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1 Introduktion 

BioKube Venus 2200 10 pe / 20 pe är ett biologiskt-kemiskt fungerande minireningsverk för 

avloppsvatten. BioKube Venus 2200 10 pe / 20 pe är ett prefabricerat, nyckelfärdigt 

minireningsverk. Det är anpassat för slamavskiljt avloppsvatten och är därmed komplett 

tillsammans med en föregående slamavskiljare (standardprodukt, olika fabrikat). 

 

 

Mått: Höjd 220 cm, diameter 126 cm; vikt ca 300 kg 

 

Tekniken bygger på biofilm-system i form av dränkta, luftade biobäddar. På dessa bäddar växer 

naturligt förekommande bakterier i avloppsvattnet och bryter ned föroreningar i vattnet, främst 

organiskt material och näringsämnet kväve (modellutförande 10 pe). Genom kemisk rening, tillsats 

Teknikfack: styrenhet, 

luftpumpar 

Inlopp till pumpbrunn 

(från slamavskiljare) 

Retur (från BioKuben 

till slamavskiljare) 

Reningskammare 1             

(luftad dränkt biobädd)  

Sedimenteringszon 2 och 

utlopp renat vatten 

Sedimenteringszon 1 

Reningskammare 2 

(luftad dränkt biobädd)  

 

Kemikaliebehållare och 

kempump 

 



Installationsmanual BioKube Venus 2200 10 pe / 20 pe 

 

© 2011 AB IFO Vattenrening                                               4 (16) 
Tfn: 08-445 95 40  |  E-post: info@ifowater.se  |  www.ifowater.se   
 

R
e
v
. 

1
1

-1
2
 

av s.k. fällningskemikalie, renas vattnet från näringsämnet fosfor. Reningsgraderna är mycket höga, 

över 90 % reduktion av organiskt material och fosfor, samt även minst 50 % av näringsämnet kväve 

(modellutförande 10 pe). 

BioKubes reningsprocess är kontinuerlig, vilket innebär att både BioKuben och slamavskiljaren 

alltid är vattenfyllda till en normal driftnivå. Vattnet pumpas runt mellan tankarna för att hålla den 

biologiska reningsprocessen igång. Detta gör att BioKube minireningsverk klarar av starkt 

varierande avloppsbelastning och är mycket bra anpassat för t.ex. fritidshusbruk. 

Installationen är normalt enkel. BioKuben och slamavskiljare placeras i mark, med fördel nära 

varandra, med dess öppningar ett par dm över marknivå. Samtliga rördragningar görs om möjligt 

med självfall, normalt markavloppsrör diam. 110 mm. Viktiga moment är bl.a. markisolering av 

avloppsrör. Elinstallationen utförs med en 5-ledarkabel som dras fram till BioKubens tekniklåda, 

enfas 230 V, varav två ledare dras till en separat larmenhet som placeras centralt på fastigheten. 

Drift och underhåll av BioKube minireningsverk innebär i korthet 

 Slamtömning av endast slamavskiljare, normalt 1 gång per år. 

 Återkommande uppsikt över BioKubes larmenhet. Kontakt med IFO Vattenrening vid larm. 

 Service normalt 1 gång per år: påfyllning av kemikalie, processkontroll, pumpservice etc. 

Verkställs vanligen via serviceavtal med IFO Vattenrening. 

 

1.1 Specifikation BioKube Venus 2200 10 pe / 20 pe 

BioKube Venus 2200 10 pe / 20 pe är ett biologiskt-kemiskt minireningsverk avsett för 

hushållsavloppsvatten. (BioKuben kan generellt givetvis användas för blandat avlopp från t.ex. 

miniindustri, efter utredning och dimensionering.)  Hushållsavloppsvatten avser BDT-vatten (bad-, 

disk-, och tvättvatten) och KL-vatten (vattenklosett).  

 

Nyckelfärdigt, prefabricerat biologiskt-kemiskt minireningsverk, bestående av 

 

 Inbyggd pumpbrunn/bufferttank, volym ca 250 liter 

 Biologiska reningskammare med luftad, dränkt biobädd 

 Utrustning för kemisk rening: kemikaliepump och kemikaliebehållare 

 Styrenhet och larmenhet 

 

Material: tanken är i PE-plast (UV-stabiliserad), invändiga rör i PVC-plast. 

 

Mått: Höjd 220 cm, diameter 126 cm stående cylindrisk; vikt ca 300 kg 

 

BioKube Venus 2200 10 pe / 20 pe är anpassat för mängden avloppsvatten från 2 hushåll/10 pe 

resp. 4 hushåll/20 pe d.v.s. max ca 2 m
3  

resp. 4 m
3
 avloppsvatten per dygn och motsvarande 10 pe 

resp. 20 pe, personekvivalenter.*
 

 

Anm. 

* Kapacitet i form av liter avloppsvatten per dygn är baserat på att 1 pe (personekvivalent) svarar mot 150 liter/dygn; 

BioKuben har marginal för upp till 180 liter/person, dygn. En personekvivalent, pe, svarar mot  mängden organiskt 

material 0,06 kg per dygn (mätt i BOD5). 
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OBS. BioKuben är komplett tillsammans med en slamavskiljare, ny eller befintlig. Slamavskiljaren 

skall vara av trekammartyp/likvärdigt och ha volymer enligt nedanstående specifikation. Olika 

fabrikat av slamavskiljare kan brukas (standardprodukt). 

2 hushåll – 10 pe 

Minimivolymer slamavskiljare för tömningsintervall 1 gång/år samt 2 gg/år: 

3000 liter – tömning 2 ggr per år 

6000 liter – tömning 1 gång per år 

3 hushåll – 15 pe 

Minimivolymer slamavskiljare för tömningsintervall 1 gång/år samt 2 gg/år: 

5000 liter – tömning 2 ggr per år 

9000 liter – tömning 1 gång per år 

4 hushåll – 20 pe 

Minimivolymer slamavskiljare för tömningsintervall 1 gång/år samt 2 gg/år: 

6000  liter – tömning 2 ggr per år 

12 000 liter – tömning 1 gång per år 

Reningsgrader 

Nedan redovisas BioKube Venus 2200:s reningsgrad, för de två modellutförandena 10 pe Elite och 

20 pe Standard. Reningsgrader avser den biologiska reningen av organiskt material, näringsämnet 

kväve (10 pe Elite) och den kemiska reningen av näringsämnet fosfor. 

 

BioKube Venus 2200 10 pe Elite: 

 Organiskt material, BOD5   10 mg/l 

 Totalfosfor, tot-P   1,5 mg/l*   

 Kväve (Ammoniak/ammonium), NH3 + NH4-N   5 mg/l 

 Hälsoskydd, indikatorbakterie E-coli:   1000 cfu/100ml (motsvarande badvattenkvalitet) 

 

Uppfyller s.k. hög skyddsnivå (Naturvårdsverket, Allmänna råden 2006) 

 Organiskt material, BOD7 > 90 % 

 Totalfosfor, tot-P > 90 % 

 Totalkväve, tot-N > 50 %  

 

BioKube Venus 2200 20 pe Standard: 

 Organiskt material, BOD5   30 mg/l 

 Totalfosfor, tot-P   1,5 mg/l* 

 Hälsoskydd, indikatorbakterie E-coli: - (ingen garanterad maximihalt) 

 

Uppfyller s.k. normal skyddsnivå (Naturvårdsverket, Allmänna råden, 2006) 

 Organiskt material, BOD7 > 90 % 

 Totalfosfor, tot-P > 70 % 
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* Kemisk rening – kan anpassas och justeras så att utsläppshalt mindre än 1 mg/l uppfylls. 

 

Energiförbrukning 

BioKube Venus 2200 10 pe – ca 900 kWh/år 

 

BioKube Venus 2200 15-20 pe – ca 1600 kWh/år 

 

Kemikalieförbrukning 

 

Avser normal maxföbrukning per år 

 

BioKube Venus 2200 10 pe – ca 75 liter/år 

 

BioKube Venus 2200 15 pe – ca 100 liter/år 

 

BioKube Venus 2200 20 pe – ca 150 liter/år 

 

Baseras på normalfamilj med omkring 5 pe, permanentboende, normalt hushållsavloppsvatten 

Fällningskemikalie baserad på aluminiumklorid (typ PAX 21) används. 

2 Leveranskontroll 

Vid leverans skall minireningsverket inspekteras för eventuella transportskador innan 

leveransgodkännande. 

Kontrollera att leveransen överensstämmer med beställd utrustning och material. 

I leveransen skall ingå 

 BioKube Venus 2200 10 pe / 20 pe 

 Larmenhet, vanligen placerad inuti BioKubens teknikfack 

 Dokumentation på svenska (garantiintyg, serviceavtal, installationsinstruktioner m.m.)          

– skickas separat av återförsäljare. 

 Ev. ny, separat slamavskiljare (varierande fabrikat) – separat leverans 

3 Förberedelser 

Normalt är installationen av BioKube minireningsverk mycket enkel och kan genomföras under ett 

par dagar. Självfall nyttjas så långt som möjligt för samtliga rördragningar, från huset, mellan 

tankarna, för utloppet. 

Installationsplatsens förutsättningar kan vara försvårande t.ex. markens beskaffenhet och terrängen. 

Normalt placeras anläggningen i mark, men kan även delvis grävas ned med uppfyllnad/isolering 

kring tankarna. Extra pumpning med separat pumpbrunn vidtas vid ofördelaktiga nivåskillnader. 

Placeringen av reningsanläggningen är viktig ur flera synpunkter: 

 Placering på fastigheten så att översvämningsrisk minimeras (tövatten/regn) 
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 Åtkomst med slamtömningsfordon: placering ej längre än ca 50 meter från väg/körbar yta 

 Avstånd mellan slamavskiljare och BioKuben med fördel mindre än 20 m; annars kan en 

inspektions-/spolbrunn behöva installeras, speciellt om tvära krökar för rördragningen krävs 

 Placering minst 2 m från körbar yta för att undvika högt marktryck; annars kan en 

tryckutjämningsplatta/-vägg behöva platsgjutas i betong 

 P.g.a. av viss ljudnivå och ev. tillfällig lukt vid service rekommenderas att 

reningsanläggningen ej placeras intill sovrumsfönster, veranda, terrass el.dyl. 

 Installationen skall vara genomförd och plats vald så att service ej försvåras 

 

Samtliga rördragningar, nya som befintliga, skall vara täta. Allt annat är oacceptabelt.  

Det skall EJ ledas dagvatten eller dränvatten in till reningsanläggningen, ENDAST avlopp från 

själva hushållet och dess bruk av vatten för BDT (bad, disk och tvätt) samt KL (klosett/toalett). 

Läs mer om förberedelser i separat dokument om projektering för installation. 

3.1 Gräv- och anläggningsarbete 

Grävomfattning för själva BioKuben är en grop med mått ca 2,5x2,5 m, djup ca 2,5 m. 

Grävarbete för intilliggande slamavskiljare, OBS. se tillverkarens anvisningar. Generellt finns det 

god marginal för varierande fabrikat att erhålla självfall för både inlopp till och returledning från 

BioKuben. Detta är naturligtvis avhängigt terrängen/lutning, djup på tilloppsledningar etc. 

Anlägg en horisontell yta i botten av gropen med grus, kornstorlek 2-8 mm max. 16 mm, lager 

minst 10 cm rek. 20 cm (vid lerig jord minst 20 cm, rek. 40 cm).  

BioKuben placeras i gropen så att dess övre krage är i marknivå, d.v.s. dess öppning ca 20 cm ovan 

marknivå.  

 

 

  

 

Utlopp, ca 40 

cm under mark 

 

Returutlopp ca 40 

cm under mark 

 

Inlopp, ca 160 

cm under mark 

Teknikfack 

BioKubens övre krage i 

marknivå, öppning ca 20 cm 

ovan mark 

[Mått mm] 

 

Marknivå 

Inlopp Utlopp 

Retur-

utlopp 
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OBS! Minireningsverket skall hanteras mycket varsamt och lyftas och ställas ned försiktigt i 

gropen. Det skall alltid hanteras och lyftas som en stående tank! Det skall alltid lyftas i sina 

lyftöglor/rep. 

 Lyft av BioKuben får endast ske då denna är tom på vatten/avlopp. 

Vid eventuellt behov av förankring (vid vattensjuk mark), kan BioKuben förankras genom att på 

plats gjuta drygt 1 m
3
, kubikmeter, betong i botten av schaktet runt BioKuben, se skiss nedan. 

 

Ev. förankring: drygt drygt 1 m
3
 kring botten av BioKuben i schaktet (mm). 

 

Vid nyinstallation av slamavskiljare – beakta installationsinstruktionen från tillverkaren. 

I det fall befintlig slamavskiljare används, kontrollera att den är tät, intakt i sin konstruktion och att 

den har våtvolym minst enligt IFO Vattenrenings rekommendation. Slamavskiljaren skall vara av 

trekammartyp eller likvärdigt. 

Isolering av minireningsverket: markisoleringsskivor, t.ex. av cellplast, skall läggas runt BioKuben. 

Dessa placeras på ca 30 cm djup (ca 5 cm ovan utlopps- och returrör) och bör täcka en yta minst 1 

meter ut från BioKuben. Tjocklek minst 50 mm.  

Förankring: vid eventuellt högt grundvatten (som under året stiger över botten av renings-

anläggningen), skall BioKuben (obs. även slamavskiljare i plast) förankras. Förankring av 

BioKuben, se ovan. Förankring av slamavskiljare, se tillverkarens anvisningar. 

Om djup placering: vid djupt liggande tilloppsledningar från hushållet, finns två alternativ. Det 

alternativ som rekommenderas är extra pumpning, med fördel av det slamavskiljda vattnet till 

1460 

600 

1660 
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BioKuben. Viktigt för slamavskiljare i plast är att de ofta har ett max läggningsdjup i 

grundutförande; de kan förstärkas vid djupare placering än så, ur hållfasthetssynpunkt/marktryck. 

Extra förhöjningsrör krävs för inspektionrören/manhålen. Som andra alternativ kan i vissa fall 

godkännas en aning djupare placering av BioKuben, då med väldränerad sluttning med svag lutning 

runt om verket.  

Viktigt är att service kan utföras utan problem och att översvämningsrisk undviks.  

3.2 Rördragning 

Rördragning utförs normalt med markavloppsrör i plast (PP/PVC), dim. 110 mm. 

Självfall för inloppsledning in till BioKuben: det skall vara självfall (minst 2 cm per meter) för 

ledningen från slamavskiljaren in till BioKuben. 

Självfall för returledning: slamavskiljarens inlopp skall vara på ett större djup än minireningsverkets 

returutlopp, som är på ca 40 cm djup. Obs. anpassa djupet på slamavskiljaren om installationen görs 

i lutande terräng.  

Returledningen från minireningsverket till slamavskiljaren skall isoleras för skydd mot frysrisk. 

Obs. att markisoleringsmaterial skall användas, t.ex. markisoleringsskivor eller rörlådor av cellplast. 

Tjocklek minst 50 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Marknivå, 0 cm, 

(BioKubens övre krage) 

Inkommande 

avlopp 

Inlopp till BioKuben,  

ca - 160 

Anslut diam 110 mm 

Returrör från BioKuben till 

slamavskiljaren, dess nivå 

vid BioKuben ca - 40 cm 

Utlopp,  ca - 40 

cm 

BioKubens botten,        

- 200 cm 

Mjuk böj returrör, 

t.ex. flera 30-böjar 

Slamavskiljare, 

anslutning normalt 

diam. 110 mm Självfall för alla 

rördragningar minst ca 2 

cm/m (om möjligt, annars 

extra pumpning) 
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Principritning: placeringen av slamavskiljaren kan varieras, t.ex. bredvid BioKuben. Det viktiga är 

att rören dras med självfall (om möjligt, annars extra pumpning). Dimensioner: BioKubens alla 

anslutningar, diam. 110 mm. Slamavskiljarens anslutningar normalt 110 mm. Slamavskiljarens 

utformning kan variera, t.ex. ibland förekommer 2 st. inspektionsluckor.  

Utloppsröret från minireningsverket skall isoleras för skydd mot frysrisk. Den bör isoleras hela den 

sträcka den är mindre än 70 cm djupt i marken. Obs. att beständigt markisoleringsmaterial skall 

användas, t.ex. markisoleringsskivor eller rörlådor av cellplast. Tjocklek minst 50 mm. 

Om befintlig tilloppsledning är i dåligt skick skall den bytas ut. Annars finns risk för inträngande 

vatten, vilket kan överbelasta minireningsverket. 

Det är även viktigt att försäkra sig om att ev. existerande utloppsledning är tät och välisolerad där 

den är grunt förlagd, mindre än 70 cm. Annars kan stopp och översvämning av verket ske, genom 

eventuell frysning och/eller stopp genom inträngande jord och stenar. 

3.3 Elinstallation 

BioKubens strömförsörjs med 230 V, enfas. 

För elinstallationen skall en 5-ledad elkabel (2.5 mm²) användas, varav två ledare för larmsystemet. 

Dras vanligen i mark i skyddsrör, fram till BioKubens inbyggda teknikfack. 

Den maximala strömförbrukningen för BioKuben är 2-5 A. Denna max. strömförbrukning sker 

återkommande när alla pumpar kör under några sekunder vanligen var 15:e minut. Däremellan kör 

endast luftpump/luftning av reningskammaren, vilket kräver effekt 120 W för Venus 2200 10 pe 

och 160 W för Venus 2200 20 pe. 

 

 
Teknikfack 

(vars lock 

öppnat) 

Brytare i teknikfacket 

(typ kan variera) 

Styrenhet 
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Det rekommenderas att avsäkra BioKubens strömförsörjning med en separat säkring 10 A. 

Alternativt att ansluta BioKubens strömförsörjning till en separat grupp där endast husbelysning är 

anslutet; detta gör att strömavbrott för reningsanläggningen snabbt uppmärksammas. 

Vid strömavbrott genererar BioKuben inget larm. Det rekommenderas att installera en 

automatsäkring 10/13 A och ett hfi-relä för anläggningens elgrupp. 

I BioKubens översta krage finns ett skyddsrör i plast där elkabeln kan föras upp genom. Borra hål i 

tanken för kabeln så högt som möjligt, lämpligen vid lockets underkant. Skydda med fördel kabeln 

ytterligare med t.ex. plaströr och silikon från plaströret till införingen i tanken. 

 

Inuti BioKubens teknikfack finns en brytare (kan vara av olika typ). Denna är i sin tur ansluten till 

styrenheten. Kontrollera inkopplingen i styrenheten, inte minst alarmsignalledarna. Anslut 5-

ledarkabeln till brytaren/proppen enligt följande: 

 

 

Anslutning  Typ  Anslutning  Typ 

2  Fas 230 V, L  L1  Fas 230 V, L  

4  Nolla, N  N  Nolla, N  

Jord  Jord  Jord  Jord 

6  Alarm 1 – Lampa L2  Alarm 1 – Lampa 

8  Alarm 2 – Ljud L3  Alarm 2 – Ljud 

 

Var speciellt observant på att alarmsignalledarna installeras så att ALARM 1 resp. ALARM 2 från 

styrkortet kopplas in korrekt i larmenheten. Kontrollera dessa ledares väg hela installation från 

styrkort till larmenhet. 

Obs. Ett vanligt förekommande fel är att alarmsignalledarna kopplas tvärtom, vilket gör att 

driftlampan på larmenheten ej lyser när verket är igång, samt att ständig larmsignal ljuder. 



Installationsmanual BioKube Venus 2200 10 pe / 20 pe 

 

© 2011 AB IFO Vattenrening                                               12 (16) 
Tfn: 08-445 95 40  |  E-post: info@ifowater.se  |  www.ifowater.se   
 

R
e
v
. 

1
1

-1
2
 

Kontrollera då installation ännu en gång från larmenhet via brytare/propp in i BioKubes styrenhet 

(kretskort). 

Styrenheten – kretskort typ E-III 

 

 

 

 

Larmenheten – driftlampa och summer - placeras centralt i hushållet, med fördel vid elcentralen. 

Levereras med inkapsling, som kan användas efter behov. Se nedan. 

 

 

 

Strömförsörjning 

Utgångar för larmsignalledare ALARM 1 
(lampa) och ALARM-2 (ljud) 
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Nedan en schematisk skiss på inkoppling av larmenheten. Jämför med beteckningar i styrenhet: 

ALARM-1 LAMP och ALARM-2 SOUND. 

  

En alternativ utformning av larmet kan vara enligt nedan, där lampa och switch för summer ej är i 

form av samma komponent som ovan. 

 

 

 

 

 

 

Signalledare 1 och 2 från 
minireningsverkets styrenhet 

Nolla från elcentralen Knapp ljudsignal: 

Intryckt – ljudsignal aktiverad 

Ej intryckt – deaktiverad 
ljudsignal 

 

 

Driftlampa: 

Vid drift: Fast sken 

Vid larm - blinkning 

 

3 

4 

X1 

  X2 
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Obs. Larm-/driftlampan lyser med ett fast sken vid normal drift. 

Vid larm blinkar lampan. Då ljuder även summern med en larmsignal, som kan stängas av genom 

att trycka ut knappen på larmenheten. För aktiverad ljudsignal skall således knappen vara intryckt. 

 

4.4 Återfyllning och slutförande 

Minireningsverket skall fyllas med vatten innan jordmassor återfylls kring minireningsverket. Fyll 

både den interna pumpbrunnen och reningskamrarna. Pumpbrunnen kan fyllas så att inloppspumpen 

helt dränks i vatten. Reningskammaren fylls upp så att vattennivån når utloppsrörets nivå. 

Det rekommenderas att återfylla med grus (storlek 2-8 mm max. 16 mm) minst 10 cm runt 

BioKuben. Det rekommenderas att kompaktera gruset genom att vattna varje tillsatt lager om 20 

cm. 

Återfyllning kring samtliga rör bör utföras med grus (2-8 max. 16 mm), som kompakteras ordentligt 

genom bevattning av varje påfyllt lager om 20 cm.  

Resterande återfyllning kan göras med befintliga jordmassor. Större stenar skall tas bort i detta fall i 

jordmassorna. Alternativt kan återfyllnad göras med grus. 

Det rekommenderas att inte kompaktera återfyllnaden alltför hårt genom stampning. 

 

 

 

5. Idrifttagning 

Innan idrifttagning bör både BioKuben och och slamavskiljaren vara vattenfyllda till en normal 

driftnivå. Det innebär att slamavskiljaren (samtliga kamrar) är fylld till utloppsrörets nivå. 

BioKubens reningskamrar skall vara fyllda till utloppsrörets nivå. Den inbyggda pumpbrunnen i 

BioKuben skall vara fylld med ca 250 liter, alt. dess pump vara helt dränkt i vatten (kan kontrolleras 

genom att titta ned i öppningen till pumpbrunnen. 

 

 

Bottenlager av grus 2-8 

(max. 16) mm, tjocklek 

minst 10 cm, rek. 25 cm 

Återfyllning med grus 2-8 

(max. 16 mm), minst 10 

cm ut från BioKuben 

Ev. förankring med betong 
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Vid start av anläggningen skall följande ske, observera anläggningen under minst 15 minuter: 

Reningskamrarna obs. med dränkt biobädd luftas, kontrollera att det är jämn luftningsspridning i 

kamrarna. De tillhörande sedimenteringszonerna (utan biobädd) skall vara stilla/stagnanta. 

Detta är det normala drifttillståndet. Det bryts av ett annan driftläge under ett antal sekunder 

vanligen var 10/15:e minut. Då sker följande: 

Inloppspumpen pumpar in vatten från pumpbrunnen i botten, in till första reningskammaren. 

Mammutpump i sedimenteringszon obs. 2/utloppszon* (air-lift pump) pumpar behandlat vatten 

samt en bioslam från biobädden i kammare 2 i retur till slamavskiljaren. (Mammutpumpningen får 

luft från befintlig luftpump, vars flöde leds om via magnetventil från luftningen av 

reningskammaren.) 

Kemikaliepumpen kör samtidigt med mammutpumpningen, eftersom kemikalien tillsätts i det 

turbulenta returflödet, där det blandas in och reagerar med vattnet. (I slamavskiljaren hamnar 

således kemikalieslammet.) 

Det kan vara så att inloppspumpen och mammutpumpen samt kempumpen ej är synkroniserade; 

dock är alltid mammutpumpen synkroniserad med kempumpen. 

Kontrollera även larmenheten, att inget larm visas. Lampan skall lysa med ett fast sken och ingen 

signal ljuder vid intryckt knapp på larmenheten.  

Efter slutförd installation och idrifttagning skall minireningsverket förseglas med BioKubes 

plombering. (Denna försegling bör endast brytas av servicetekniker vid servicebesök.) 

 

(*) Returpumpning från reningskammare 1 med mammutpump i sed.zon 1 sker obs. 1 gång per 

dygn, och kör då ca 2 min. Då sker returpumpning i huvudsak ansamlat bioslam på botten. 

 

5.1 Funktionstest 

Förutom observation av automatisk drift, kan även samtliga pumpar tvångsköras via en testknapp 

mitt på kretskortet inuti styrenheten, se bild sid 11, högra övre hörnet. 

Då testknappen hålls intryck skall följande ske 

 Inloppspumpen kör 

 Kempumpen kör 

 Mammutpump sed.zon 2/utloppszon kör (luftning i reningskammare 2 upphör) 

 Mammutpump i sed.zon 1 kör (luftning i reningskammare 1 upphör) 

 Larm ger signal (blinkning/ljud) 

 

Detta sker med en loop, där varje komponent aktiveras efter varandra. 

 

Då testknappen ej längre hålls intryckt, skall det normala drifttillståndet inträda, d.v.s. endast 

luftpump kör (konstant drift) och luftning av reningskammare med biobädd sker.  
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Kontrollera larmet, att driftlampan ej blinkar och ljudsignal ljuder. Vid normal drift skall lampan 

lysa med ett fast sken. 

5.2 Första tidens drift 

De första 4-8 veckorna byggs en renande bakteriekultur upp i biobädden. Under denna tid kan 

skumning förekomma i verket. Detta är normalt och kan möjligen vara besvärande rent estetiskt om 

skum momentant trycker ut ur minireningsverkets lufthål. Denna uppstartsperiod varierar 

naturligtvis beroende på faktorer som temperatur och mängden tillfört avloppsvatten m.m. 

 

När sedan bakteriekulturen byggts upp, dämpar den skumningen som avtar med tiden. 

6. Övrigt 

Det är IFO Vattenrenings starka rekommendation att samtliga instruktioner i denna installations-

instruktion åtföljs. Detta för att fullständiga garantier skall kunna ges för reningsanläggningen. 

 

Vid frågor kring och under installation, ring vår support, tfn 08-445 95 47/ Vxl -00 


