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RAITA PA BIOKEM  
RAITA BioKem on varmatoiminen puhdistamo pienkiinteistön jätevesille. 

BioKem:in toiminta perustuu teknisiin ratkaisuihin, joita tarvitaan tehokkaan

puhdistustuloksen saavuttamiseksi. 

 

Tekniikka mahdollistaa laitteella myös pitkän käyttöiän (50-100 v). 

Käyttäjällä on joitakin velvollisuuksia;  puhdistamo täytyy tarkastaa kerran 

kuukaudessa (kun puhdistamoa käytetään) ja huoltaa määräajoin (kerran 1-

3 vuodessa). 

 

Lue tämä ohje ennen puhdistamon käyttöönottoa. Ratkaiset ongelma- 

tilanteet sen avulla helposti.

 

 

 

 

Huollon yhteystiedot:

Jos sinulla on kysyttävää, joihin et löydä vastauksia näistä ohjeista soita 

numerosta +358 40 5170489 /Raita huolto lisätietoa. Tai kysy

sähköpostilla huolto@raita.com osoitteesta.

 

 

SUOMI

SUOMI
SVENSKA
ENGLISH

Etusivu - Raita BioKem

Pintahälytys - Vedenpinnat

Pintahälytys - Vipat, paineanturi

Pumppaukset

Kemikaali 

Sulake - Vikavirta

Pintatasojen korjaus, vippojen tarkastus

Logiikan virheet

Raita 
PA BioKem 
Vikatilanneopas  - Felguide - Fault guide
 

22

mailto:helpdeks@raita.com


        
 
 

Pintahälytys  
- Paina ensin kuittauspainiketta (RESET) . 

Jos hälytys ei kuittaannu, tarkista seuraavat asiat:

 

 

 

KÄSIKÄYTTÖ PÄÄLLÄ? Näytössä lukee ”käsikäyttö” jos se on 

käsikäytöllä.

 

VEDENPINNAT SÄILIÖISSÄ:

Puhdistamon ollessa odotustilassa esikäsittelyn vedenpinta on oltava alle 

aloitusvipan ja prosessisäiliössä P2 pumpun tasossa (kts alla miten toimia jos 

vedenpinta on korkeammalla),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puhdistamon ollessa prosessitilassa vedenpinta on korkeammalla, ei kuitenkaan 

ylivuodossa (1. säiliöstä)  
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VIPAT: (ohjaus toimii vipalla)

 -   Aloitusvippa (i1) jumissa/likainen (painava, ei nouse) – ravista ja nosta/laske 

hieman - puhdista.

 -   Aloitusvippa rikki (tarkista näytöltä (i1) jos se on aktiivinen ylhäällä ohje (kts 

logiikan tilan tarkistaminen))

 

 

 

 -  Lopetusvippa (i2) jumissa (aktiivinen (i2), tarkista näytöltä, huom 

lopetusvippaa ei ole perusmalleissa)

  

Syy voi olla myös puhdistuskapasiteetin tilapäinen ylittyminen. (tällöin hälytys 

voidaan kuitata kun vedenpinta on alempana, alle aloitusvipan (i1) (tai 

pintahälytysvipan i3, huom pintahälytysvippaa ei ole perusmalleissa, aloitusvippa 

antaa hälytyksen kun se on ollut aktiivisena yli 24 h)

 

Puhdistamon vastaanottokapasiteettia voidaan säätää aloitusvipan korkeutta 

muuttamalla.   Laskemalla aloitusvippaa saadaan enemmän tilaa vedelle 

ennekuin se yltää pintahälytysvipalle. Huom! Jos lasket vippaa, tarkista että se 

pystyy liikkumaan vapaana. Vippa ei saa jäädä jumiin pumpun päälle/alle tai 

säiliön reunojen alle/päälle.

 

 

PAINEANTURI: (ohjaus toimii paineanturilla)

 -   Paineanturi vioittunut - tarkista ohjelman näytöltä sen antama tieto

 -   Paineanturi poissa vedestä - lisää vettä säiliöön, että anturi jää vedenpinnan 

alapuolelle, tarkista ohjelman tieto
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4) Suoritetaan lietteen laskeutumiskoe (4).

Puhdistamossa on lietetilaa min 40 % prosessisäiliön tilavuudesta. Lietteen 

laskeutumiskokeella

mitataan lietemäärä, tarkastetaan lietteen laskeutumisominaisuudet. Näytteen 

annetaan laskeutua

näyteastiassa kolmekymmentä minuuttia. Kirjataan ylös lietemäärä sekä 

mahdolliset muut

huomiot.

Mikäli laskeutuminen ei ole vielä tapahtunut annetaan laskeutua 2 tuntia. Jos 

lietemäärä on

yli 30 % on ylijäämälietettä syytä tyhjentää. (HUOM! jos puhdistamo on 

odotustilassa(v-ilm)

(vedenpinta tasossa B) tilassa käytetään ilmastusta käsikäytöllä 5 min ja otetaan

laskeutumiskoe. Tällöin riittää yli 10 % kirkasteen määrä.)

Jos pH on ollut alla 6.5 seuranta-astian mittauksessa tarkistetaan arvo myös 

laskeutuskokeen

kirkaasteesta (pinnalle erottuneesta puhdistetusta vedestä). Jos edelleen alla 6.5 

suoritetaan

PH.n ja alkaliteetin säätö.

SUOMI

Pumppaus ei toimi (P1, P2, SP)

 

Nosta kyseinen pumppu ylös ja tarkista onko tukossa, tai onko 

vippa likainen  (liian painava nousemaan). Puhdista ja kokeile uudestaan, tai soita 
huoltoon (puhdistamaan pumpu tai vaihtamaan jos se on rikki).

     

Huom!

Jos molemmat kaivot ovat täynnä, ja olette löytäneet syyn pintahälytykseen, niin 

prosessikaivoa tulee pumpata käsikäytöllä ”tyhjäksi” P2 pumpulla kunnes 

vedenpinta saavuttanut pumpun (hörppää ilmaa). Anna lietteen laskeutua n 30 m 

ennen pumppamista (ei ilmastusta). 

 

Tämän jälkeen puhdistamo voidaan laittaa toimimaan automatiikalla.
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Huolto
PA puhdistamon huolto tapahtuu 1-3 vuoden (riippuu käyttöasteesta) välein.  

• käyttöasteen ollessa yli 70 % tai enemmän suositellaan huoltoa tapahtuvaksi kerran 12 kk:ssa

• käyttöasteen ollessa 40-70 % tai enemmän suositellaan huoltoa tapahtuvaksi kerran 18 kk:ssa

• käyttöasteen ollessa alle 40 %tai enemmän suositellaan huoltoa tapahtuvaksi kerran 24 - 36 kk:ssa

 

HUOLLON TOIMENPITEET

1) BIOLOGISEN PROSESSIN TARKASTUS Tulos

• pH (mittaus) (arvo)

• lietteen laatu ja määrä (laskeutumiskoe) (liete/kokonaisvesimäärä 30 min laskeumalla)

• ilmastuksen toimivuus (mittaus) (arvo)

• kemikaalin syöttömäärän tarkistus (aika/ dl)

• haju ym. havainnot

•
2) PUHDISTAMON TEKNIIKAN TARKASTUS kierrätyspumppujen toimivuus ja kunto (testataan käsikäytöllä, 

nostetaan ylös ja puhdistetaan)

• P1

• P2

• SP

kemikaalipumppujen tarkistus ja kunto (testataan käsikäytöllä, tarvittaessa avataan puhdistetaan/ vaihdetaan 

letkuosa)

• KEM

puhaltimen tai ilmapumpun huoltotoimenpiteet, öljynvaihto, lamellienvaihto, kalvojenvaihto, kiilahihnanvaihto 

tarvittaessa AIR

• PRE-AIR

Ilmastimien toimivuus (tarkistetaan ilmakuplan koko, nostetaan ylös puhdistetaan, vaihdetaan kalvot tarvittaessa)

• AIR

• PRE-AIR

käsittelytietojen kirjaaminen ylös vesimäärä vesimäärä/ pvm käyttöaste

• hälytykset kpl

• tarkistusmuistuksen ja huoltomuistutuksen nollaus

• tarkistusmuistutus

• huoltomuistutus

 

Huolto sisältää laitteiden puhdistuksen, kuluvien osien vaihtamisen. 

 

Lataa huollon tarkastusraportti tästä linkistä.

 

 

 

 

 

SUOMI

Kemikaalia ei kulu

Puhdistamo ei ime kemikaalia ollenkaan/kunnolla. (HUOM! Muista suojalasit ja 

käsineet jos avaat/katkaiset kemikaaliletkuja!) Tarkista seuraavat:

- Kemikaalipumppu rikki (kokeile käsikäytöllä ja tarkista että kemikaalia tulee 

letkun päästä,  ja että pumppu pyörii. Jos ei pyöri, katso pumpun alta jos siellä on 

kytkin, käännä toiseen asentoon. Jos pumppu raksuttaa eikä pyöri, avaa kansi ja 

anna sille vauhtia.

- Kemikaalipumpun imuosa(kanisterissa) on pohja sakassa. Nosta pois/puhdista 

imuosa.

- Kemikaalipumpun painepää(prosessikaivo) likainen/tukossa. puhdista/katkaise 

tukososa

- Kemikaalit kuivuneet letkussa. Letku lämpimään veteen ja yritä painaa 

kovettumat rikki paineilmaakin voi käyttää. Tai tilaa uudet letkut.

- Kemikaalin pumppausaika väärä (puhdistanut normaalin määrän m3 laskurin 

mukaan)

  Tarkista säädöt.

- Aloitusvippa rikki/jumissa. Esikäsittelysäiliö silloin täynnä. ravista/nosta vippaa 

hieman.

  Tarkista näytöltä vipan tila (ohjeet ylhäällä).

- Kemikaalipumpun sulake pois päältä/rikki kokeile jollain muulla laitteella Chem 

pistorasiaan.

 

Jos toinen laite toimii niin kemikaalipumpun allaoleva kytkin on väärässä asennossa 

tai pumppu on rikki. Jos ei tule virtaa pistorasiaan kun sulake on päällä, on 

luultavasti sulake rikki.

 

 
Kemikaalia kuluu liikaa

Puhdistamo käyttää enemmän kemikaalia kuin pitäisi  (Kemikaalin kulutus kuuluu 

olla noin 3dl/m3). Seuraa kemikaalin kulutusta käyttöpäiväkirja-merkinnöistäsi, 

vertaa kuutiolaskurin lukemaa / kemikaalin kulutusta. 

 

Ohjelmoinnista voidaan muuttaa kemikaalin syöttöä (kts kohta Chem 

ba).

 Teknisä vikoja joista voi aiheutua liian suurta kemikaalin syöttöä:

- Aloitusvippa jumissa (aktiivinen kokoajan, tark. Näytöltä. Ohjeet ylhäällä) 

kuutiolaskurin mukaan puhdistanut paljon vaikka vedenkulutus ollut normaali. 

Nosta/laske/puhdista aloitusvippa.

- P1 putki jäässä /tukossa.

- P2 putki jäässä / tukossa.

- Puhdistamo käsikäytöllä?

- Kemikaalin pumppausaika väärä (puhdistanut normaalin määrän m3 laskurin 

mukaan)
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Virtasuoja laukeaa 

Jossain puhdistamon sähkölaitteessa on vika. Viallisen laitteen selvittämiseksi toimi 

seuraavasti:

Laita kaikki sulakkeet alaspäin (off) paitsi sen laitteen sulake mitä haluat kokeilla. 

Kytke käsikäyttö päälle. 

Tee sama toimenpide jokaiselle laitteelle vuorotellen kunnes vikavirta laukeaa. 

Ilmoita meille mikä laite laukaisee vikavirran niin lähetämme uuden laitteen 

viallisen tilalle.

     

Sulake ei pysy päällä/laukeaa

Kyseinen sähkölaite on viallinen. Ilmoita mikä laite on kyseessä niin lähetämme 

uuden laitteen viallisen tilalle.

 

Laite/Pumppu ei lähde käyntiin 
käsikäytöllä kokeiltaessa

- Pumpussa voi olla vippa/pinnanseuranta. Jos vettä ei ole tarpeeksi (vippa 

alaspäin) niin se ei käynnisty.

- kokeile toisella laitteella kyseiseen pistorasiaan, jos se toimii niin laite on 

rikki/vipallinen, jos ei toimi niin sulake voi olla rikki/sähköjohto hapettunut. 

(soita)

- Jos näytössä EI lue ”käsikäyttö” niin se ei ole päällä, vaikka kytkin olisi käännetty 

käsikäytölle, syy voi olla hapettunut sähköjohto. Tai mahdollisesti logiikkavika. 

(soita)

 

Hälytysvalo on rikki (punainen)

- Ruuvaa valon kansi auki, tarkista että polttimo on ehjä, luultavasti ei.

  Kyseessä on 12v polttimo, sama kuin esim. auton vilkuissa/rekisterikilven valoissa.

  Ota polttimo mukaan ja osta samanlainen.

- Jos polttimo näyttää ehjältä, puhdista liitin joka menee valon 

metallirunkoon(ruuvilla kiinnitetty) ilmoita jos ei lähde toimimaan niin korjaamme 

huollon yhteydessä.

 

 Hälytysvalo (vihreä) rikki

Ilmoita jos ei lähde toimimaan niin korjaamme huollon yhteydessä.
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Odotustila puhdistamossa ja P2 
pumppu vedenpinnan alapuolella

 (kannattaa tarkistaa aina puhdistamon tarkastuksen yhteydessä)

 

Laita kaikki sulakkeet off asentoon. Odota 30 min että liete laskeutuu. Kytke SP 

(tai PP) sulake on asentoon.               

Kytke käsikäyttö (HAND)  päälle ja pumppaa käsikäytöllä niin kauan että pumppu 

hörppää ilmaa/sammuu automaattisesti(vipalliset pumput). Laita laite 

automatiikalle taas (käsikäyttö pois päältä ja sulakkeet ylös).

 

Tämä johtuu yleensä likaisesta/tukkeentuneesta P2 pumpusta jolloin se ei ehdi 

pumpata tarpeeksi pumppausjakson aikana. 

 

Vippojen (aloitus,lopetus,pintahälytys) 
ja muiden laitteiden tarkistus näytöltä 

Tarkista vipan tai laitteen tila näytöltä ylhäällä olevan ohjeen mukaisesti.

(Logiikan tilan (input, output) tarkastaminen)      

 

 

 

 

SUOMI
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Sp/PP pumppu ja Esi-ilmastus ei toimi 

(Logiikan lisäosan ledi on muun värinen kuin vihreä) (SP/PP pumppu= 

lietteenpoisto)

Sammuta puhdistamo pääkytkimestä tai paina vikavirran testinappia että 

puhdistamoon tulee sähkökatko. Jos logiikka ja lisäosa sammui, niin laita virrat 

päälle taas, ja katso jos lisäosa palaa vihreänä. (jos ei, ilmoita huoltoomme)

Jos laite on akkuvarmisteinen (logiikka mallia 12/24 V), kytke akulta syöttö irti että 

saadaan sähköt poikki. Akku on erillisessä valkoista laatikossa, tai keskuksessa (iso 

sähkökeskus) 

 Avaa kansi, ota akusta toinen johto irti (abiko-liitin). 

Odota että logiikka sammuu ja laita kytke virran syöttö (pääkytkimestä 230 V tai 

kytkemällä akun johto takaisin 12/24 V)

Jos ei lähde toimimaan niin logiikan lisäosa täytyy vaihtaa. 

 

 

Suosittelemme puhdistamoillemme säännöllistä hoitoa ja huoltoa. 

 

Puhdistamon tarkastus suositellaan tehtäväksi vähintään kerran kuukaudessa, aikaa 

siihen kannattaa varata n 10 minuuttia.

 

Suosittelemme teknistä määräaikaishuoltoa 1-3 vuoden välein (puhdistamon 

käyttöoasteen mukaisesti). Teknisessä huollossa tarkastetaan kaikki laitteet ja 

vaihdetaan tarvittavat varaosat. 

  

 

SUOMI
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RAITA PA BIOKEM  
Tack för att Du valde RAITA PA biokem minireningsverk för att rena Ditt 

avlopp. Läs denna bruksanvisningen innan du använder 

reningsanläggningen.

 

Vår leverans inkluderar alltid inspektion av installation, start och 

bruksanvisning. Om de är inte levererade, vänligen kontakta vår 

serviceavdelning för att komma överens om dessa.

 

Att använda reningsanläggningen kräver regelbunden övervakning av 

systemet. Reningsverket begär en månadskontroll av användaren. 

Reningverket är utrustad med ett övervakningsljus som, när den lyser inte, 

begär användaren att kontrollera systemet. Slockning av ljuset påminner om 

kontroll en gång i månaden och informerar om fel eller störning i systemet.

 

Om du har några frågor och hittar inte svar på dessa instruktioner ring +358 

40 5170489 / RAITA Service för mer information. Eller fråga med e-post 

huolto@raita.com.

 

Reningsverkets livslängd beräknas att vara 50-100 år. Reservdelarlistan och 

en uppskattning av reservdelarnas ersättningsbehov följs separat med varje 

leverans.

SVENSKA

  

  

K

 

 

 

 

RAITA PA BIOKEM  
RAITA BioKem är ett pålitligt reningsverk för avloppsvatten av enskilda 

fastigheter. BioKems verksamhet baseras på tekniska lösningar vilka 

behövs för att att uppnå ett hög rengöringsresultat.

 

Tekniken möjliggör också en lång livslängd för enheten (50-100 år). 

 

Användaren har lite ansvar av dess funktion; se till att inte sätta olämpligt i 

avloppet och observera verkets funktion, minst en gång i månaden (när den 

används).  Reningsverket måste också servas  regelbundet (en gång / 1- 3 

år). 

 

Läs dessa instruktioner innan du använder reningsverket. Lös 

problemsituationer med hjälp av det.

 

 

 

 

Services kontaktinformation:

Om du har frågor, ring +358 40 5170489 / RAITA’s service,  för mer 

information. Eller fråga via e-post  huolto@raita.com.

 

 

SUOMI
SVENSKA
ENGLISH 
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Nivålarm  
- 1. Tyck på kvitteringsknappen (RESET) . 

Om alarmet inte kvitteras kontrollera följande

 

 

 

HANDDRIFT PÅ? Displayen visar "Hand Drift" om den 
är i manuell drift.

 

VATTENNIVÅER I TANKAR:

Då reningsverket är i vänteläge skall vattennivån i förbehandlings tanken vara 

under startflotören och i prosesstanken så du ser P2 pumpen (se längre ner hur 

du skall göra om nivåerna är högre).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då reningsverket är i prosessläge(tex. Luftningsfas) är vattennivån högre i 

prosesstanken, nivån kan också vara högre i förbehandlings tanken, men inte så 

det når upp till överflödesröret.

 

 

 

 

  

  

K
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Flotörer: 

 -   Startflotören (i1) Fast/smutsig (För tung för att stiga) – Skaka och höj/sänk 

litet - Putsa

 -   Starflotören sönder (kontrollera i displayen (i1) om den är aktiv, uppåt) (se. 

Kontroll av logikens input o. outputs) 

 

 

 

 -  Avslutningsflotören (i2) fast (aktiv (i2), kontrollera intputs, obs. 

Avslutningsflotör finns ej i basmodellerna)

  

Felet kan vara reningskapacitetens tillfälliga överskridning. (då går det att 

kvittera, när vattennivån går under starflotören (i1) (eller nivå-alarm flotören i3, 

(Obs nivåalarm flotör finns ej i basmodellerna), i basmodellerna ger 

startflotören nivåalarm efter att ha varit obrutet aktiv i 24h (Level Al värdet).

 

Reningsverkets Mottagningskapacitet går att ändra genom sänka på 

startflotören.  Genom att sänka startflotören rymms det mer vatten i 

förbehandlingstanken före vattennivån når nivå-alarm flotören. Obs! Om du 

sänker flotören, kontrollera att den kan röra sig fritt. Flotören får inte blir och 

ligga på/under en pump eller gå under/bli och ligga på tank-kanterna.

 

 

Trycksensoren: 

 -   Trycksensoren  sönder - kontrollera i displayen dess data

 

 

 

12

Raita 
PA BioKem 
Vikatilanneopas  - Felguide - Fault guide
 

SVENSKA

SUOMI
SVENSKA
ENGLISH

Fram sida - Raita BioKem

Alarm - Vattenytorna

Alarm - Flotör, trycksensoren

Pumpningarna

Kemi 

Säkringar - RCD

Återställä vattenytorna, testa flotören

Fel med logigen



        
 
 

4) Suoritetaan lietteen laskeutumiskoe (4).

Puhdistamossa on lietetilaa min 40 % prosessisäiliön tilavuudesta. Lietteen 

laskeutumiskokeella

mitataan lietemäärä, tarkastetaan lietteen laskeutumisominaisuudet. Näytteen 

annetaan laskeutua

näyteastiassa kolmekymmentä minuuttia. Kirjataan ylös lietemäärä sekä 

mahdolliset muut

huomiot.

Mikäli laskeutuminen ei ole vielä tapahtunut annetaan laskeutua 2 tuntia. Jos 

lietemäärä on

yli 30 % on ylijäämälietettä syytä tyhjentää. (HUOM! jos puhdistamo on 

odotustilassa(v-ilm)

(vedenpinta tasossa B) tilassa käytetään ilmastusta käsikäytöllä 5 min ja otetaan

laskeutumiskoe. Tällöin riittää yli 10 % kirkasteen määrä.)

Jos pH on ollut alla 6.5 seuranta-astian mittauksessa tarkistetaan arvo myös 

laskeutuskokeen

kirkaasteesta (pinnalle erottuneesta puhdistetusta vedestä). Jos edelleen alla 6.5 

suoritetaan

PH.n ja alkaliteetin säätö.

Pumpen fungerar ej (P1,P2,SP/PP)

 

 Lyft upp pumpen som ej fungeraroch kontrollera om pumpen 

är stockad, eller om dess flotör är smutsig(för tung för att stiga). Putsa och prova 
pånytt, eller ring vår service så kommer vi och putsa pumpen eller byta den om den 
är sönder.

     

OBS!

Om båda tankarna är fulla, och ni har hittat orsaken till nivå-alarmet, skall 

prosesstanken pumpas ”tom” med P2 (hand-drift) tills pumpen suger luft. Låt 

slammet sjunka 30min före pumpning med P2(stäng luftpumpen AIR). 

 

Efter att prosessen är ”tömd” kan reningsverket läggas på Automatik igen, kom 

ihåg att lägga säkringarna på. 
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Huolto
PA puhdistamon huolto tapahtuu 1-3 vuoden (riippuu käyttöasteesta) välein.  

• käyttöasteen ollessa yli 70 % tai enemmän suositellaan huoltoa tapahtuvaksi kerran 12 kk:ssa

• käyttöasteen ollessa 40-70 % tai enemmän suositellaan huoltoa tapahtuvaksi kerran 18 kk:ssa

• käyttöasteen ollessa alle 40 %tai enemmän suositellaan huoltoa tapahtuvaksi kerran 24 - 36 kk:ssa

 

HUOLLON TOIMENPITEET

1) BIOLOGISEN PROSESSIN TARKASTUS Tulos

• pH (mittaus) (arvo)

• lietteen laatu ja määrä (laskeutumiskoe) (liete/kokonaisvesimäärä 30 min laskeumalla)

• ilmastuksen toimivuus (mittaus) (arvo)

• kemikaalin syöttömäärän tarkistus (aika/ dl)

• haju ym. havainnot

•
2) PUHDISTAMON TEKNIIKAN TARKASTUS kierrätyspumppujen toimivuus ja kunto (testataan käsikäytöllä, 

nostetaan ylös ja puhdistetaan)

• P1

• P2

• SP

kemikaalipumppujen tarkistus ja kunto (testataan käsikäytöllä, tarvittaessa avataan puhdistetaan/ vaihdetaan 

letkuosa)

• KEM

puhaltimen tai ilmapumpun huoltotoimenpiteet, öljynvaihto, lamellienvaihto, kalvojenvaihto, kiilahihnanvaihto 

tarvittaessa AIR

• PRE-AIR

Ilmastimien toimivuus (tarkistetaan ilmakuplan koko, nostetaan ylös puhdistetaan, vaihdetaan kalvot tarvittaessa)

• AIR

• PRE-AIR

käsittelytietojen kirjaaminen ylös vesimäärä vesimäärä/ pvm käyttöaste

• hälytykset kpl

• tarkistusmuistuksen ja huoltomuistutuksen nollaus

• tarkistusmuistutus

• huoltomuistutus

 

Huolto sisältää laitteiden puhdistuksen, kuluvien osien vaihtamisen. 

 

Lataa huollon tarkastusraportti tästä linkistä.

 

 

 

 

 

Kemikalier går ej åt

Reningsverket suger inte kemikalier alls eller dåligt. (OBS! Kom ihåg skyddshandskar 

och glasögon om du öppnar eller kortar av slangarna!)

 

- Kemikaliepumpen sönder (testa på hand-drift om pumpen snurrar och det kommer 

kemikalier ur slangen, om pumpen inte snurrar, se om det finns en on/off brytare 

under pumpen och om den är i fel läge.

   Om pumpen för ett knarsande ljud, öppna pumpens skyddsglas och ge fart åt 

pumpen. 

- Kemikaliepumpens sugdel(kanistern) i bottensedimentet. Lyft upp sugdelen och 

putsa, höj sugslangen så den inte suger sediment.

- Kemikaliepumpens tryckslangs ända(prosesstank) smutsig eller stockad. 

Putsa/klipp bort stockningen

- Kemikalierna torkade i slangen. Lägg slangen i varmt vatten och försök klämma 

sönder torkade kemikalien, tryckluft    kan användas, eller ring så skickar vi ny 

slang.

- Kemikaliepumpens pumptid felaktig (Renat normal mängd m3 enligt räknaren)

  Kontrollera tiden. - Startflotören Fast/Sönder. Förbehandlings tanken är då full. 

Skaka och lyft/sänk flotören lite.

  Kolla i displayen inputs (anvisning uppåt.)

- Kemikaliepumpens säkring avstängd/sönder Prova med någon annan pump i chem 

uttaget(Hand-driften på). Om den andra pumpen fungerar kan brytaren under 

kem.pumpen vara i fel läge(on/off) eller så är pumpen sönder. Om det inte kommer 

ström i uttaget då säkringen är på(och hand-drift påslagen) är chem säkringen 

troligtvis sönder.

 

 
Kemikalie förbrukningen hög

 Reningsverket använder mer kemikalier än tidigare  (Förbrukningen skall vara ca. 

3dl/m3). Följ kemikalieförbrukningen från din dagbok, och jämför 

kemikalieförbrukningen och renade m3 mängden. Kemikalie pumptiden går att 

ställa (se. Chem ba).

 

Fel som kan orsaka höjd kemikalieförbrukning:

- Starflotören fastnad. (aktiv hela tiden, kontrollera i displayen(inputs.) Enligt 

m3 räknaren har den renat mycket mer vatten än än tidigare, fast 

vattenförbrukningen har varit normal. Lyft/sänk/putsa Startflotören.

-  P1 röret Fruset/stockat.

- P2 röret Fruset/stockat.

- Reningsverket på hand-drift?

- Kemikaliepumpens pumptid felaktig (har renat normal mängd vatten enligt 

m3 räknaren)
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Jordfelsbrytaren utlöser 

Någon pump har troligtvis gått sönder, för att hitta rätt pump gör följande.

Lägg alla säkringar ner(off) utom den säkringen vars pump du vill testa och lägg på 

han-drift.

Testa alla säkringar på samma sätt tills du hittar den som utlöser Jordfelsbrytaren.

Ring oss och berätta vilken pump som utlöser jordfelsbrytaren så skickar vi en ny 

pump.

Eller kommer och serva.

     

Säkringen löser ut

Pumpen har gått sönder, ring så skickar vi en ny eller kommer och serva.

 

 

Pumpen går ej igång på hand-drift

- Pumpen kan ha start/stopp flotör. Om det finte finns tillräckligt med 

vatten(flotören neråt) går den inte igång.

- Prova med en annan pump i uttaget, om den fungerar är andra pumpen sönder 

eller med flotör, om den int fungerar kan säkringen vara sönder eller någon eltråd 

ärjad.(ring) 

- Om det inte står Hand-drift i displayen, är den inte heller på, Fast brytaren skulle 

vara i hand-drift läge,

felet kan vara en ärjad eltråd eller logikfel. (Ring)

 

Alarm lampan sönder (RÖD)

- Skruva upp lampans lock och kontrollera att lampan är hel, det är 12v system, och 

samma lampa som i bil blinkers eller registerskylts belysning. 

 - Om lampan är hel kolla eltråden som går från lampan till lampbottnet(metall)

 slipa med sandpapper så den får kontakt i bottnet. Ring om det inte börjar 

fungera, så fixar vi det tillika med årsservicen

 

Alarm lampan sönder (GRÖN)

Ring och meddela så kommer vi och byter den vid nästa års service
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Väntetid och vattennivån över P2

(detta är bra att kontrollera varje månad vid granskningen om rengingsverket är i 

vänteläge just då.)

 

Om pumpen syns är allt ok. Om inte gör följande.

Lägg alla säkringar på Off. Vänta 30min att slammet sjunker. Lägg på SP/PP 

säkringen och lägg reningsverket på Hand-drift och pumpa tills P2 suger 

luft/stannar automatiskt(pumpar med flotör). Lägg reningsverket på automatik

ingen.(hand-driften bort, och alla säkringar på)

 

Detta beror oftast på stockad P2 pump(den hinner ej pumpa tillräckligt under dens 

pumptid)

 

Flotöruppföljning i displayen. 

Kontrollera om flotörer är aktiva/inaktiva med hjälp av anvisningarna 

(Kontroll av logikens inputs och outputs)     
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SP/PP pumpen och Pre-air fungerar ej 

(Logikens tilläggsdels led lyser annan färg än grön) (SP/PP pump= slampump)

 

Stäng reningsverket på huvudbrytaren eller tryck på jordfelsbrytarens test knapp så 

att det blir strömavbrott . Om logiken och tilläggsdelen slocknade lägg på 

strömmen igen och se om tilläggsdelen lyser grönt.

 

Om styrcentralen har batteri/akku (logik modell 12/24 V), koppla lös 

batteriets/akkuns ena pol, så logiken slocknar, koppla fast igen och kontrollera 

färgen på leden. Batteriet finns i en vit låda eller i styrcentralen(stor central).

Öppna locket och koppla lös batteriets ena pol(abiko)

 

Om det inte börjar fungera måste logikens tilläggsdel bytas(ring)

 

 

Suosittelemme puhdistamoillemme säännöllistä hoitoa ja huoltoa. 

 

Vi rekommenderar regelbunden uppföljning och service för våra reningsverk

 

Reningsverks uppföljning rekommenderas att göra minst 1gång per månad, det tar 

ungefär 10min.

 

Vi rekommenderar tekninsk service med 1-3 års mellanrum beroende på 

reningsverkets verkningsgrad. 

I tekniska servicen kontrollerar vi alla pumpar och byter slitagedelar och annat som 

behövs.
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RAITA PA BIOKEM  
Tack för att Du valde RAITA PA biokem minireningsverk för att rena Ditt 

avlopp. Läs denna bruksanvisningen innan du använder 

reningsanläggningen.

 

Vår leverans inkluderar alltid inspektion av installation, start och 

bruksanvisning. Om de är inte levererade, vänligen kontakta vår 

serviceavdelning för att komma överens om dessa.

 

Att använda reningsanläggningen kräver regelbunden övervakning av 

systemet. Reningsverket begär en månadskontroll av användaren. 

Reningverket är utrustad med ett övervakningsljus som, när den lyser inte, 

begär användaren att kontrollera systemet. Slockning av ljuset påminner om 

kontroll en gång i månaden och informerar om fel eller störning i systemet.

 

Om du har några frågor och hittar inte svar på dessa instruktioner ring +358 

40 5170489 / RAITA Service för mer information. Eller fråga med e-post 

huolto@raita.com.

 

Reningsverkets livslängd beräknas att vara 50-100 år. Reservdelarlistan och 

en uppskattning av reservdelarnas ersättningsbehov följs separat med varje 

leverans.

ENGLISH

  

  

K

 

 

 

 

RAITA PA BIOKEM  
RAITA BioKem is a reliable wastewater treatment plant for individual 

properties. BioKem's operations are based on technical solutions which are 

needed to achieve a high cleaning result.

 

The technology also enables a long service life of the device (50-100 years).

 

The user has some responsibility for its function; make sure not to put 

inappropriate in the drain and observe the function of the work, at least once 

a month (when used). The treatment plant must also be serviced regularly 

(once / 1-3 years).

 

Read these instructions before using the treatment plant. Solve 

problem situations with it.

 

 

 

 

Services contact information:

If you have any questions, call +358 40 5170489 / RAITA's service, for more 

information. Or ask via email huolto@raita.com.
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Level alarm 
- 1. Press the RESET button.

If the alarm is not released, check the following

 

 

 

HAND DRIVE ON? The display shows "Hand 
Operation" if it is in manual operation.

 

WATER LEVELS IN THE TANKS:

When the treatment plant is in standby mode, the water level in the pre-treatment 

tank should be below the starting float and in the process tank so you can see 

the P2 pump (see how to do if the levels are higher).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When the treatment plant is in process mode (eg aeration phase), the water level 

is higher in the process tank, the level can also be higher in the pre-treatment 

tank, but not so that it reaches the overflow pipe.

 

 

 

 

  

  

K
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Floats:

- Starter float (i1) fixed / dirty (Too heavy to rise) - Shake and raise / lower 

slightly - Clean

 - Starter float broken (check in the display (i1) if it is active, upwards) (see. 

Checking the logic input and outputs)

 

 

 

 - Termination float (i2) fixed (active (i2), check inputs, note.

Closing float is not available in the base models)

  

The fault may be the temporary exceedance of the purification capacity. (then 

it is possible to acknowledge, when the water level goes below the star float 

(i1) (or level alarm float i3, (Note level alarm float is not available in the base 

models), in the base models the starting float gives level alarm after being 

continuously active for 24h (Level Al value ).

 

The treatment plant's reception capacity can be changed by lowering the 

starter float. By lowering the starter float, more water is held in the pre-

treatment tank before the water level reaches the level alarm float. Note! If you 

lower the float, check that it can move freely. The float must not stay and lie on 

/ under a pump or go under / stay and lie on the tank edges.

 

Pressure sensor: 

 - The pressure sensor broken - check its data in the display

 

 

 

20

Raita 
PA BioKem 
Vikatilanneopas  - Felguide - Fault guide
 

ENGLISH

SUOMI
SVENSKA
ENGLISH

Front page - Raita BioKem

Alarm - The water surfaces

Alarm - The float, the pressure sensor

Pumping

Chemical dosing 

Fuses - RCD

Restoring water surfaces, testing floats

Error with the log



        
 
 

4) Suoritetaan lietteen laskeutumiskoe (4).

Puhdistamossa on lietetilaa min 40 % prosessisäiliön tilavuudesta. Lietteen 

laskeutumiskokeella

mitataan lietemäärä, tarkastetaan lietteen laskeutumisominaisuudet. Näytteen 

annetaan laskeutua

näyteastiassa kolmekymmentä minuuttia. Kirjataan ylös lietemäärä sekä 

mahdolliset muut

huomiot.

Mikäli laskeutuminen ei ole vielä tapahtunut annetaan laskeutua 2 tuntia. Jos 

lietemäärä on

yli 30 % on ylijäämälietettä syytä tyhjentää. (HUOM! jos puhdistamo on 

odotustilassa(v-ilm)

(vedenpinta tasossa B) tilassa käytetään ilmastusta käsikäytöllä 5 min ja otetaan

laskeutumiskoe. Tällöin riittää yli 10 % kirkasteen määrä.)

Jos pH on ollut alla 6.5 seuranta-astian mittauksessa tarkistetaan arvo myös 

laskeutuskokeen

kirkaasteesta (pinnalle erottuneesta puhdistetusta vedestä). Jos edelleen alla 6.5 

suoritetaan

PH.n ja alkaliteetin säätö.

The pump does not work (P1, P2, SP / 
PP)

 

Lift up the pump that is not working and check if the pump is clogged, 

or if its float is dirty (too heavy to rise). Clean and try again, or call our service and 
we will come and clean the pump or replace it if it is broken.

     

NOTE!

If both tanks are full, and you have found the cause of the level alarm, the process 

tank must be pumped "empty" with P2 (manual operation) until the pump sucks air. 

Allow the sludge to sink 30min before pumping with P2 (close the air pump AIR).
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Huolto
PA puhdistamon huolto tapahtuu 1-3 vuoden (riippuu käyttöasteesta) välein.  

• käyttöasteen ollessa yli 70 % tai enemmän suositellaan huoltoa tapahtuvaksi kerran 12 kk:ssa

• käyttöasteen ollessa 40-70 % tai enemmän suositellaan huoltoa tapahtuvaksi kerran 18 kk:ssa

• käyttöasteen ollessa alle 40 %tai enemmän suositellaan huoltoa tapahtuvaksi kerran 24 - 36 kk:ssa

 

HUOLLON TOIMENPITEET

1) BIOLOGISEN PROSESSIN TARKASTUS Tulos

• pH (mittaus) (arvo)

• lietteen laatu ja määrä (laskeutumiskoe) (liete/kokonaisvesimäärä 30 min laskeumalla)

• ilmastuksen toimivuus (mittaus) (arvo)

• kemikaalin syöttömäärän tarkistus (aika/ dl)

• haju ym. havainnot

•
2) PUHDISTAMON TEKNIIKAN TARKASTUS kierrätyspumppujen toimivuus ja kunto (testataan käsikäytöllä, 

nostetaan ylös ja puhdistetaan)

• P1

• P2

• SP

kemikaalipumppujen tarkistus ja kunto (testataan käsikäytöllä, tarvittaessa avataan puhdistetaan/ vaihdetaan 

letkuosa)

• KEM

puhaltimen tai ilmapumpun huoltotoimenpiteet, öljynvaihto, lamellienvaihto, kalvojenvaihto, kiilahihnanvaihto 

tarvittaessa AIR

• PRE-AIR

Ilmastimien toimivuus (tarkistetaan ilmakuplan koko, nostetaan ylös puhdistetaan, vaihdetaan kalvot tarvittaessa)

• AIR

• PRE-AIR

käsittelytietojen kirjaaminen ylös vesimäärä vesimäärä/ pvm käyttöaste

• hälytykset kpl

• tarkistusmuistuksen ja huoltomuistutuksen nollaus

• tarkistusmuistutus

• huoltomuistutus

 

Huolto sisältää laitteiden puhdistuksen, kuluvien osien vaihtamisen. 

 

Lataa huollon tarkastusraportti tästä linkistä.

 

 

 

 

 

Chemical is not consumed

The treatment plant does not absorb chemicals at all or poorly. (NOTE! Remember 

protective gloves and goggles if you open or shorten the hoses!)

 

- Chemical pump breaks down (test manual operation if the pump spins and 

chemicals come out of the hose, if the pump does not spin, see if there is an on / 

off switch under the pump and if it is in the wrong position.

   If the pump makes a creaking sound, open the pump's protective glass and speed 

up the pump.

- The suction part of the chemical pump (canister) in the bottom sediment. Lift up 

the suction part and polish, raise the suction hose so that it does not suck 

sediment.

- End of the chemical pump pressure hose (process tank) dirty or clogged. Trim / 

cut off the congestion

- The chemicals dried in the hose. Put the hose in hot water and try to squeeze the 

dried chemical, compressed air can be used, or call and we will send a new hose.

- Pump time of the chemical pump incorrect (Purified normal amount of m3 

according to the calculator)

  Check the time. - Starter float Fixed / Broken. The pre-treatment tank is then 

full. Shake and lift / lower the float a little.

  Check inputs in the display (instruction upwards.)

- Chemical pump fuse switched off / broken Try another pump in the chem socket 

(Manual operation on). If the other pump works, the switch under the chemical 

pump may be in the wrong position (on / off) or the pump is broken. If there is no 

power in the socket when the fuse is on (and manual operation is switched on) the 

chem fuse is probably

 

 

 

Chemical consumption high

 Chemical consumption high

  The treatment plant uses more chemicals than before (Consumption should be 

approx. 3dl / m3). Track the chemical consumption from your diary, and compare 

the chemical consumption and purified m3 amount. Chemical pump time can be set 

(see Chem ba).

Errors that can cause increased chemical consumption:

- Starfloat stuck. (active all the time, check in the display (inputs.) According to 

the m3 calculator, it has purified much more water than before, although the 

water consumption has been normal. Lift / lower / clean the starter float.

- P1 tube Frozen / stocked.

- P2 tube Frozen / stocked.

- The treatment plant on hand operation?

- Pump time of the chemical pump incorrect (has purified normal amount of water 

according to the m3 counter)
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The earth leakage circuit breaker trips

Some pump has probably broken, to find the right pump do the following.

Lay all fuses down (off) except the fuse whose pump you want to test and put on 

manual operation.

Test all fuses in the same way until you find the one that trips the earth leakage 

circuit breaker.

Call us and tell us which pump triggers the earth fault circuit breaker and we will 

send a new pump.

Or come and serve

     

The fuse trips

The pump has broken, call and we will send a new one or come and service.

 

 

The pump does not start on manual 
operation

- The pump can have a start / stop float. If there is enough water (float down) it 

will not start.

- Try with another pump in the socket, if it works the other pump is broken or with 

a float, if it does not work the fuse may be broken or some electrical wire is torn. 

(Call)

- If there is no Manual operation in the display, it is not on either, Although the 

switch would be in manual mode,

the fault can be an irritated electrical wire or logic fault. (Ring)

 

Alarm lamp broken (RED)

 Unscrew the lamp cover and check that the lamp is complete, it is a 12v system, 

and the same lamp as in car turn signals or license plate lighting.

  - If the lamp is intact, check the electrical wire that goes from the lamp to the 

lamp base (metal)

  sand with sandpaper so that it makes contact in the bottom. Call if it does not 

start to work, and we will fix it along with the annual service

 

Alarm lamp broken (GREEN)

Call and let us know and we will come and change it at next year's service
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Waiting time and water level above P2

(This is a good idea to check every month during the inspection if the treatment 

plant is on hold at that time.)

 

If the pump is visible, everything is ok. If not do the following.

Put all fuses on Off. Wait 30 minutes for the sludge to sink. Put on the SP / PP fuse 

and put the treatment plant on Manual operation and pump until P2 sucks air / 

stops automatically (pumps with float). Put the treatment plant on automatic

none. (manual operation removed, and all fuses on)

 

This is usually due to a clogged P2 pump (it does not have time to pump enough 

during its pumping time)

 

Float follow-up in the display.

Check if floats are active / inactive using the instructions

(Control of logic inputs and outputs)  
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The SP / PP pump and Pre-air do not 
work

The additional part of the logic illuminates a color other than green) (SP / PP pump 

= sludge pump)

 

Close the treatment plant on the main switch or press the earth fault circuit 

breaker test button so that there is a power failure. If the logic and add-on went 

out, turn on the power again and see if the add-on glows green.

 

If the control panel has a battery / battery (logic model 12/24 V), disconnect one 

pole of the battery / battery, so the logic goes out, reconnect and check the color 

of the joint. The battery is in a white box or in the control panel (large control 

panel).

Open the cover and disconnect one of the battery terminals (abiko)

 

If it does not start working, the additional part of the logic must be replaced (call)

 

We recommend regular follow-up and service for our treatment plants

 

The treatment plant's follow-up is recommended to be done at least once a month, 

it takes about 10 minutes.

 

We recommend technical service at 1-3 year intervals depending on the treatment 

plant's efficiency.

In the technical service, we check all pumps and replace wear parts and other 

things that are needed.
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