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Kestvad lahendused keskkonnatehnikas:
Heitveekäitlus ja bioloogilised WC-seadmed suvilatele ja väikeelamutele

RAITA technology on keskkonnatehnikale spetsialiseerunud firma.
Ettevõtte pakutavad tooted ja tehnoloogiad tuginevad
pikale keskkonnatehnikaalasele kogemusele. 1950. aastate
alguses puhta vee käitlusseadmetest alguse saanud tegevus laienes 1960. aastatel heitveepuhastusseadmetele ning
1970. aastatel bioloogilistele WC-seadmetele ning 1980.
aastatel komposteerimisele. Lisaks üksiktoodete müümisele
on tegevusalade hulka alati kuulunud ka terviklahenduste
pakkumine keerukamatesse kohtadesse. Tänapäeval pakume klientidele põhjalikult väljatöötatud keskkonnatehnikat
hajaasustuse heitveekäitluseks, WC-süsteeme ning kompostimislahendusi.
Meie seadmed on Soomes välja töötatud kõrge kvaliteediga süsteemid.
Õnnestunud tarne koosneb oma ala spetsialistide koostöös teostatud tarneahelast. Sellesse kuuluvad:
1. kliendi vajaduste kaardistamine
2. professionaalne kliendipõhine projekt (koostöös
iseseisva projekteerijaga)
3. kvaliteetne tehniline teostus ja seadmete paigaldamine (koostöös iseseisva paigaldusettevõttega)
4. paindlik kliendi vajadustele vastavalt kohandatud
hooldusteenindus
environment

Võtke meiega ühendust ning küsige täpsemalt RAITA – sustainable solutions – hankekomplekti kohta.



Ettevõtte tegevus

Biokeemilised puhastid väikeelamutele lk 14

Mahutid, biomoodulid lk 12

HS-puhastid suvilatele, pumplad väikeelamutele lk 10

AQ bioloogilised WC-seadmed suvilatele ja väikeelamutele lk 8

EV öko-WCd: kompostivad öko-WCd suvilatesse lk 6

BioBox-puhastid: bioloogilised puhastid suvilatesse lk 4

BioBox-puhastid: bioloogilised puhastid suvilatesse
(pesu- ja loputusvesi)

Bioloogilisel mikroobsel tegevusel põhinev puhastamine toimub filtrielementides. Nende abil
leiab biofiltratsioon (biomembraaniga protsess)
tõhustatult aset väikeses ruumis. Elementides
leiduvad mikroobid eemaldavad heitveest orgaanilised ained, mustuse ja toitained.
Tänu elementide suurele kogupindalale (vastab 4–10 m2 imbväljakule) ja heale õhuvahetusele on puhastus väga tõhus. BioBox sobib hästi sinna, kus koormus on vahelduv. Täiustatud
filter reageerib koormuse muutustele kiiresti.
Puhastatud vee võib juhtida kraavi või immutada kivisesse maasse. Vee maasse juhtimiseks
võib kasutada ka filterplaati (BM).
Puhasti eemaldab veest orgaanilist ainet,
mustust ja toitaineid vastavalt rangematele
ranna- ja põhjaveepiirkondade hajaasustuse
määrustele (BOD 90%, P 85%, N 40%). Käituskulud on madalad, filtrielemente puhastatakse
2–4 aasta järel ning vahetatakse 10–15 aasta

järel. Hooldust on lihtne ka ise teostada. Filtrielemendid tõstetakse välja ja puhastatakse kas
harjates või pestes.
Puhasti tõhusust saab suurendada järgmiselt:
• heitvett võib eeltöödelda settekaevus (SK)
• kaks või enam BioBox-ühikut võib asetada
kõrvuti
• puhastatud vee võib juhtida järeltöötluseks filterplaadile või biomoodulisse (BM)
Elementides puhastamisel tekkiv jääde kas
kompostitakse või saadetakse jäätmekäitlusesse. Paakautoga tühjendamine pole vajalik. Ka
settekaevu kasutades saab setet käidelda setteseadmega (SAV).
BioBox-puhasti sobib väikeste veekogustega (maks. 300 l / 24 h), näiteks kui veetorustik
puudub.
BioBox XL-i puhasti sobib suuremate veekogustega (maks. 400 l / 24 h).

Mudelid, varustustase, lisaseadmed:



Mudel

Jõudlus l/24 h

SK420

SK600

SK1200

SAV

BM

Pakor

BioBox

300

+

–

–

+

+

+

Bio-Box XL

400

+

+

+

+

+

+

Sk420 + BioBox XL pakor + BM
BioBox

BioBox XL

EV kompostivad öko-WCd

Suvilad, puhkemajad, eramud, avalikud kohad
EV on keskkonnasõbralik ja ilma veeta ökoWCde mudelivalik mitmeks otstarbeks. Uriin
on heitvetest kõige suurema toitainesisaldusega. EV öko-WCde mudelivalikus on erinevad
võimalused
uriini ja vee käitlemiseks:
ECO: uriini kasutatakse kompostimise
juures, kogu sisalduv vesi ja toitained kasutatakse protsessi käigus ära kompostimisanumas. Vesi, mida kompostimisel ei vajata, kogutakse ülevoolupaaki.

SEP: uriin eraldatakse poti ülemises osas
ja juhitakse spetsiaalsesse kogumisanumasse.
ECO-SEP: uriin eraldatakse poti ülemises
osas ja juhitakse kompostimisanuma biofiltermoodulisse. Biofiltratsioon toimub kas
eraldi ruumis või spetsiaalses seadmes (BS).
Uriin ei setti läbi väljaheidete ning vedeliku
mikroobisisaldus ei ole kõrge. Vesi, mida kompostimisel ei vajata, kogutakse ülevoolupaaki
või juhitakse heitveesüsteemi.

Kui uriini kasutatakse kompostimisel, koguneb jääkvedelikku vähe (1–5% uriini mahust)
ja toitained kasutatakse ära kompostis, mis
vähendab tühjendusvajadust. Inimene tekitab
1–2 l uriini ööpäevas (näiteks 3 inimest tekitavad 50 ööpäevaga u 150–300 l uriini).
Kõik EV öko-WCd sobivad ka sisekasutuseks. Need võib vajadusel varustada reguleeritava ventilaatoriga (PU). Kui maht peaks kahekordistuma, on kõigile mudelitele saadaval
ka lisaanum või -paak (LV), mis kuni protsessi
lõpuni kompostimisanumana töötab.

Mudelid, varustustase, lisaseadmed:
Mudel



Jõudlus ööpäevas

ECO

SEP

ECO-SEP

Istumis-tasapind

Pott

BS

LV

PU

EV MINI

60

+

+

+

–

–

+

+

+

EV MINI L

120

+

+

+

–

–

+

+

+

EV 60

60

+

+

+

+

+

+

+

+

EV120

120

+

+

+

+

+

+

+

+

EV 200

250

+

+

+

+

+

+

+

+

EV 400

400

+

+

+

+

+

+

+

+

Tarnekomplekt sisaldab seadmeid, ventilatsioonitorusid (2,5 m), vedelikutorusid (2 m), vedelikumahutit.

Bioloogilised AQ-tualetid
Puhkemajad, eramud

AQ bioloogilises WCs kasutatakse WC-potti
(1–3 tk) jäätmete loputamiseks ja transpordiks.
Kompostimisruumi peal asuv eraldusseade eraldab üksteisest vedelikud ja tahked ained. Tahked ained suunatakse kompostimisseadmesse
(väljaheited, paber) ning vedelikud (uriin, loputusvesi) toitainete eraldamise seadmesse. Tahked ained kompostitakse, vedelik töödeldakse
ning juhitakse seejärel koos pesu- ja loputusveega samasse heitveesüsteemi.
AQ-tualetid vähendavad märkimisväärselt
krundil tekkiva heitvee kogust. WC-jäätmed
moodustavad heitvee kogukoormusest peami-

se osa. Pesu- ja loputusvee käitlust saab korraldada lihtsate meetmetega.
Kui maht peaks kahekordistuma, on kõigile
mudelitele saadaval ka lisaanum või -paak (LV),
mis kuni protsessi lõpuni kompostimisanumana
töötab. Istmena kasutatakse kas tavalist WCpotti, mille korral eraldatud vedelikku käideldakse toitainete eraldamise seadmes (NP), või
eraldavat potti (SEP), mille korral uriini kogutakse spetsiaalsesse anumasse.
Tehnilised seadmed paigaldatakse soojendusega ruumi, keldrisse, hoone alla süvendisse
või eraldi rajatisse.

Mudelid, varustustase, lisaseadmed:



Mudel

Jõudlus ööpäevas

NP

SEP

LV

AQ 60

60

+

+

+

AQ 120

120

+

+

+

AQ 200

250

+

+

+

AQ 400

450

+

+

+

Tarnekomplekt sisaldab seadmeid, torustikke eraldus-, kompostimis- ja NP-seadme vahele, aga mitte WC-potti.

AQ wc

HS-puhastid suvilatele ja väikeelamutele
Bioloogilisel mikroobsel tegevusel põhinev puhastamine toimub filtrielementides.
Nende abil leiab biofiltratsioon (biomembraaniga) tõhustatult aset väikeses ruumis.
Elementides leiduvad mikroobid eemaldavad
heitveest orgaanilised ained, mustuse ja toitained. Tänu elementide suurele kogupindalale
(vastab 30–40 m2 imbväljakule) ja heale õhuvahetusele on puhastus väga tõhus.
Bioloogilist protsessi tõhustatakse, roteerides heitvett aeratsioonipumba abil läbi filtri ja
samas seda ka hapnikuga rikastades.
HS-puhasti sobib hästi seal, kus koormus
on vahelduv. Täiustatud filter reageerib koormuse muutustele kiiremini.
Puhastatud vee võib juhtida ojja või kivikangrusse või immutada maasse. Vee maasse

juhtimiseks võib kasutada ka filterplaati (BM).
Puhasti eemaldab veest orgaanilist ainet
ja toitaineid vastavalt rangematele ranna- ja
põhjaveepiirkondade hajaasustuse määrustele
(BOD 90%, P 85%, N 40%).
Settekaevu tühjendatakse kogunenud settest kord aastas. Setet saab eemaldada paakautoga, aga seda saab soovi korral ka kohapeal
kuivatada ja setteseadmes (SAV) kompostida.
Väljamineva vee filtrit ja biofiltrielemente
puhastatakse vastavalt vajadusele 2–4 korda
aastas. Elementides puhastamisel tekkiv jääde
kas kompostitakse või saadetakse jäätmekäitlusesse. Aeratsioonipumba (40 W) membraane
vahetatakse 2–4 aasta järel.
Puhasti kasutusaeg on pikk tänu hooldatavusele.

Mudelid, varustustase, lisaseadmed:
Mudel

10

Jõudlus l/24 h

Pakor

SAV

BM

HS0.6 SA

750

400/600

+

+

HS0.6

750

400/600

+

+

HS1

100

400/600

+

+

Saadaval on ka suuremad mudelid.

HS-puhastit võib lisaelementide abil (Pakor)
ka kõrgemaks muuta.
Valmis pakettpuhasti:
Valmis pakettpuhasti sisaldab kõiki vajaminevaid mahuteid ja seadmeid.
Saneerimispuhasti (SA):
Puhastit rajades kasutatakse olemasolevaid
kaevusid ära eeltöötlusmahuti tarbeks. SA-mudelite tarnekomplekti kuuluvad protsessimahuti, tehniline ruum ja seadmed.

Pumplad
Pumpamise teel võib krundil tekkiva heitvee suunata paremasse heitvee
töötlemiskohta või ühendada suurema süsteemiga.
Meie laiast kaevumudelite valikust leiate lahenduse ka keerukatesse
paigalduskohtadesse. Pumpla südameks on tehniliselt vastupidav pump
õiges kasutuskohas. Meie valikus on juhtivate pumbatootjate (Grundfos,
Xylem, Flygt, Abs) parimad tooted. Pumbakaevu võib lisaelementide abil
(Pakor) ka kõrgemaks muuta.

Mudelid, varustustase, lisaseadmed:
Mudel
(Ø mm)

Kõrgus (mm)

Pakor

Keskmine
pump

Suur
pump

Purustiga
pump

PK 600

800/1200/2200

400/600

+

+

+

PK 900

1400/2200

400/600

+

+

+

PK 1200

1200/1800

400/600

+

+

+

Saadaval on ka suuremad mudelid.

Mahutid
Meie kuni 4,5 m3 kogumahuga mahutid ja settekaevud
on valmistatud polüeteenplastist (PE) rotatsiooni meetodil.
Suured mahutid on klaasplastist (LK).
Settekaevud on varustatud sõeltega. Settekaevud on
mõeldud heitvee eeltöötlemiseks enne bioloogilist puhastust (biomoodulit).
Paagid võib varustada ka pinnataseme alarmseadmega.
Mahutid tarnitakse koos ankurdamispaketiga. Mahutitel
on 10-aastane garantii.

Paakide mudelid, varustustase, lisaseadmed:
Paagid
Mudel

Settekaevud

Materjal

Mudel

Materjal

1300

PE

420

PE

2000

PE

1200

PE

2600

PE

1900

PE

4000

PE

2300

PE

4500

PE

4300

PE

6000

LK

10000

LK

16000

LK

Saadaval on ka suuremad mudelid.

SK1200

Kombimahutid
Mudel
6000/2000 l

Materjal
LK

Biomoodulsüsteemid,
fosforieraldussüsteemid
Biomoodulid on heitvee puhastusmikroobide kasvualuseks.
Tänu moodulite ehitusele on neis ohtralt kasvualust ja hea
õhustussüsteem. Biomoodulite abil on võimalik imb- või
setteväljaku puhastus läbi viia väikeses ruumis.
Lisaks bioloogilisele puhastusele või selle järel võib paigaldada ka fosforieraldussüsteemi.
Meie mudelivalikust leiate valmispakette erinevatesse
paigalduskohtadesse.

K

MLI

P

Puhastid, 1–3 majapidamist:

tõhus ja vähest hooldust nõudev heitveepuhastus
Väikemajapidamise puhasti on soodne, kindel ja pikaealine. Käituskuludeks on energia, kemikaalid ja settetühjendus. Aastane käituskulu on 30–50 eurot kasutaja kohta.
Tehniline kontroll on soovitatav läbi viia 1–3 aasta tagant.
Lepingulise hoolduse kulu on 30–50 eurot kasutaja kohta
aastas. Käituskulud sõltuvad puhasti suurusest ja kasutustasemest.
Mitme kinnistu ühendamine ühe puhasti külge annab
märkimisväärse kokkuhoiu ostu- ja kasutuskulude pealt.
Majapidamised ühendatakse puhastiga voolu- või survetorustiku ehk pumpla abil.
Meie puhastikomplektid on sisult mahukad:
• seadmed ning paigaldus- ja kasutusjuhised
• puhasti paigaldamise kontroll
• puhastusprotsessi käivitamine
• stardikoolitus kasutajatele

PA 0.8

PA 2
K

X

ILM
K

Puhastite tarnekomplektid
spetsiaalselt väikeelamutele:
Valmis pakettpuhasti:

Saneerimis- ja kaevupuhasti:

Valmis pakettpuhasti sisaldab kõiki vajaminevaid mahuteid ja seadmeid.

Puhastit rajades kasutatakse olemasolevaid
kaeve ära eeltöötlusmahuti ja settekaevu tarbeks. Mudel PA KAIVO SA paigaldatakse vanadesse settekaevudesse, SA-mudelite puhul
kuulub komplekti ka protsessimahuti.
Kõigis meie mudelites käideldakse ja kuivatatakse puhastusprotsessi käigus tekkiv sete
kompostimiskõlblikuks puhasti küljes asuvase

kuivatusseadmes (KY), teine võimalus on koguda sete spetsiaalsesse mahutisse (LS), kust
see viiakse paakauto abil kohalikku jäätmekäitluskeskusesse.
Väikeste puhastite puhastustõhusus vastab
määruse 209/2011 (hajaasustuse heitvesi) kõige rangematele nõuetele. Puhasteid on testitud
ametkondlike testidega (sh Soome Keskkonnakeskus), samuti mitmetes kasutuskohtades.

K

X

4

ILM

P2

PP

P1

Mudelid, varustustase, lisaseadmed:
Mudel
PA KAIVO SA

Jõudlus,
kasutajaid

Jõudlus,
majapidamisi

KY

LS

GSM

5-10

1

KY 30/KY 120

LS 450/1000/ 2000

+

PA 0.8 SA

6

1

KY 30/KY 120

LS 450/1000/ 2000

+

PA 0.8

6

1

KY 30/KY 120

LS 450/1000/ 2000

+

PA 1 SA

9

1-2

KY 30/KY 120

LS 450/1000/ 2000

+

PA 1

9

1-2

KY 30/KY 120

LS 450/1000/ 2000

+

PA 2 SA

16

1-3

KY 30/KY 120/KY 200

LS 1000/2000 4500

+

PA 2

16

1-3

KY 30/KY 120/KY 200

LS 1000/2000 4500

+

Saadaval on ka suuremad mudelid.
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INFRA

Kestävän
Säästva
kehityksen
arengu
ratkaisuja
lahendusi
ympäristötekniikassa:
keskkonnatehnikas:
- reoveekäitlus
- jätevedenkäsittelyä
elamugruppidele,
kiinteistöryhmille,
küladele, põllumajandusettevõtetele,
kylille, maataloudelle, teollisuudelle
tööstustele

Muid lahendusi:
Infra – heitveekäitluse tooted elamugruppidele, küladele, põllumajandusettevõtetele,
tööstustele leiate eraldi brošüürist.
Tutvuge kodulehel www.raita.com erinevate toodete tööpõhimõtete ja mudelitega.
Järgime oma tegevuses oma keskkonna- ja
kvaliteediprogrammi. Eeldame ka oma koostööpartneritelt kõrget kvaliteeti nii tootmises,
paigalduses kui ka tarnimisel (ISO ja CE).

Hajaasustuse keskkonnatehnika
suurematesse ja keerukamatesse
paigalduskohtadesse
ENVIRONMENT RAITA TECHNOLOGY on keskkonnatehnikale spetsialiseerunud firma.
Ettevõtte pakutavad tooted ja tehnoloogiad
tuginevad pikale keskkonnatehnikaalasele kogemusele.
Tänu pikaajalisele kogemusele suudab ettevõte environment RAITA technology teostada ka
suuremaid ja keerukamaid objekte ja süsteeme.

Ankkuritie 2, 21590 Karuna
VÄLJAPANEK

Tellige oma objektile konkurentsivõimeline lahendus
Meie tooted esindavad alati uusimaid arenguid,
pakkudes tõhusaid ja töökindlaid, tänapäevastele vajadustele vastavaid lahendusi.
BAT (parim saadaolev tehnoloogia, best available technology) tähendab kvaliteetset tehnilist
teostust konkurentsivõimelise hinnaga.
Pakume klientidele laiemat tegevusmudelit
(lk 2).

Astrakanintie 194, 05200 Rajamäki
TOOTMINE, TARNED
Kuusikkotie 25, 01380 Vantaa
VÄLJAPANEK

 +358 400 912 111 | info@raita.com

www.raita.com

