Etter behov Bortpumping av slam 20.5.5 
    Etter behov Prøvetaking av avløpsvann 20.5.6 

  x  Etter behov Kontroller, rengjør om nødvendig tertiært filter (i tilfelle 
avløpsrenseanlegget er utstyrt med tertiært filter) 20.7 

  x  Etter behov Kontroller, rengjør om nødvendig UV-lampe (i tilfelle 
avløpsrenseanlegget er utstyrt med UV-lampe) 20.8 

    1–2 år 
Blåserrevisjon, skift om nødvendig filter og membraner, 

skift UV-lampe etter 1 år (i tilfelle avløpsrenseanlegget er 
utstyrt med UV-lampe) 

Se drifts- og 
vedlike-

holds-hånd-
boken for 
blåseren 
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20.5 BESKRIVELSE AV DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSARBEIDER 

20.5.1 Daglig kontroll 

Under den daglige kontrollen skal man forvisse seg om at avløpsrenseanlegget er i drift og om det 
foreligger eventuelle feil i det elektriske utstyret. Kontrollen krever ikke at man åpner BIO CLEANER®-
reaktoren – dette gjøres i rommet hvor blåseren er plassert. 
 
Sjekk følgende under kontrollen: 

• blåserens tilkobling til kontakten 

• aktiveringen av strømbryteren på el-skapet * 

• aktiveringen av membranblåseren i fase C1 

• eventuelle feilmeldinger som forekommer * 

• om blåserstøy eller temperatur har økt betydelig 

• tilstrekkelig tilførsel av utfellingsløsning og kannens tetthet 

• om det er trykktap i blåserfilteret (hvis blåser av typen EFFEPIZETA er montert) ¤) 
(* dette gjelder for variantene COMFORT, EXCLUSIVE og EXCLUSIVE UV) 

 
Hvis det oppstår feil, gjør som beskrevet i kapittel 21. 
 

20.5.2 Ukentlig kontroll 

Under den ukentlige kontrollen må du kontrollere avløpsrenseanleggets funksjon visuelt og eventuelt 
rengjøre enkelte deler. Under kontrollen må lokket over BIO CLEANER®-reaktoren fjernes. 
 
Følgende deler av avløpsrenseanlegget skal sjekkes under kontrollen: 
 

A. Kurv for oppfanging av grovt mekanisk smuss 
Kurven fanger opp mekanisk avfall og leder papir og biologisk nedbrytbart stoff inn i 
denitrifiseringssonen ved hjelp av luft som tilføres under kurven. Du må sjekke at kurven ikke er full og 
at luftingen fungerer som den skal. 

• Vent til avløpsrenseanlegget går til fase C1 når blåseren er på. 

• Sjekk om det går tydelige bobler med luft gjennom kurven. Hvis ikke, øk luftstrømmen under 
kurven svakt ved å dreie på den tilhørende ventilen på luftfordeleren. 

• Rens kurven i tilfelle det er større deler av biologisk ikke-nedbrytbare stoffer (f.eks. plast, 
strikker, tekstiler) i kurven eller hvis vannivået i kurven er høyere enn vannivået i 
denitrifiseringssonen.t 

 

Under rensingen av kurven må du påse at avløpsvann ikke tilføres 
avløpsrenseanlegget (ikke bruk innretninger som er koblet til avløpsnettet 
som leder til avløpsrenseanlegget). 

 
Gjør som følger når du skal rense kurven: 

• Trekk kurven ut av føringssporet og ta den ut av tanken. 

• Tøm kurvens innhold (heretter kalt silavfall) inn i den klargjorte beholderen. 

• Fjern om nødvendig det oppsamlede avfallet mekanisk. 

• Trekk kurven tilbake inn i føringssporet. 

 
Dryss klorkalk eller et lignende desinfeksjonsmiddel på silavfallet og legg det 
i en kommunal avfallsbeholder. 

 
 

B. Mammutpumpe for returslam 
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Mammutpumpen pumper aktivert slam fra den sekundære sedimenteringssonen. Det er nødvendig å 
sjekke at den ikke har blitt blokkert. 

• Vent til avløpsrenseanlegget går til fase C1 når blåseren er på. 

• Sjekk om vann strømmer ut av mammutpumpen for returslam i denitrifiseringssonen, at 
strømmen av vann er jevn og ikke spruter på kurven for oppfanging av mekanisk smuss. 

• Hvis ikke, gjør som beskrevet i kapittel 21. 

 

Når mammutpumpen for returslam er i drift, innebærer det at 
avløpsrenseanlegget fungerer som det skal. Mammutpumpen skal gå hele tiden 
hvis blåseren er på. 
Mammutpumpens tut må ikke være blokkert og tilstoppet. 

 
C. Sekundær sedimenteringssone 

Det skal ikke være større deler av eller et lag med smuss på vannoverflaten i den sekundære 
sedimenteringssonen. Vannet skal være transparent og klart og under vannoverflaten skal du kunne se 
grenselinjen for klart vann og slam. I utløpskanalen skal ikke større mengder flytende smuss fanges opp. 

• Sjekk om utløpskanalen i den sekundære sedimenteringssonen er ren, og hvis det forekommer 
større mengder smuss renser du den med en øse og flytter smusset til denitrifiseringssonen. 

• Sjekk vannets renhet i den sekundære sedimenteringssonen og dannelsen av vann-slam-
grensesnittet. Vannet skal være transparent og klart og under vannoverflaten skal du kunne se 
grenselinjen for klart vann og slam. Hvis ikke, gjør som beskrevet i kapittel 21. 

• Sjekk om utløpskanalen er ren, og hvis det forekommer smuss renser du den med en øse og 
flytter smusset til denitrifiseringssonen. Hvis det forekommer større og vanlig smuss, gjør som 
beskrevet i kapittel  21. 

• I tilfelle situasjonen gjentar seg jevnlig, kan du for variantene COMFORT, EXCLUSIVE og 
EXCLUSIVE UV forsøke å bruke rensefunksjonen til den sekundære sedimenteringssonen i 
stedet for å plukke opp smuss fra vannoverflaten manuelt. Gjør som følger ved testing av 
rensefunksjonen: 

- Start rensing (modus START) i oppsettmodus. 
- Se om vannivået i tanken synker i fase C3. 
- Se om innholdet i sonen blandes og om smusset på vannoverflaten pumpes bort i 

fase C4. 
- Se om smusset kommer opp på vannoverflaten etter at fase C5 er avsluttet. 
- Se om smusset pumpes bort fra vannoverflaten i fase C6. 

 
D. Nitrifiseringssone 

Aktiveringssonen skal luftes på tilsvarende måte. 

• Vent til avløpsrenseanlegget går til fase C1 når blåseren er på. 

• Sjekk om du ser likt delte luftbobler på vannoverflaten i nitrifiseringssonen. Hvis ikke, gjør som 
beskrevet i kapittel  21. 

• Det er hensiktsmessig å åpne dreneringsventilene ved lufteristene i det beholdermonterte 
avløpsrenseanlegget hver uke for å tappe ut eventuelt kondensat. Hvis kondensatet ikke 
tappes ut, vil luftingens effektivitet avta. 

• Sjekk innsprøytingsventilen til doseringsslangen for koagulant (PAX) for å se om løsningen er 
riktig dosert når matepumpen går og om løsningen strømmer gjennom umiddelbart når 
matepumpen stoppes. Hvis ikke, gjør som beskrevet i kapittel 21. Sjekk deretter om det er 
urenheter (slam) i innsprøytingsventilen og fjern dem i så fall. 

 
E. Renseanleggets generelle tilstand 

Sjekk om det har inntruffet noe som ikke har skjedd tidligere eller noe uvanlig som ikke er avklart. Hvis 
ikke, gjør som beskrevet i kapittel  21. 
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20.5.3 pH-måling 

Det anbefales på det sterkeste å måle pH-verdien minst én gang i uken med indikatorpapir. Foreta 
målingen på en prøve av vannet i nitrifiseringssonen. pH-verdien skal ligge rundt nøytralpunktet. Det 
aktiverte slammet kan tilpasses pH 6,.5 – 9,0. 
 
Forurensningen i aktiverings-/nitrifiseringssonen frigjør hydrogenioner, som reduserer avløpsvannets 
alkalitet. Mangel på alkalitet kan føre til en brå reduksjon i nitrifiseringen ved pH-verdier som hemmer 
prosessen. Inntaket til avløpsrenseanlegget er i innløpsområdet til en delvis økning av alkaliteten og 
kan således kompensere for en eventuell reduksjon i pH-verdien under nitrifiseringen. 
 
pH-verdien kan avta dramatisk og brått ved dårlig dosering av PAX eller en plutselig utstrømming av 
løsning via en skadd innsprøytingsventil eller ødelagt slange med løsning. I så fall må dette utbedres 
med det samme (skifte ventil eller slange, endre doseringsoppsett) og pH-verdien økes i samsvar med 
prosedyren nedenfor. Følg sikkerhetsinstruksene ved håndtering av PAX-løsningen! 
Inntak av avløpsvann med lav bufringskapasitet (som oftest ved bruk av «bløtt» vann, 
ioneutvekslingsharpiks til vannbehandling, regnvann), avløpsvann med høyt ammoniakkinnhold eller 
lavt C/N-forhold eller i forhold til renseanlegg for industrielt avløpsvann med lav pH-verdi kan være et 
brudd på denne balansen. Kan fungere som en indikator på gjørmete avløpsvann fra avløpsanlegg og 
implementering av sedimenteringstest med slamvann (slam i form av små flak, som ikke sedimenterer). 
Hvis den registrerte pH-verdien er under 6,5, er det nødvendig å starte dosering av alkaliserende 
kjemikalier (kalk) ved å aktivere nitrifiseringssonen. Anvisningene for denne prosedyrene står nedenfor. 
Hvis du er usikker på hvordan du skal håndtere dette problemet, anbefales du å rådføre deg med 
leverandøren eller produsenten av avløpsrenseanlegget. 
Anvisninger for å tilpasse pH-verdien: 
 
Hjelpemidler: 
en pose med lesket kalk, øse, pH-indikatorpapir (eller pH-måler). 
 
Prosedyre: 
Bruk indikatorpapir for å få frem pH-verdien i avløpsrenseanlegget (målt i den luftede 
nitrifiseringssonen). I tilfelle pH-verdien er lavere enn 6,5, sprer du en øse med lesket kalk over 
vannoverflaten i den luftede delen. Mål pH-verdien igjen etter at avløpsrenseanlegget har vært i drift 
en halvtime. Hvis pH-verdien ligger innenfor området 7,5 – 8,0, kan doseringen avsluttes. Hvis pH-
verdien ligger utenfor dette området, gjentar du prosedyren til du får en pH-verdi på 7,5 – 8,0. pH-
verdien i avløpsrenseanlegget må ikke overskride 8,5! 
Mål pH-verdien i avløpsrenseanlegget trinnvis med et intervall på én eller to døgn (avhengig av hvor 
raskt pH-verdien synker) til pH-verdien ligger på rundt 6,5. Utfør følgelig nøytralisering til en pH-verdi på 
7,5 – 8,0. Den videre prosedyren dekker dosering av halve dosen med kalk som kreves for å oppnå en 
pH-verdi på 7,5 – 8,0 i løpet av halve intervallet i forhold til tiden som ble registrert da pH-verdien falt fra 
pH 7,5 – 8,0 til en pH-verdi under 6,5. 
For å oppnå den nødvendige pH-verdien må du sjekke den én gang i løpet av to uker. Hvis verdien er 
nær 7, er det ikke behov for å dosere inn kalk. Hvis lavere eller høyere verdier registreres, øker eller 
reduserer du den doserte mengden kalk litt. Intervallet mellom doseringen kan ikke forlenges ved økt 
kalkdose! 
Hvis den driftsansvarlige for avløpsrenseanlegget allerede har funnet frem til den optimale prosedyren 
for dosering av kalk, trenger vedkommende ikke å dosere kalken på avløpsrenseanleggets vannivå, 
men hvor som helst i avløpssystemet før avløpsrenseanlegget forutsatt at en tilstrekkelig strøm med 
avløpsvann er sikret gjennom denne delen. 
I prinsippet kan ulike alkaliske midler, for eksempel natriumhydroksid, brukes til å nøytralisere 
avløpsrenseanlegget. 
Bruk av sterke alkaliske midler innebærer imidlertid en risiko for overdosering og etterfølgende 
sammenbrudd av avløpsrenseanlegget. Derfor er det nødvendig være ekstra omhyggelig og forsiktig 
når en skal bestemme en egnet dose. Generelt er det slik at den doserte mengden er betydelig mindre 
enn den for lesket kalk og i en størrelsesorden på noen få gram og doseringsintervallet er kortere. 
Fordelen med denne prosedyren er muligheten til enkel dosering rett i toalett, sluk i vask, osv. Ved bruk 
av disse midlene må sikkerhetsreglene i pakningsvedlegget overholdes. 
Hvis avløpsrenseanleggets driftsmodus endres (f.eks. langvarig endring av belastning, endret 
sammensetning av avløpsvann, osv.), er det svært viktig å gjøre gjentatte forsøk på å finne frem til riktig 
dose og doseringsintervall, eller avbryte den alkaliske doseringen hvis det er mest formålstjenlig. 
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20.5.4 Måle slamkonsentrasjonen – SEDIMENTERINGSTEST 

 
For at avløpsrenseanlegget skal fungere riktig må nitrifiseringssonen inneholde en optimal 
konsentrasjon av mikroorganismer som gir vannet selve den biologiske behandlingen (såkalt aktivert 
slam). 

• Vent på driftsfasen C1 (luftingen være aktiv i minst 10 minutter). 

• Hent ut vann fra nitrifiseringssonen til måleglasset eller en annen sylindrisk beholder med et 
volum på omtrent 1 liter. 

• La måleglasset eller beholderen stå i 30 minutter på et skyggefullt og plant sted. 

• Se om det dannes et tydelig grensesnitt mellom slam og klart vann. Hvis ikke, gjør som 
beskrevet i kapittel 21. 

• Mål høyden på slammet. Hvis høyden er større enn ca. 70 % av den totale vannivåhøyden, 
gjennomfør slamfjerning – se 20.5.5. Ideell slamhøyde er 30 – 50 % av den totale 
vannivåhøyden. Forutsatt slamfjerningsintervall er ca. to ganger i året (avhengig av 
avløpsrenseanleggets belastning kan frekvensen være høyere eller lavere). 

 
 
 

 
 

Fig. 21: Mulige resultater av sedimenteringstest etter 30 minutter 
 

20.5.5 Bortpumping av slam 
Under driften av avløpsrenseanlegget samler det seg slam i nitrifiseringssonen, og dette må fjernes. 
 

 

Slam og vann som pumpes ut av avløpsrenseanlegget er farlig avfall som må 
håndteres i overensstemmelse med gjeldende lovbestemmelser. 

 
Gjør som følger under slamfjerningen: 

• Sett avløpsrenseanlegget i C1-modus eller koble blåseren til strømkontakten slik at hele 
luftevolumet blandes jevnt (ca. 1 min). 

• Før enden av sugeslangen til slamsugeren eller annen pumpeinnretning forsiktig inn i 
nitrifiseringssonen (vær oppmerksom på lufteelementene som er montert på bunnen!). 

• Pump langsomt bort ca. 1/5 til 1/2 av tankvolumet. 

• Under bortpumpingen må vannivåforskjellen i nitrifiseringssonen og i den sekundære 
sedimenteringstanken ikke være større enn 40 cm, ellers kan den sekundære 
sedimenteringstanken bli skadd. 

• Ta ut enden av sugeslangen fra slamsugeren eller annen pumpeinnretning. 

Samlet vann med 
slam (1 liter) 

korrekt lav høy ingen 
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• Aktiver avløpsrenseanlegget. 

• Allerede neste dag skal sedimenteringen analyseres for å om en tilstrekkelig mengde slam er 
pumpet bort. 

• I tilfelle analysen ikke viser noen forandring, skal samme prosedyre gjentas. 

 

 

- Vær forsiktig så du ikke skader reaktoren når du skal føre slangen inn 
og ut. 

- Hell i det tappede volumet like etter tapping. 

 
20.5.5.1 Slamfjerningsprosedyre for avløpsrenseanlegg av typen DUO 
Vi anbefaler å fjerne slam fra PRIM-tanken én gang i året. Pump ut alt innhold i tanken. Bare hvis 
grunnvannivået er høyere skal det pumpes ut en vannmengde som sikrer at vannivået i tanken alltid er 
høyere enn grunnvannivået (hvis man overser dette, er det fare for at tanken blir ødelagt eller at den 
flyter opp). 

 

 

- Like etter at slamfjerningen er ferdig skal tanken fylles eller etterfylles 
med rent vann opp til driftsvannivå. 

- Den innebygde tanken må ikke bli stående tom i lengre tid. 

 

Foreta utpumping i den sekundære tanken bare ved behov iht. resultatene fra sedimenteringstesten (se 
kapittel 20.5.4). Vi anbefaler å gjennomfør sedimenteringstesten annenhver måned. 
Overskuddsslammet kan pumpes bort direkte til den foranstilte primære sedimenteringstanken. 
Prosedyren er beskrevet i kapittel 20.5.5. 
 

20.5.6 Prøvetaking 
Prøvetaking og etterfølgende analyse av avløpsvannet gjør det mulig å innhente informasjon om 
hvordan avløpsrenseanlegget fungerer. Du kan gjøre det av egen interesse eller fordi vedkommende 
vanntilsynsmyndighet vil ha denne informasjonen. Prøvene som tas må analyseres ved et laboratorium 
med analyse av avløpsvann som spesialfelt. Det er vanligvis nok å bestemme biologisk oksygenbehov i 
løpet av fem døgn (BOD5), kjemisk oksygenbehov (COD) og suspenderte stoffer (SS). 
 

 
Før prøvetaking må du avtale prøveantall og -mengde med laboratoriet som skal 
gjøre analysen. Samtidig bør laboratoriet gi deg vannprøveflasker 
(spesialflasker) som du bruker for å levere prøvene til laboratoriet samt 
detaljerte prøvetakingsinstrukser. 

 
Prøvene kan tas med en PVC-flaske, som er gjort klar på en ca. 1,5 meter lang pinne. Vask flasken 
med rent vann og la den tørke før prøvetakingen. 

• Ta innløpsprøven like under innløpsrøret. 

• Ta utløpsprøvene fra en spesifikk enhet/objekt som skal være plassert etter 
avløpsrenseanlegget i prosjekteringen av anlegget. 

• I tilfelle avløpsrenseanlegget ikke er utstyrt med en spesifikk enhet/objekt, er det i nødsfall 
mulig å ta en utløpsprøve rett fra den sekundære sedimenteringssonen. 

 

I tilfelle prøven tas fra den sekundære sedimenteringssonen, må du være 
påpasselig slik at flytende smuss fra vannet ikke kommer inn i prøven som tas. 
Prøveflasken skal bare senkes forsiktig ned like under vannivået, ellers vil 
sedimentert slam bli virvlet opp i den sekundære sedimenteringssonen slik at 
prøvene blir kontaminert. 

• Hell prøven som er tatt på prøveflasken og lever den raskest mulig til laboratoriet. 
Prøveflaskene med prøvene som er tatt må ikke oppbevares i direkte sollys. Den beste 
temperaturen er 5 grader celsius. 
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Generelt er det mulig å ta en såkalt stikkprøve eller sammensatt prøve. Stikkprøve innebærer at 
mengden som kreves til analysen tas i én øse. Når det gjelder sammensatte prøver, helles mengden 
som trengs til analysen gradvis fra den samme mindre mengden prøver som er tatt i det gitte 
tidsintervallet. Som regel tas det 8 volumetrisk like prøver med femten minutters intervaller i løpet av to 
timer. 
 

 

- Det er den driftsansvarlige for avløpsrenseanlegget som må stå for 
prøvetakingen og få prøvene analysert i tråd med hva 
vanntilsynsmyndigheten har kommet frem til. 

- Det er utarbeidet forskrifter for prøvetaking og analyse som er godkjent 
av vedkommende vanntilsynsmyndighet. Hvis avløpsrenseanlegget 
monteres iht. vannressursloven, er det ikke nødvendig å få utført 
analyser. Avløpsrenseanlegget skal imidlertid kontrolleres i tråd med 
gjeldende bestemmelser. 

 
 

20.6 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BLÅSER 

 
Blåseren må aldri brukes med lukket utløpsrør! 
 
Drift og vedlikehold av blåseren utføres iht. medfølgende tekniske dokumentasjon. I denne håndboken 
er bare det gitt noe informasjon, som ikke erstatter «Drifts- og vedlikeholdsinstruks» for blåseren. 
Blåseren skal alltid kobles fra strømnettet før vedlikehold påbegynnes (trekk støpsel ut av 
stikkontakten, slå av strømbryteren). 

   
 Membranblåser av typen SECOH ¤) Blåser av typen EFFEPIZETA ¤) 
 
 

20.6.1 Membranblåser av typen SECOH ¤)Blåser av typen EFFEPIZETA ¤) 
Kontroller regelmessig om det kommer ulyder fra membranblåseren, temperaturen på blåseren og at 
strømforsyningen er uten skader. Støvfilteret må rengjøres én gang i løpet av 3 måneder. 
Membranblåseren signaliserer eventuell skade på membranen. I tilfelle skade tennes en rød lampe på 
blåserens utvendige hus. 
I tilfelle membranen må skiftes, kontakt ENVI-PUR, s.r.o. (anlegget i Soběslav – se side 4). 
 

20.6.2 Blåser av typen EFFEPIZETA 

Blåseren må plasseres i et område med god ventilasjon og temperaturer opp til 40 °C. Ved plassering 
utendørs må blåseren beskyttes mot direkte sollys, fuktighet og vann. Både gassinnløps- og 
omgivelsestemperaturen skal ligge i området -15 til +40 °C. 
Rengjør trådnettfilteret etter 10 til 15 døgns drift. Filteret må rengjøres oftere i støvfylte omgivelser. Hvis 
filteret er skittent kan sugemotstanden øke og som en følge av det driftstrykk og -temperatur samt 
innsugingen av støv. Tilstopping av filteret synliggjøres ved hjelp av adapter med en ventil inni som 
gradvis støtes ut etter hvert som filteret tilstoppes og viser graden av tilstopping. Hvis ventilpluggen 
befinner seg i det røde feltet, må støvfilteret rengjøres! 



HÅNDBOK Ver. 12.17 NO 

72 

20.7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV MEKANISK FILTER 

Avløpsrenseanleggets drift sikres gjennom den periodiske driften av blåseren. Den periodiske driften av 
blåseren sikres gjennom kontrollenheten i el-skapet. Det er gitt en nærmere beskrivelse av innstillingen 
av kontrollenheten i kapittel 14.1. De enkelte fasene av filterrengjøringen ivaretas gjennom en gradvis 
åpning og lukking av solenoidventiler som styres av kontrollenheten. 
 

 

I forbindelse med idriftsettelsen av avløpsrenseanlegget ble den forutsatte 
optimale innstillingen av programmet gjennomført. Unngå tilsiktet endring av 
denne innstillingen uten først å ha rådført deg med den autoriserte forhandleren 
eller produsenten, ettersom feil innstilling kan føre til funksjonssvikt i 
avløpsrenseanlegget. 

 
Denne innstillingen kan imidlertid variere med behandlingseffektiviteten til det enkelte 
avløpsrenseanlegg. Den mest variable parameteren er fase C7 når varigheten av den nødvendige 
filterblåsingen må overvåkes mens nettet ristes tilstrekkelig og rengjøres av luften. 
 

20.7.1 Drift og vedlikehold av mekanisk filter 

• Solenoidventiler 
Solenoidventiler som brukes til rengjøring av det tertiære filteret er plassert i el-skapet. Hvis ventilen 
opererer, må du kontrollere at den åpner og lukker som den skal minst én gang i måneden. En 
metallisk klikkelyd signaliserer at ventilen opererer. 
Følg instruksene i driftshåndboken for solenoidventilen. I garantitiden skal alle servicearbeider utføres 
av autorisert forhandler eller produsent. 
 

20.7.2 Mekanisk tertiært filter 
Vedlikeholdet av det tertiære filteret består av periodisk visuell kontroll av filteret. Den driftsansvarlige 
skal sjekke om den automatiske behandlingen er tilstrekkelig og om nødvendig endre intervallene for 
de enkelte fasene. 
Vi anbefaler å ta ut filteret fra avløpsrenseanlegget en gang i måneden for å kontrollere om nettet er 
intakt og vaske hele filteret enten i en beholder med vann eller med en svak vannstråle fra en slange 
(slik at nettet ikke bli skadet). 
 

 

Før det tertiære filteret tas ut av avløpsrenseanlegget må vannivået i tanken senkes 
med ca. 5 cm. Bruk modusen «Service tertiært filter» [Tertiary filter service] og 
parameteren START på kontrollenheten. Dermed startes pumping av behandlet vann 
inn i utløpet. 

 
Hvis manuell behandling er nødvendig, er det mulig å starte mammutpumpen for rengjøring av filterboksen 
manuelt ved å åpne den aktuelle ventilen på luftfordeleren (se fig. 22-25 eller kapittel 9.1 og 9.2). 
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Fig. 41: Rengjøring av tertiært filter 
 
 

20.8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD UV-LAMPE 

 
Avløpsrenseanlegget kan som tilvalg utstyres med en bakteriedrepende UV-lampe som sørger for at 
det behandlede avløpsvannet desinfiseres i form av mikrobiologi. Den monteres på 
avløpsrenseanleggets utløp for behandlet vann i den versjonen kunden vil ha (UV-lampe nedsenket 
eller over vannivå). Den settes i drift sammen med avløpsrenseanlegget. 
 
I tabellen nedenfor er det gitt et sammendrag av de enkelte arbeidene som må utføres: 

Intervall Arbeid 

Døgn Uke Måned Halvår Annet Betegnelse Prosedyre 

x     Daglig kontroll 20.8.1 
 x    Ukentlig kontroll 20.8.2 
  x   Kontroll og rengjøring av beskyttelsesrør 20.8.3 
  x  1,5 år Utskifting av UV-lampe 20.8.4 

 

20.8.1 Daglig kontroll 
Under den daglige kontrollen skal man forvisse seg om at utstyret er på og at det ikke foreligger feil. 
Kontrollen krever ikke at man åpner utstyrssjakten – dette gjøres der koblingstavlen er plassert. 
Kontroller om strømbryteren er aktivert eller om den er åpen. 
 
 

20.8.2 Ukentlig kontroll 
Under den ukentlige kontrollen skal man kontrollere utstyrets tilstand visuelt. Denne kontrollen er mer 
omfattende enn den daglige kontrollen. Utstyrssjakten må åpnes i forbindelse med kontrollen. Se etter 
tegn på mekanisk skade på utstyret og ting som ikke har forekommet tidligere eller som du synes er 
uvanlige. 
 
 

20.8.3 Kontroll og rengjøring av beskyttelsesrør 

For at UV-lampen skal fungere med en høy grad av effektivitet er det nødvendig å kontrollere at UV-
lampens beskyttelsesrør er rent én gang i måneden (eller avhengig av avløpsrenseanleggets 
driftsbelastning) og om nødvendig tørke av det – vask bort urenheter med vann. 
 
Utfør arbeidet som følger: 
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- Før det tertiære filteret tas ut av avløpsrenseanlegget må vannivået i 
tanken senkes med ca. 5 cm. Bruk modusen «Service tertiært filter» 
[Tertiary filter service] og parameteren START på kontrollenheten. 
Dermed startes pumping av behandlet vann inn i utløpet og vannivået i 
avløpsrenseanlegget senkes. 

 
 

 

• Bruk strømbryteren til å stoppe utstyret (deaktivering av hele 
avløpsrenseanlegget). 

 
• Bruk strømbryteren til å stoppe utstyret (deaktivering av hele avløpsrenseanlegget). 

• Ta ut huset med det tertiære filteret iht. figur 22. 

• Ta ut røret med UV-lampen ved å trekke det ut. 

• Kontroller om strømledningen eller selve røret er skadd eller om vann har trengt inn i røret. 

• Hvis røroverflaten ikke er ren, bruk vann og en myk engangsklut til å rengjøre den. 

• Ved mer omfattende forurensning bruker du svamp og rent vann. 

• Før røret inn i det tertiære filteret igjen, dvs. til driftsstilling. 

• Slå på strømbryteren igjen og se om en feilmelding vises på kontrollenhetens display (f.eks. 
hvis UV-lampen er feilkoblet). 

 
 

20.8.4 Utskifting av UV-lampe 

UV-lampen har en forventet brukstid på ca. 10 000 til 12 000 timer. Etter dette tidsrommet avtar UV-
strålingens effektivitet selv om UV-lampen sender ut lys. Det er grunnen til at UV-lampen må skiftes en 
gang i året. 
 

 

Vi anbefaler å la en autorisert person skifte UV-lampen i forbindelse med 
service på utstyret. 

 
Hvis du skal skifte den selv, gjør du som følger: 

• Ta ut beskyttelsesrøret på samme måte som når du skal rengjøre det ved å følge prosedyren i 
20.8.3. 

• Ta av hetteringen på den motstående delen. 

• Ta ut tetningspluggen av gummi fra røret (da trekkes også UV-lampen ut). 

• Koble ledningspluggen fra lampen. 

• Koble den nye lampen til kontakten. 

• Sett inn lampen og pluggen med tetning i røret. 

• Sett hetteringen på den motstående delen og stram den. 

• Før beskyttelsesrøret inn i røret igjen ved å følge prosedyren i 20.8.3. 
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- Bruk alltid bare UV-lampen som leveres som reservedel til utstyret. 

- Trekk aldri ut pluggen med UV-lampen ved å trekke i strømledningen. 

- Fjern aldri tetningsringen fra beskyttelsesrøret. 

- Hvis du oppdager at en del er skadd, må du ikke bruke utstyret og 
henvende deg til ENVI-PUR, s.r.o. eller autorisert forhandler. 

 
 
 

 

Hvis håndteringen avdekker skade på en del av beskyttelsesrøret og 
strømledningen, hvis vann har trengt inn i beskyttelsesrøret eller hvis 
sikkerhetsbryteren eller ledningen til bryteren er skadd, må du slutte å bruke 
UV-utstyret umiddelbart og henvende deg til ENVI-PUR, s.r.o. eller autorisert 
forhandler. 

 

 

- Ikke rengjør beskyttelsesrøret med skarpe gjenstander eller materialer 
for å unngå at det blir ripet opp. 

- Vær forsiktig ved håndtering av beskyttelsesrøret for å unngå skade på 
det. 

- Bruk hansker under arbeidet – ta aldri på glasset eller UV-lampen med 
bare hender (da avsettes fett som svekker UV-strålingens effektivitet på 
glasset). 

- I tilfelle glassdekselet eller UV-lampen er forurenset, rengjør du dem 
med industrisprit. 

- Se aldri rett på UV-lampen når den er på. Det kan skade synet!!! 

 
  

 

Plugg Plugg 

Motstående  del Koblingsring 

Kontakt UV-lampe Tetningsring Pære 
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20.9 VINTERDRIFT 

Avløpsrenseanleggets tank er montert under bakken og drift om vinteren krever ingen annen isolasjon. 
Man må vie HMS-reglene større oppmerksomhet om vinteren. Det er særlig viktig å sørge for tilkomst til 
og opprettholdelse av driften til enhetene (fjerne snø og is). 
Det er hensiktsmessig å pumpe ut overskudsslam før vinteren, hvis det er nødvendig. En passende 
slammengde for vinterdrift er ca. 40 – 50 %. Temperaturen på avløpsvannet reduseres om vinteren og 
dermed reduseres også bakterieaktiviteten. Behandlingseffektiviteten er lavere om vinteren og 
temperaturen på avløpsvannet bør ikke synke under 5 °C. 
Hvis avløpsvann tilføres avløpsrenseanlegget permanent og blåseren er i drift, er det ingen fare for frost 
i avløpsrenseanlegget. 
Vær spesielt oppmerksom på blåseren hvis den er plassert i en søyle eller annet element (f.eks. i 
bakken). 
Vi anbefaler dessuten å kontrollere om det er kondensvann i «leveringsrøret» fra blåseren for å unngå 
tilfrysing. 
 

20.10 FØRE DRIFTSDOKUMENTASJON 

I henhold til forskriftene skal driften av avløpsrenseanlegget dokumenteres i avløpsrenseanleggets 
driftslogg. Alt du behøver å gjøre er å føre en logg i form av en egen skrivebok. Du må notere 
følgende i driftsloggen: 

• gjennomføring av ukentlig vedlikehold 

• forekomster av feil 

• bortpumping av slam 

• resultater av sedimenteringstest 

• prøvetaking 

• service- og reparasjonsarbeider 

• endringer i innstillingen av kontrollenheten 

• nedstenging av avløpsrenseanlegg 

 

 

- den driftsansvarlige for avløpsrenseanlegget er ansvarlig for 
dokumentasjonen 

- dokumentasjonen skal kontrolleres av vedkommende myndighet 

- renseanleggets driftsansvarlige skal gi dokumentasjonen til 
leverandøren ved garantiservice 

 
Hvis den driftsansvarlige ikke legger frem driftsloggen ved garantiservice, kan den ikke 
bekreftes!!! 
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21 FEIL OG FEILSØKING 
21.1 GENERELT 

Under driften av avløpsrenseanlegget kan det oppstå funksjonrelaterte og tekniske feil. Som en 
hovedregel fører funksjonsfeil til at avløpsrenseanlegget stenges ned umiddelbart. Tekniske feil svekker 
renseeffektiviteten ved kort- og langvarig drift. 

21.2 FUNKSJONSFEIL 

21.2.1 Feil ved Secoh-blåser ¤) 

Feilindikering fra membranluftpumpen (lampe) betyr at det er feil ved blåseren. I så fall må du kontakte 
produsenten eller autorisert forhandler. 
 

21.2.2 Feil ved Effepizeta-blåser ¤) 

Feil ved motorstarteren indikeres av en lampe på koblingstavlen. I tilfelle feil, forsøk på ny. Hvis feilen 
oppstår hyppig (f.eks. etter noen få minutter eller sekunder), må blåserens ledningsnett kontrolleres. 
Kun autorisert personale kan foreta denne kontrollen. Kontakt produsenten av avløpsrenseanlegget. 
 
 

21.2.3 Indikerte feil – BCC-KONTROLLENHET 

Indikering Årsak Utbedring 
Display er ikke på Strømbryter ikke aktivert Aktiver strømbryteren 

Desimaltegnet etter det 
første eller andre 

tegnparet blinker ikke 

Kontrollenhet ute av 
funksjon 

Slå strømbryteren av og på igjen etter 5 sekunder, 
vent til punktet har sluttet å blinke i løpet av ett 

minutt 

Err 1 vises Utladet batteri CR2032 
Skift batteriet i holderen under det røde dekselet på 
kontrollenheten (trekk batteriet ut av holderen med 

en skarp gjenstand) 

Err 2 vises Feil ved parameterminnet Kontroller og still om nødvendig inn igjen alle 
enhetens parametere i modusene P1 til P3 

Err 3 vises Faktisk tid er initialisert Still inn riktig tid i TIME-modus 
 

21.2.4 Indikerte feil – kontrollenheten COMFORT PLUS 

Feil vises på kontrollenhetens display. Nedenfor finner du en liste over feil og hvordan du 
håndterer dem. 

Indikering Årsak Utbedring 
Display av Strømbryter ikke på Slå på strømbryteren 

Sanntidsklokke går ikke Kontrollenhet ute av funksjon 
Slå strømbryteren av og på igjen etter 
5 sekunder, vent til enhetens tid vises. Hvis 
den ikke stemmer, still inn i menyen. 

Ingen utganger kobler Kontrollenhet ute av funksjon 

Slå strømbryteren av og på igjen etter 
5 sekunder, vent til blåserdriften kobler for 
første gang. Dvs. ca. 30 sekunder etter 
aktivering av strømbryter. Sjekk alle 
innstillingsparametere i menyene P1 til P11 

Hovedbehandlingssyklus 
C3 – C6 går ikke Kontrollenhet ute av funksjon 

Slå strømbryteren av og på igjen etter 
5 sekunder, vent til blåserdriften kobler for 
første gang. Dvs. ca. 30 sekunder etter 
aktivering av strømbryter. Sjekk alle 
innstillingsparametere i menyene P1 til P11 

Displayet viser 
meldingen «E1 <Trykk» Feil ved blåser Kontroller blåserdriften, kontakt 

serviceverksted 
Displayet viser 
meldingen «E2 <UV» Feil ved UV-lampe Kontroller om UV-lampen virker, kontakt 

serviceverksted 
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Displayet viser 
meldingen «E9 Lit.batt.» 

Sanntidsklokkens reservebatteri er 
utladet 

Skift batteriet CR2032. sjekk innstilling av 
sanntidsklokke og alle innstillingsparametere 
i menyene P1 til P11 

Displayet viser 
meldingen «E10» 

Avbrutt datastrøm. Frakoblet 
sonde. 

Sjekk at oksygensensoren er tilkoblet, 
kontakt serviceverksted 

Displayet viser 
meldingen «E20» 

Sjekksumfeil ved kommunikasjon 
med intelligent sonde 

Sjekk at oksygensensoren er tilkoblet, 
kontakt serviceverksted 

Displayet viser 
meldingen «E51» 

Kommunikasjon via RS485 er 
midlertidig forbudt Midlertidig feil som ikke er en feilindikasjon 

Displayet viser 
meldingen «E52» 

Kort eller manglende svar fra 
sensoren med MODBUS_RTU-
protokollen (ledningsbrudd, feil 
ved sensorens strømtilførsel) 

Sjekk at oksygensensoren er tilkoblet, 
kontakt serviceverksted 

Displayet viser 
meldingen «E53» 

Forskjellig adresse for sensorens 
spørsmål og svar med 
MODBUS_RTU-protokollen 
(kommunikasjon avbrutt) 

Hvis feilen forekommer hyppig, sjekk at 
oksygensensoren er tilkoblet, kontakt 
serviceverksted 

Displayet viser 
meldingen «E54» 

Vanlig feilsvar fra sensoren med 
MODBUS_RTU-protokollen 
(kommunikasjon ok, feil ved 
sensor) 

Slå strømbryteren av og på igjen etter 
5 sekunder, vent til enhetens tid vises. 
Kontakt serviceverksted hvis feilen vedvarer 

Displayet viser 
meldingen «E55» 

Feilaktig CRC for sensorens svar 
med MODBUS_RTU-protokollen 
(kommunikasjon avbrutt) 

Hvis feilen forekommer hyppig, sjekk at 
oksygensensoren er tilkoblet, kontakt 
serviceverksted 

Displayet viser 
meldingen «E56» 

Forskjellig kode for sensorens 
spørsmål og svar med 
MODBUS_RTU-protokollen 
(kommunikasjon avbrutt) 

Hvis feilen forekommer hyppig, sjekk at 
oksygensensoren er tilkoblet, kontakt 
serviceverksted 

Displayet viser 
meldingen «E57» 

Feilaktig kontrollesing av 
registrerte sensordata med 
MODBUS_RTU-protokollen 
(kommunikasjon avbrutt) 

Hvis feilen forekommer hyppig, sjekk at 
oksygensensoren er tilkoblet, kontakt 
serviceverksted 

Displayet viser 
meldingen «E255» Ledig målekanal 

Feilaktig parametrering, sjekk 
innstillingsparameterne eller tilbakestill 
om nødvendig parameterne til 
fabrikkinnstillingene. 

21.2.5 Andre feil 
Det er mulig å oppdage feil visuelt i forbindelse med drift og vedlikehold. Dette er feil som kan skyldes 
feil ved membranblåseren, brudd i lufttilførselen til reaktoren eller en feil ved en funksjonsdel til 
reaktoren eller doseringspumpen. 
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21.3 TEKNISKE FEIL 

Tekniske feil kan skyldes belastning av avløpsrenseanlegget som ikke samsvarer med 
prosjektdokumentasjonen (tilførsel av stor vannmengde til avløpsrenseanlegget, tilførsel av vann med 
en sammensetning som ikke er forenlig med avløpsvann fra husholdninger) eller mangelfull drift og 
vedlikehold. Tekniske feil kan gi seg utslag i: 

• Utilstrekkelig mengde aktivert slam (se 19.5.4). 

• Hvitt skum på vannoverflaten i nitrifiseringssonen. 

• Dårlig lukt fra vann i reaktoren. 

• Økt forekomst av smuss på vannoverflaten i den sekundære sedimenteringssonen. 

• Økt forekomst av små flak i utløpskanalen. 

• Brudd på garanterte indikatorer i avløpsvannet som ledes ut og som oppdages ved 
prøvetaking. 

Gjør som følger ved forekomst av eller mistanke om tekniske feil: 

• Sjekk om det har oppstått en funksjonsfeil (utbedre i så fall feilen). 

• Sjekk om avløpsrenseanlegget har blitt tilført stoffer som er i stand til å utrydde de levende 
mikroorganismene (se kapittel 5). 

I tilfelle mengden av aktivert slam er utilstrekkelig 
- Sjekk volumet av aktivert slam i avløpsrenseanlegget ved å gjennomføre en 

sedimenteringstest. 

1. Volum av slam under 30 %: Konsentrasjonen av slam er ikke tilstrekkelig i tanken. Dette vil 
si at det ennå ikke er dannet aktivert slam. Etter oppstart innebærer det at slam er ødelagt 
eller vasket ut (inntak av giftige stoffer, for stor strøm av avløpsvann inn i 
avløpsrenseanlegget). Forsøk å kartlegge årsaken og iverksett utbedring. Vent i ca. 2 uker 
og gjennomfør en sedimenteringstest igjen for å se om det er dannet slam. 

2. Volum av slam over 70 %: Konsentrasjonen av aktivert slam i tanken er høy. Pump ut 
overskuddsslam (se kapittel  20.5.5.) 

3. Volum av slam over 70 % selv om slam er pumpet ut de siste ukene: Det ble pumpet ut for 
lite slam eller inntraff trådformet slamsvelling. Pump ut slam igjen. Hvis slamnivået fortsatt 
er høyt etter andre gangs utpumping, er dette trådformet slamsvelling. Det foreligger en 
overvekst av trådformede bakterier. Trådformede bakterier holder slamflak i suspensjon slik 
at de ikke sedimenterer. Supernatant vann (slamvann) er derimot svært klart. Det kan 
danne seg tykt skum i aktiveringssonen. Overvekst av trådformede bakterier (de 
forekommer alltid i mindre mengde i aktivert slam) oppstår vanligvis hvis 
avløpsrenseanleggets driftsbetingelser blir endret (stor belastning av avløpsrenseanlegget, 
giftige stoffer, FETT!, temperaturendring, lav pH-verdi, for gammelt slam, ufordelaktig 
lufting). 
Fibrøse mikroorganismer kan undertrykkes med klorering eller ved å belaste slammet med 
koagulant (ved å dosere inn PAX) eller ved å pumpe tomt hele avløpsrenseanlegget, 
rengjøre det eller modne det igjen. Rådfør deg med servicetekniker eller produsent om hva 
som er mest hensiktsmessig. 

 
I tilfelle det er hvitt skum på vannoverflaten i nitrifiseringssonen. 

- Sjekk volumet av aktivert slam i avløpsrenseanlegget ved å gjennomføre en 
sedimenteringstest. 

- Det danner seg store mengder hvitt og veldig lett skum i avløpsrenseanleggets 
oppstartfase eller ved lav konsentrasjon av slam i systemet. Under normalt drift kan dette 
skummet signalisere at det er tappet ut for mye reserveslam eller en stor lekkasje av 
suspenderte faste stoffer fra den sekundære sedimenteringstanken. Skummet forsvinner 
brått hvis det dannes en stor nok mengde slam – ca. 20 – 30 %. 

- En annen grunn til at det hvite skummet dannes kan være for stort utslipp av såper, 
rengjøringsmidler (vaskepulver osv.) eller annet industrivann. I slike tilfeller må bruken av 
disse begrenses. 
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I tilfelle avløpsrenseanlegget avgir lukt: 

- I de fleste tilfelle indikerer lukt fra avløpsrenseanlegget mangel på oksygen! 
- Kontroller blåseren og at den fungerer som den skal. Hvis den er ok, gjør som beskrevet 

nedenfor: 
- Sjekk om det går nok bobler gjennom lufteelementene, om lufteelementene tilføres nok 

luft (f.eks. vil en større åpning av kranen ved lufttilførselen til mammutpumpen føre til at 
en stor mengde luft trekkes tilbake, og som en følge av det oksiderer lufteelementene 
avløpsvannet i utilstrekkelig grad). 

- På varianten BASIC stiller du tidsur/tidsrelé slik at intervallet for blåserens døgndrift blir 
ca. 15 minutter lengre per time. 

- På varianten OPTIMA stiller du programmet ett nivå høyere. 
- På variantene COMFORT/EXCLUSIVE/EXCLUSIVE UV stiller du kontrollenhetens 

parameter i P1-modus ett nivå opp. 
- Benytt sedimenteringstesten for å sjekke mengden med slam i avløpsrenseanlegget og 

kontroller om overskuddsmengden av slam, som forbruker det tilførte oksygenet raskere, 
ikke lenger er til stede. Gjennomfør slamfjerning hvis mengden slam overskrider 70 %. 

 

Hvis det lukter vondt av avløpsrenseanlegget og slammet er grått eller 
svart: 

- På BASIC-varianten stiller du blåseren på permanent drift, dvs. 24 timer 
i døgnet. 

- På OPTIMA-varianten stiller du inn programmet for 9 til 24 timer i 
døgnet. 

- På COMFORT varianten må blåseren startes med program P1 9. 
 

Denne spesielle modusen må opprettholdes i en periode på minimum 1 uke 
(til det ikke lenger lukter av avløpsrenseanlegget og slammet begynner å 
skifte farge til brunt). 

 
Ved høyere forekomst av flytende slam (dvs. overflateurenheter) på vannoverflaten i den 
sekundære sedimenteringssonen: 

- Benytt sedimenteringstesten for å sjekke mengden med slam i avløpsrenseanlegget. 
- Gjennomfør slamfjerning hvis mengden slam overskrider 70 %. 
- Hvis mengden slam er mindre eller hvis resultatet er 

likt det i figuren, er problemet trolig for stor oksidasjon i 
nitrifiseringssonen eller utilstrekkelig resirkulasjon av 
luft via mammutpumpen for returslam. 

 
For variantene BASIC og OPTIMA 

- Øk pumpingen av returslam fra den sekundære 
sedimenteringstanken litt (= tilførsel av større mengde 
luft ved å dreie på den aktuelle ventilen på 
luftfordeleren – dette vil redusere slamforsinkelsen i 
den sekundære sedimenteringstanken). 

ELLER 
- På BASIC-varianten stiller du inn lengre 

deaktiveringsintervaller for blåseren på tidsur/tidsrelé 
(vær oppmerksom på at maksimal lengde på 
stoppintervall for blåseren i løpet av en dag kan være 
45 minutter eller 60 minutter om natten). 

- På OPTIMA-varianten stiller du programmet ett eller to nivåer lavere. 

slam 

klart vann 

slam 

flytende stoffer 
Denitrifisering 
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- Forsøk alltid kun én prosedyre i første omgang. Hvis den mislykkes, 
forsøker du den andre prosedyren. 

 
For variantene COMFORT/EXCLUSIVE/EXCLUSIVE UV 

- Still kontrollenhetens parameter i P1-modus ett nivå lavere – hvis situasjonen gjentar seg, 
øker du renseperioden ved å endre koden i P3-modus (frekvensen for rensing av den 
sekundære sedimenteringstankens vannoverflate). 

ELLER 
- Øk pumpingen av returslam fra den sekundære sedimenteringstanken litt (= tilførsel av 

større mengde luft ved å dreie på den aktuelle ventilen på luftfordeleren – dette vil 
redusere slamforsinkelsen i den sekundære sedimenteringstanken). 

 

- Forsøk alltid kun én prosedyre i første omgang. Hvis den mislykkes, 
forsøker du den andre prosedyren. 

 
I tilfelle høyere forekomst av små flak i utløpet (grumsete vann i utløpet) 

- Denne tilstanden kan forekomme i avløpsrenseanleggets modningsperiode når slammet 
dannes av små og lette flak. Turbiditeten i utløpet forsvinner etter modningen. 

- Hvis denne tilstanden inntreffer i et modnet 
avløpsrenseanlegg, kan det bety at det har skjedd en brå 
endring i kvaliteten på avløpsvannet i innløpet (lav pH-verdi, 
temperaturreduksjon, inntak av giftige stoffer, økt hyppighet 
av vask) gjennom for mye lufting via luftesystemet når 
flakene løser seg opp eller gjennom for stor behandling av 
slam i avløpsrenseanlegget (overskuddsmengde av slam). 

- Forsøk å finne årsaken og utbedre problemet. Mål pH-
verdien og øk den om nødvendig iht. 20.5.3. Ved for hyppig 
vasking vil vannet i avløpsrenseanlegget lukte av såpe. 
Begrens vaskingen og kjør blåseren med maksimal 
kapasitet i ca. 1 uke (vaskemidler begrenser overføringen 
av oksygen fra luft til vann). I tilfelle avløpsrenseanlegget er 
luftet for mye, senker du programnivået for variantene 
OPTIMA og COMFORT med ett nivå og reduserer 
blåserens driftstid pr. døgn for varianten BASIC med totalt 
ca. 2 – 3 timer/døgn. 

- Hvis turbiditeten i utløpet er permanent, har 
avløpsrenseanlegget trolig blitt overbelastet i lengre tid. 

- Turbiditet i utløpet kan også forekomme ved utilstrekkelig 
lufting når fargen på slammet også endres til grått eller svart 
og vannet begynner å lukte. 

- Hvis du er i tvil om hvordan du skal utbedre dette problemet, 
kontakt servicetekniker eller produsent. 

 
I tilfelle de garanterte indikatorene i det avtappede avløpsvannet 
som er identifisert under prøvetakingen ikke overholdes. 

- Denne tilstanden kan forekomme i avløpsrenseanleggets modningsperiode når det ikke skal 
tas prøver. 

- Årsaken ligger trolig i en av de ovennevnte feilene. 

 

• I alle tilfeller må du vente til den neste ukentlige kontrollen for å se om 
feilen ved driften av avløpsrenseanlegget er utbedret. 

• Hvis feilen ikke lar seg utbedre, må du be om å få utført service på 
anlegget. 

grumset vann 

slam 

deflokkulering-For intens lufting 
Underskudd på oksygen 
Forgiftning av slam 
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21.3.1 UV-lampe 

Feil ved UV-lampen eller lampens strømforsyningskrets indikeres som feil ved STRØMBRYTER. I SÅ 
FALL slår du på STRØMBRYTEREN igjen. Hvis strømbryteren feiler gjentatte ganger, er det mulig å 
skifte ut UV-lampen ved å følge prosedyren i kapittel 20.8.3. 
 

 

Hvis feilen ikke utbedres ved å skifte ut UV-lampen, må du ikke bruke utstyret 
og henvende deg til ENVI-PUR, s.r.o. eller autorisert forhandler. 

 

22 AVBRYTE OG STOPPE DRIFTEN 
22.1 GENERELT 

I tilfelle reaktoren ikke tilføres avløpsvann over lengre tid (f.eks. i løpet av en lang ferie eller ved 
sesongbetont drift), må det iverksettes tiltak som gjør det mulig å sette avløpsrenseanlegget i drift igjen 
på en enkel måte. 

22.2 KORTVARIG NEDSTENGING 

Stopp av tilløp i tre uker (f.eks. i ferien) vil ikke påvirke driften av avløpsrenseanlegget. Følgende 
oppsett anbefales: 

• På BASIC-varianten stiller du tidsintervallet for blåserdrift (fase C1) på kortest mulig tid (f.eks. 
15 minutters drift + 75 minutters stopp av blåseren). 

• På OPTIMA-varianten stiller du inn programmet 0. 

• På COMFORT-varianten stiller du tidsintervallene på kontrollenheten for fase C1 og C2 i 
P1-modus på kode 0. Slå av doseringspumpen for PAX. 

 

Etter at tilløp er gjenopprettet må du ikke glemme å sette opp de opprinnelige 
tidsintervallene for når membranblåseren skal slås på og når den skal slås av. 

 
Ved langvarig stopp av tilløp, må avløpsrenseanlegget tas ut av drift (se kapittel 22.3.) 
 

22.3 FULSTENDIG NEDSTENGING 

Ved en fullstendig nedstenging er det nødvendig å: 

• Slå strøminntaket helt av (slå av strømbryteren). 

• Vaske ut alle rester av doseringsmiddelet av PAX med rent vann (dypp sugefilteret i rent vann 
og slå på doseringspumpen til det kommer rent vann ut av innsprøytingsventilen i 
avløpsrenseanlegget, rengjør sugefilter og innsprøytingsventil). Hvis avløpsrenseanlegget er 
ute av funksjon/stenges ned i vintersesongen, er det hensiktsmessig å tappe ut doseringsrester 
fra hele vannvolumet (ta sugefilteret opp fra vannet, la det være i luften og slå på 
doseringspumpen til alt vann er ute av slangen), deretter kan du slå av doseringspumpen. 

• Pumpe tom hele reaktoren som beskrevet i kapittel  20.5.5. 

• Rengjøre reaktoren ved å vaske ut av den med rent vann og pumpe ut vannet igjen. 

• Fyll reaktoren med rent (drifts)vann. 
 

Når prosessen gjenopptas, må avløpsrenseanlegget modnes. Se kapittel 19. 
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23 VALGFRITT TILBEHØR 
23.1 BAKTERIEDREPENDE UV LAMPE 

23.1.1 Bakteriedrepende UV-lampe i avløpsrenseanlegget 

 
Tilbehør for avløpsrenseanlegg av typen BC EXCLUSIVE 
 
Avløpsrenseanlegget kan som tilvalg utstyres med et tertiært filter som er 
modifisert for den nedsenkbare bakteriedrepende UV-lampen som sørger for 
at det behandlede avløpsvannet desinfiseres i form av mikrobiologi. Den settes 
i drift sammen med avløpsrenseanlegget. 
 
Modifiseringen krever at den eksisterende elektriske koblingstavlen skiftes ut med den elektriske 
koblingstavlen som er modifisert for UV og tertiært filter samt at ledningene for styring av og 
strømtilførsel til UV-lampen trekkes gjennom. 
 

23.1.2 Bakteriedrepende UV-lampe utenfor 
avløpsrenseanlegg 

Tilbehør for alle typer avløpsrenseanlegg 
 
Avløpsrenseanlegget kan som tilvalg utstyres med 
UV Maxi IN-installasjonen med den nedsenkbare 
bakteriedrepende UV-lampen som sørger for at det 
behandlede avløpsvannet desinfiseres i form av 
mikrobiologi. Den settes i drift sammen med 
avløpsrenseanlegget. 

23.2 OKSYGENSENSOR 

Tilbehør for avløpsrenseanlegg av typene BC COMFORT, EXCLUSIVE og EXCLUSIVE UV 
 
Oksygensensoren brukes til å styre driften av blåseren i tråd med det faktiske behovet for oksygen i 
nitrifiseringssonen. Dette gir reduserte kostnader knyttet til blåserdriften sammenlignet med styring 
basert på tidsintervaller samt ved at det oppnås optimale forhold for aktiveringsprosessen. Innstillingen 
av oksygensensoren er nærmere beskrevet i kapittel 14.1. Vedlikeholdet består i spyling med vann fra 
tid til annen, etter behov. Sensoren skal stilles inn av en autorisert person. 

23.3 SEDIMENTFELLE FOR PUMPING AV OVERSKUDDSSLAM 

Tilbehør for avløpsrenseanlegg av typene BC COMFORT, EXCLUSIVE og EXCLUSIVE UV 
 
Hvis lagringskapasiteten for overskuddsslam må utvides sammen med intervallet for bortpumping av 
overskuddsslam fra avløpsrenseanlegget, kan anlegget utstyres med en sedimentfelle. 
Overskuddsslammet pumpes fra avløpsrenseanlegget til sedimentfellen ved hjelp av en (nedsenkbar 
elektrisk) pumpe eller mammutpumpen. Slammet som hentes opp skal deponeres i samsvar med 
gjeldende lovgivning. 

23.4 PUMPESUMP 

Pumpesumpen brukes i hovedsak til å balansere den hydrauliske belastningen av avløpsrenseanlegget 
i tide (den eliminerer uregelmessigheter i innløpet) eller uregelmessighetene i terrenget. Rådfør deg 
med en autorisert person om bruk og vedlikehold av pumpesumpen. 
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23.5 FORANSTILT PRIMÆR SEDIMENTERINGSTANK 

Den primære sedimenteringstanken (heretter kalt PRIM) brukes til å balansere den hydrauliske 
belastningen av avløpsrenseanlegget i tid (den eliminerer uregelmessigheter i innløpet). PRIM-tanken 
brukes også til å redusere avløpsrenseanleggets belastning i hovedsak for parameterne til COD 
(kjemisk oksygenforbruk) og uoppløste stoffer. Den kan dessuten brukes til å holde tilbake slam fra 
avløpsrenseanlegget (slam fjernes fra avløpsrenseanlegg til septiktank). I slike tilfeller kan PRIM-tanken 
til dels brukes som sedimentfelle. 
 
 

23.6 SLAMAVVANNINGSUTSTYR 

 
Slamavvanningsutstyret er konstruert for å avvanne det primære, stabiliserte, råaktiverte eller blandede 
slammet. Utstyret kjennetegnes av den enkle, universelle konstruksjonen, driftssikkerheten og lave 
energiforbruket. Avvanningsutstyret kan brukes både til nye avløpsrenseanlegg og til modernisering av 
eksisterende avløpsrenseanlegg. Det er mulig å avvanne slammet ved hjelp av spesielle 
filtreringsposer og tilsetning av polymer flokkulant i det tilførte slammet. 
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24 TEKNISKE SPESIFIKASJONER 
24.1 HYDROTEKNISKE PARAMETERE 

 
Grunnleggende parametere for avløpsrenseanlegg av typene Bio Cleaner® BC 4-50, BC 4-50 DUO 
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Renseanleggets kapasitet og belastning 

antall tilknyttede beboere 
(PE)1 4 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 

mulig antall tilknyttede 
personer2 ˂ 4 ˂ 6 ˂ 8 ˂ 10 ˂ 12 ˂ 16 ˂ 20 ˂ 25 ˂ 30 ˂ 40 ˂ 50 

nominelt volum 
avløpsvann (m3/døgn) 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0 3,75 4,5 6,0 7,5 

nominell belastning av 
avløpsrenseanlegg i 

BOD5 (g/døgn) 
240 360 480 600 720 960 1200 1500 1800 2400 3000 

optimal konsentrasjon av oppløst O2 

Denitrifiseringssone 
(mg/l) 0 – 0,5 

Aktiverings-
nitrifiseringssone (mg/l) 1,5 – 2,5 

Parametere for behandlet vann fra avløpsrenseanlegg av typene BASIC P-LESS, OPTIMA P-LESS, COMFORT P-LESS 

Parameter Utgangsverdier Effektivitet 

COD (mg/l) 29 96 % 4) 

BOD5 (mg/l) 4 98 % 4) 

SS (mg/l) 10 97 % 4) 

N-NH4+ (mg/l) *) 16 71 % 4) 

N totalt (mg/l) 3) **) 25 64 % 4) 

P totalt (mg/l) ***) 1,1 94 % 4) 

Parametere for behandlet vann fra EXCLUSIVE P-LESS 

Parameter Utgangsverdier Effektivitet 

COD (mg/l) 32 95 % 4) 

BOD5 (mg/l) 5 98 % 4) 

SS (mg/l) 17 95 % 4) 

N-NH4+ (mg/l) *) 15 73 % 4) 

N totalt (mg/l) 3) **) 25 64 % 4) 

P totalt (mg/l) ***) 1,5 91 % 4) 

Parametere for behandlet vann fra EXCLUSIVE UV P-LESS 

Parameter Utgangsverdier Effektivitet 

COD (mg/l) 32 95 % 4) 

BOD5 (mg/l) 5 98 % 4) 
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SS (mg/l) 17 95 % 4) 

N-NH4+ (mg/l) *) 15 73 % 4) 

N totalt (mg/l) 3) **) 25 64 % 4) 

P totalt (mg/l) ***) 1,5 91 % 4) 

Enterokokker ****) 3 KTJ/100 ml 5) 99,99 % 

Escherichia coli ****) 2 KTJ/100 ml 5) 99,99 % 

Fekale koliforme 
bakterier ****) 7 KTJ/100 ml 5) 99,99 % 

Koliforme bakterier ****) 48 KTJ/100 ml 5) 99,99 % 

Somatisk kolifag ****) 0 PTJ/100 ml 5) 100 % 

Parametere for behandlet vann fra BASIC P-LESS DUO, OPTIMA P-LESS DUO, COMFORT P-LESS DUO 

Parameter Utgangsverdier Effektivitet 

COD (mg/l) 24 97 % 4) 

BOD5 (mg/l) 3 99 % 4) 

SS (mg/l) 8 98 % 4) 

N-NH4+ (mg/l) *) 13 80 % 4) 

N totalt (mg/l) 3) **) 28 59 % 4) 

P totalt (mg/l) ***) 0,9 95 % 4) 

Parametere for behandlet vann fra EXCLUSIVE P-LESS DUO 

Parameter Utgangsverdier Effektivitet 

COD (mg/l) 31 96 % 4) 

BOD5 (mg/l) 4 98 % 4) 

SS (mg/l) 20 94 % 4) 

N-NH4+ (mg/l) *) 15 81 % 4) 

N totalt (mg/l) 3) **) 28 59 % 4) 

P totalt (mg/l) ***) 1,6 90 % 4) 

Parametere for behandlet vann fra EXCLUSIVE UV P-LESS DUO 

Parameter Utgangsverdier Effektivitet 

COD (mg/l) 31 96 % 4) 

BOD5 (mg/l) 4 98 % 4) 

SS (mg/l) 20 94 % 4) 

N-NH4+ (mg/l) *) 15 81 % 4) 

N totalt (mg/l) 3) **) 28 59 % 4) 

P totalt (mg/l) ***) 1,6 90 % 4) 

Enterokokker ****) 0 KTJ/100 ml 5) 100 % 

Escherichia coli ****) 0 KTJ/100 ml 5) 100 % 

Fekale koliforme 
bakterier ****) 1 KTJ/100 ml 5) 100 % 

Koliforme bakterier ****) 5 KTJ/100 ml 5) 100 % 

Somatisk kolifag ****) 0 PTJ/100 ml 5) 100 % 
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Parametere for behandlet vann fra BASIC, OPTIMA, COMFORT 

Parameter Utgangsverdier Effektivitet 

COD (mg/l) 49 92 % 

BOD5 (mg/l) 5,6 98 % 

SS (mg/l) 13 96 % 

N-NH4+ (mg/l) *) 10 77 % 

N totalt (mg/l) 3) **) - - 

P totalt (mg/l) ***) - - 

Parametere for behandlet vann fra BASIC DUO, OPTIMA DUO, COMFORT DUO 

Parameter Utgangsverdier Effektivitet 

COD (mg/l) 27 94 % 

BOD5 (mg/l) 3 99 % 

SS (mg/l) 7 97 % 

N-NH4+ (mg/l) *) 2,4 96 % 

N totalt (mg/l) 3) **) 44 51 % 

P totalt (mg/l) ***) 7,9 19 % 

Kommentar: 
De angitte verdiene som samsvarer med «Egenskapserklæringen» er de verdiene som er innhentet iht. EN 12566-3+A2 
1) PE = personekvivalent etter produksjon av forurensende stoffer på 60 g BSK5 i døgnet og produksjon av avløpsvann på 
150 l/døgn 
2) avløpsrenseanleggets nominelle stoffbelastning og hydrauliske belastning må ikke overskrides 
3) med inngangseffekten N, maksimalt totalt 11 g/beboer*døgn 
4) middelverdien av alle resultatene 
5) geometrisk middel 
*) hvis temperaturen på avløpsvannet ved utløpet av det biologiske trinnet ikke er lavere enn T ˃ 12 °C 
**) hvis temperaturen på avløpsvannet er innenfor verdiområdet på Tmin = 3,4 °C; Tmax = 19,8 °C 
***) med utstyr til kjemisk utfelling av fosfor 
****) med UV-enhet for desinfeksjon av behandlet avløpsvann 

 
Kommentar til effektiviteten ved behandlingen av avløpsvann: 
De gitte parameterne for BioCleaner avløpsrenseanlegg av typen BC for husholdninger samsvarer med den angitte modellen 
med det nevnte tilleggsutstyret (for utfelling av fosfor, UV-desinfeksjon, osv.). 
De ovennevnte modellene BC 4-50 og BC 4-50 DUO vil sørge for samsvar med alle parametere i gjeldende lovbestemmelser: 
- Regjeringsdekret nr. 401/2015 om indikatorer og verdier for tillatt forurensning av overflatevann og avløpsvann, detaljer ved 
tillatelsen for utslipp av avløpsvann til overflatevann og avløpssystemer, og om utsatte områder. 
Regjeringsdekret nr. 57/2016 om indikatorer og verdier for akseptabel forurensning av avløpsvann og betingelsene for tillatelse til 
utslipp av avløpsvann til grunnvann. 
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24.2 VOLUM OG VEKT 

Avløpsrenseanlegg BioCleaner® BC 4-12 PP, BC 4-12 PP DUO (c) 

BIO CLEANER® 

B
C

 4
 P

P 

B
C

 6
 P

P 

B
C

 8
 P

P 

B
C

 1
0 

PP
 

B
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2 
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Volum av primær sedimentering (m3) 1,14 1,85 2,05 2,82 3,62 

Denitrifiseringssonens volum (m3) 0,45 0,50 0,80 0,90 1,21 

Nitrifiseringssonens volum (m3) 0,91 1,18 1,60 2,10 2,52 

Sedimenteringssonens volum (m3) 0,41 0,63 0,81 1,04 1,22 

Totalt reaktorvolum (m3) 1,77 2,31 3,21 4,04 4,95 

Sedimenteringstankens areal (m2) 0,43 0,66 0,72 0,72 0,82 

Maksimal vekt av tank uten fylling og 
primær sedimenteringstank (kg) 150 165 170 180 200 

Merknad: avløpsrenseanlegg for husholdninger med betegnelsen BC 4-12 PP DUO leveres med tanken for primær 
sedimentering. 
 
 
Avløpsrenseanlegg BioCleaner® BC 16-50 PP, BC 16-30 PP DUO (sylindrisk) 
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Volum av primær sedimentering (m3) 4,07 3,68 6,32 7,51 -- -- 

Denitrifiseringssonens volum (m3) 1,46 1,80 2,05 2,67 3,62 4,54 

Nitrifiseringssonens volum (m3) 3,42 4,20 4,90 6,21 8,41 10,59 

Sedimenteringssonens volum (m3) 1,62 2,03 2,52 3,05 3,88 4,72 

Totalt reaktorvolum (m3) 6,50 8,03 9,47 11,93 15,91 19,85 

Sedimenteringstankens areal (m2) 1,08 1,37 1,70 2,06 2,60 3,14 

Maksimal vekt av tank uten fylling og 
primær sedimenteringstank (kg) 310 370 470 540 650 750 

Merknad: avløpsrenseanlegg for husholdninger med betegnelsen BC 16-50 PP DUO leveres med tanken for primær 
sedimentering. 
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Avløpsrenseanlegg BioCleaner® BC 16-50 K PP, BC 16-30 K PP DUO (beholdermontert) 
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Volum av primær sedimentering (m3) 4,02 5,41 6,32 8,20 10,30 12,83 

Denitrifiseringssonens volum (m3) 1,46 1,80 2,24 2,66 3,58 4,58 

Nitrifiseringssonens volum (m3) 3,42 4,20 5,24 6,21 8,34 10,68 

Sedimenteringssonens volum (m3) 1,62 2,03 2,52 3,05 3,88 4,72 

Totalt reaktorvolum (m3) 6,50 8,03 10,00 11,92 15,80 19,98 

Sedimenteringstankens areal (m2) 1,13 2,01 2,69 2,84 2,84 3,56 

Maksimal vekt av tank uten fylling og 
primær sedimenteringstank (kg) 900 1000 1300 1400 1900 2000 

Merknad: avløpsrenseanlegg for husholdninger med betegnelsen BC 16-50 PP DUO leveres med tanken for primær 
sedimentering. 
 
 
Avløpsrenseanlegg BioCleaner® BC 4-20 B, BC 4-12 B DUO (sylindrisk) 
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Volum av primær sedimentering (m3) 1,25 1,59 2,19 3,16 3,32 -- -- 

Denitrifiseringssonens volum (m3) 0,45 0,50 0,80 1,25 1,34 1,46 1,80 

Nitrifiseringssonens volum (m3) 0,91 1,18 1,60 2,73 2,72 3,42 4,20 

Sedimenteringssonens volum (m3) 0,41 0,63 0,81 1,04 1,22 1,62 2,03 

Totalt reaktorvolum (m3) 1,77 2,31 3,21 5,02 5,28 6,50 8,03 

Sedimenteringstankens areal (m2) 0,43 0,66 0,72 0,72 0,82 1,08 1,37 

Maksimal vekt av tank uten fylling og 
primær sedimenteringstank (kg) 2200 3650 3750 4000 4700 5000 5000 

Merknad: avløpsrenseanlegg for husholdninger med betegnelsen BC 4-12 B DUO leveres med tanken for primær sedimentering. 
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Avløpsrenseanlegg BioCleaner® BC 16-50 K B, BC 16-50 K B DUO (beholdermontert) 
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Volum av primær sedimentering (m3) 4,54 5,69 6,32 10,43 16,20 15,20 

Denitrifiseringssonens volum (m3) 1,46 2,11 2,24 2,87 3,58 4,53 

Nitrifiseringssonens volum (m3) 3,42 4,82 5,24 6,64 8,34 10,69 

Sedimenteringssonens volum (m3) 1,62 2,03 2,52 3,05 3,88 4,72 

Totalt reaktorvolum (m3) 6,50 8,96 10,00 12,56 15,80 25,92 

Sedimenteringstankens areal (m2) 1,13 2,01 2,69 2,84 2,84 5,15 

Maksimal vekt av tank uten fylling og 
primær sedimenteringstank (kg) 5970 7500 11 090 13 960 13 960 20 870 

Merknad: avløpsrenseanlegg for husholdninger med betegnelsen BC 16-50 B DUO leveres med tanken for primær 
sedimentering. 
 

24.3 STØYUTSLIPP 
 

Støybelastning for avløpsrenseanlegg BioCleaner® BC 4-50, BC 16-50 K (beholdermontert) 
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Støyutslipp (Lp)  
dB (A) 36 38 38 45 44 45 46 52 52 52 54 54 58 58 58 65 68 

Merknad: De angitte verdiene målt i en avstand på 1 m fra anlegget samsvarer med de tekniske sertifikatene overlevert av 
utstyrsprodusenten. 
 
Det er kun blåseren som er støykilde i BioCleaner® BC 4-50 avløpsrenseanlegg. 

24.4 MAKSIMAL TILDEKKINGSHØYDE OG STØRSTE TILLATTE 
GANGBELASTNING 

BIO CLEANER® BC 4 til BC 50 
(lik for alle varianter) 

Maksimal høyde på tildekking 0,0 m 
Største akseptable gangbelastning 2,5 kN/m2 
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24.5 ELEKTRISK INSTALLASJON 

Grunnleggende parametere for ledningsnett til elektrisk installasjon. 

BIO 
CLEANER® Blåsertype Installert 

inngangseffekt *) Spenning 
Matekab

elens 
sikring 

Matekabel 
Tilkobling av 

anleggets 
koblingstavle 

BC 4 JDK 60 40 W 230 V / 50 Hz 4 A CYKY-J 3x2,5 

Ti
lk

ob
lin

g 
vi

a 
jo

rd
et

 2
30

 V
 s

tik
ko

nt
ak

t t
ilk

ny
tte

t j
or

df
ei

lb
ry

te
r 

BC 6 JDK 80 50 W 230 V / 50 Hz 4 A CYKY-J 3x2,5 

BC 8 JDK 100 70 W 230 V / 50 Hz 4 A CYKY-J 3x2,5 

BC 10 JDK 120 95 W 230 V / 50 Hz 4 A CYKY-J 3x2,5 

BC 12 JDK 150 115 W 230 V / 50 Hz 4 A CYKY-J 3x2,5 

BC 16 JDK 200 180 W 230 V / 50 Hz 4 A CYKY-J 3x2,5 

BC 16 K JDK 200 180 W 230 V / 50 Hz 4 A CYKY-J 3x2,5 

BC 20 JDK 250 225 W 230 V / 50 Hz 4 A CYKY-J 3x2,5 

BC 20 K JDK 300 230 W 230 V / 50 Hz 4 A CYKY-J 3x2,5 

BC 25 JDK 300 230 W 230 V / 50 Hz 6 A CYKY-J 3x2,5 

BC 25 K JDK 400 360 W 230 V / 50 Hz 6 A CYKY-J 3x2,5 

BC 30 JDK 400 360 W 230 V / 50 Hz 6 A CYKY-J 3x2,5 

BC 30 K JDK 400 360 W 230 V / 50 Hz 6 A CYKY-J 3x2,5 

BC 40 JDK 500 450 W 230 V / 50 Hz 6 A CYKY-J 3x2,5 

BC 40 K JDK 500 450 W 230 V / 50 Hz 6 A CYKY-J 3x2,5 

BC 50 JDK 500 450 W 230 V / 50 Hz 6 A CYKY-J 3x2,5 

BC 50 K JDK 500 450 W 230 V / 50 Hz 6 A CYKY-J 3x2,5 

Merknad: *) Installert effekt for blåsere som leveres med Bio Cleaner avløpsrenseanlegg. 
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24.6 STANDARDER OG FORSKRIFTER 

24.6.1 Designstandarder og -forskrifter 

Med sin konstruksjon og design oppfyller BIOCLEANER-avløpsrenseanlegg kravene i følgende 
forskrifter og standarder: 

• Regjeringsdekret nr. 176/ 2008 som samsvarer med maskindirektivet 2006/42/EF 
• Regjeringsdekret nr. 117/ 2016 som samsvarer med direktivet 2004/108/EF om 

elektromagnetisk kompatibilitet 
• Regjeringsdekret nr. 190/ 2002 som samsvarer med byggevaredirektivet 89/106/EØS 
• NS-EN 12566-3+A2 
• NS-EN ISO 12100 
• NEK EN 60335-1 utg. 3 
• NEK EN 61000-6-3 utg. 2 
• NEK EN 61000-6-1 utg. 2 
• NS-EN 1992-1-1 
• ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 

 

24.6.2 Driftsstandarder og -forskrifter 

Når utstyret er i drift, skal denne håndboken overholdes samt forskrifter og standarder som gjelder for: 
• sikkerhet og helse under arbeid 
• drift av maskineri og utstyr 
• drift av elektrisk utstyr 

Instruksjonene i dette tekniske sertifikatet er satt sammen ut fra vår erfaring med sikte på å oppnå best 
mulige resultater ved bruk av produktet. Vi påtar oss ikke noe ansvar for skader som følge av feil valg 
av produkt, feilaktig bruk eller behandling av dårlig kvalitet. 
Dette tekniske sertifikatet endrer og erstatter alle tidligere utgaver. Produsenten forbeholder seg retten 
til å gjøre tilføyelser og endringer på et senere tidspunkt. 
 



 
 

Egenskapserklæring  
Nummer: 

ENVI-PUR, s.r.o | Na Vičovce 13/4, Praha 6 – Dejvice +420 381 203 211 | envi-pur@envi-pur.cz | www.envi-pur.cz 

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen 

Identifikator A B C D E F 
BIO CLEANER 

BC* 
4 15 35 Ingen merking (sirkel) Ingen merking Ingen merking BASIC BASIC DUO Ingen merking (ingen fosforutfelling) 
6 16 40 K (rektangel) PE Med lokk OPTIMA OPTIMA DUO P-LESS (med fosforutfelling) 
8 20 45  PP Med adapter COMFORT COMFORT DUO  
10 25 50  SL N (ikke selvbærende) EXCLUSIVE EXCLUSIVE DUO  
12 30   B  EXCLUSIVE UV EXCLUSIVE UV DUO  

* iht. angitt identifikator 

2. Type, serie, serienummer eller annen betegnelse som tilkjennegir byggprodukter iht. artikkel 11, del 4: 
Serienummer: se nummer i erklæringen 
3. Byggproduktets tiltenkte bruk eller bruksområder i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen i henhold til 
produsentkvalifisering: Biologisk avløpsrenseanlegg 
4. Navn, virksomhet eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11. Del S: 
ENVI-PUR s.r.o., Na Vlcovce 13/4, 160 00 Praha 6. Dejvice 
5. Navn og kontaktadresse til en autorisert representant med fullmakt knyttet til oppgavene spesifisert i artikkel 12, del 2: ENVI-PUR Belgorod 
6. System eller systemer for vurdering og kontroll av stabiliteten til egenskapene til byggprodukter som spesifisert i vedlegg V: 3 
7. Ved en egenskapserklæring vedrørende et byggprodukt som den harmoniserte standarden gjelder for: 
Teknisk testinstitutt for bygg i Praha (TZÚS). Varslet organ nr. 1020, Prosecka 76, Praha 9, firmaets identifikasjonskode: 00015679, utførte en første test av produkttypen 
i henhold til System 3 og utstedte en egenskapsvurderingsrapport nr. 1020 - CPR - 090038112. 
8. Ved en egenskapserklæring vedrørende et byggprodukt som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for. 
9. Egenskaper spesifisert i erklæringen 

Grunnegenskaper Egenskap 
BASIC, 
OPTIMA, 
COMFORT 

BASIC DUO, 
OPTIMA DUO, 
COMFORT DUO 

BASIC P-LESS, 
OPTIMA P-LESS, 
COMFORT P-LESS 

EXCLUSIVE 
P-LESS 

BASIC DUO P LESS, 
OPTIMA DUO P-LESS, 
COMFOPT DUO P-LESS 

EXCLUSIVE 
DUO P-LESS 

EXCLUSIVE 
UV P-LESS 

EXCLUSIVE UV 
DUO P-LESS 

Harmoniserte 
tekniske 
spesifikasjoner 

Effektivitetsgrad for 
rensing4) 

COD (mg/l) 92 % 94 % 96 % 95 % 97 % 96 % 95 % 96 % EN 12566-3  
+ A2:2013 

BODS (mg/I) 98 % 99 % 98 % 98 % 99 % 98 % 98 % 98 % 

SS (mg/l) 96 % 97 % 97 % 95 % 98 % 94 % 95 % 94 % 

N-NH4+ (mg/l) 8) 77 % 96 % 71 % 73 % 80 % 81 % 73 % 81 % 

Ntotal (mg/l) 3) 12) - 51 % 64 % 64 % 59 % 59 % 64 % 59 % 

Ptotal (mg/I) 13) - 19 % 94 % 91 % 95 % 90 % 91 % 90 % 

Enterokokker14) - - - - - - 99,99 % 100 % 

Escherichia coli 14) - - - - - - 99,99 % 100 % 

Fekale koliforme bakterier 14) - - - - - - 99,99 % 100 % 

Koliforme bakterier 14) - - - - - - 99,99 % 100 % 

Somatisk kolifag 14) - - - - - - 100 % 100 % 

Nominell organisk 
døgnbelastning 0,24 / 0,36 / 0,48 / 0,60 / 0,72 / 0,90 / 0,96 /1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,70 / 3,00 kg BSK5/den 6)   

Nominell 
strømningsmengde pr. 
døgn 

0,6 / 0,9 /1,2 / 1,5 /1,8 / 2,25 / 2,4 /3,0 /3,75 / 4,5 / 5,25 / 6,0 / 6,75 / 7,5 m3/der (5) 

Vanntetthet Bestått vanntest 

Holdekapasitet 
Bestått beregnet belastning ved hydrostatisk trykk, jord (1850 kg/m3; 36*) TØRR / belastning ved hydrostatisk trykk, jord (1850 kg/m3; 36*). TØRR / belastning ved hydrostatisk trykk, jord (1800 kg/m3; 42*), lokk 
(1,5 kN/m2) TØRR/ belastning ved hydrostatisk trykk, jord (1800 kg/m3; 42*), lokk (12,5 kN/m2) TØRR/ belastning ved hydrostatisk trykk, jord (1800 kg/m3; 36*) Ms (2,5 kN/m2) DRV/ NPD / NPD / belastning ved 
hydrostatisk trykk, jord (1850 kg/m3; 42*), lokk (2,5 kN/m2) TØRR/belastning ved hydrostatisk trykk, jord (1850 kg/m3; 42*), lokk (2,5 kN/m2), TØRR VÅT 0,5 for versjon B (7) 

Holdbarhet Bestått test for PP / PE / rustfritt stål/betong (8) 

Brannmotstand F 

Effekt av farlige stoffer NPD 

Kommentar: verdiene som er angitt «Egenskapserklæringen» er oppnådd iht. EN 12566-3+A2 
1) EP – personekvivalent er definert forurensningsverdi på 60 g BOD, pr. døgn og en avløpsvannverdi på 150 l/døgn 
2) Avløpsrenseanlegget nominelle stoffbelastning og hydrauliske belastning må ikke overskrides 
3) Utgangsbelastning Ntotal maks. 11 g/person*d 
4) Gjennomsnittverdi fra alle målte verdier 
5) Geometrisk middel 
6) Iht. identifikator A for 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 /40 / 45 / 50 
7) Iht. identifikator A for 4 / A+C pro 6, 8, 10, 12, 16 PP / A+C+D for 4, 6, 8, 12, 15 PE med lokk / A+C+D for 4, 6, 8, 12, 15 PE med adapter / A+B+C+D for 4, 6, 8, 12, 15 PE med adapter / A+B+C+D for 16 20,25, 30, 40, 50 K PP / 

A+B+C+D for 16, 20, 25. 30, 40, 50 K PP N (ikke selvbærende) / A+C for 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 PP N (ikke selvbærende) / C for SL/ C for B 
8) Iht. identifikator A for 4 / C for PP / C for PE / C for SL / C for B 
11) Vanntemperatur ved utløp T > 12 °C 
12) Tmin = 3,4 °C; Tmax = 19,8 °C 
13) Med P-LESS (fosforutfelling) 
14) Med UV-desinfeksjon av renset avløpsvann 

 

10. Produktegenskapene angitt i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med egenskapene angitt i punkt 9. 
Denne egenskapserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten angitt i punkt 4. 

Signert for og på vegne av produsent: 

 

Soběslav, den Milan Drda 
Administrerende og teknisk direktør 
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