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RAITA PA XL MULTI

Miksi valita
RAITA PA XL
puhdistamo?

Haja-asutukseen kehitetty yhteispuhdistamo.
Kylät ja pienet kaupungit tuottavat merkittäviä määriä jätevettä. Niiden
jätevesien käsittely RAITA XL puhdistamoissa säästää ympäristöä ja on
kustannustehokasta. Kehittämämme RAITA PA MULTI XL on puhdistamo,
joka toimii itsenäisesti. MULTI ohjausjärjestelmämme on suunniteltu hajaasutuksen yhteispuhdistukseen ja se sopeutuu erilaisiin kuormitustilanteisiin täysin automaattisesti.

PA MULTI puhdistamot toimivat
hyvin kaikissa haja-asutuksen
kohteissa.

RAITA PA XL MULTI jätevesipuhdistamo puhdistaa jätevedet biologiskemiallisesti haja-asutuksen yhteispuhdistuskäyttöön kehittämällämme
RAITA MULTI prosessilla.
RAITA PA XL MULTI puhdistamo hyödyntää luonnon omaa puhdistusmenetelmää.

Puhdistamossa on automaattinen
ravinteen lisäys seisokki-jaksoille (1-vk
- 3 kk).

Mikrobit puhdistavat vedestä orgaanista kuormaa ja ravinteitä, fosfori saostetaan
rautasuolalla. Puhdistamot voidaan varustaa erilaisilla lietteenkäsittelyyksiköillä. Poiskuljetettavan lietteen määrää voidaan pienentää tai liete voidaan

Puhdistamo reagoi automaattisesti
kuormitusvaihteluihin.

käsitellä kuivattamalla ja kompostoimalla puhdistamon yhteydessä.
Tutustu malleihimme tarkemmin kotisivuillamme - www.raita.com.

Miten RAITA PA XL
puhdistamo toimii??

Puhdistamon hoitaminen on helppoa
ja edullista.
Puhdistamo voidaan varustaa
lietteenkäsittelyjärjestelmällä, joka
vähentää käyttökustannuksia ja
kuormittaa kunnallista puhdistamoa
vähemmän tai ei ollenkaan.

Puhdistamo poistaa orgaanista ainesta ja ravinteita tiukempien ranta- ja
pohjavesialueille tarkoitettujen haja-asutussäännösten mukaisesti.
Puhdistus perustuu biologiseen mikrobitoimintaan, joka tapahtuu
prosessikaivon aktiivilietteessä. Tehokas mikrobitoiminta poistaa orgaanista
kuormaa (BOD) ja ravinteita P (fosfori) ja N (typpi). Lisäksi fosforia poistetaan
rautasuolalla saostamalla. Kaikki nämä puhdistusprosessit ovat luonnonmukaisia, niitä tapahtuu mm. vesistöissämme, luonnon omassa puhdistuksessa.
RAITA ENVIRONMENT 2016-10

? RAITA MULTI prosessissa nämä puhdistusprosessit ovat tehostuneina
käytössä. RAITA MULTI puhdistamo tasaa jätevesiekuormituksen helposti
käsiteltäväksi. Puhdistustulos on erittäin korkea ja puhdistusprosessit toimivat
kaikissa käyttöolosuhteissa.
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Suomessa kehitetty - Suomen olosuhteisiin haja-asutuksen tarpeisiin.
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Itsenäinen puhdistamo

Kompakti rakenne - nykyaikaista tekniikkaa!
Tietoa erilaisista jätevesien puhdismenetelmistä
RAITA PA XL MULTI
Hyviä puolia:
- Hankintakustannus edullinen
- Mahtuu pieneen tilaan
- Helppo asentaa
- Ei hajuongelmia
- Helppo hoitoisuus (tarkastus kerran kk:ssa)
- Pienet käyttökulut
- Hyvä puhdistustulos
- Pitkä käyttöikä (>50 vuotta)
- Valittavissa useita lietteenkäsittelyvaihtoehtoja
- laitteisto kuormittaa vähän tai ei
ollenkaan kunnallista järjestelmää

SBR AKTIIVILIETE

MBR AKTIIVILIETE
Hyviä puolia:
- Mahtuu pieneen tilaan
- Hyvä puhdistustulos

Hyviä puolia:
- Mahtuu pieneen tilaan
Huonoja puolia:

Huonoja puolia:

-Tekninen huolto
- Säännölliset tarkastukset
- Kallis käyttää
- Jätteenkäsittelyä/
lietetyhjennykset (2-4 kk:n välein)
- Kallis toteuttaa
- Liete kuormittaa kunnallista järjestelmää

Huonoja puolia:
-Tekninen huolto
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-Tekninen huolto
- Säännölliset tarkastukset
- Kallis käyttää
- Jätteenkäsittelyä/
lietetyhjennykset (2-4 kk:n välein)
- Kallis toteuttaa
- Liete kuormittaa kunnallista järjestelmää
- Membraanien lyhyt käyttöikä, puhdistustarve

raita.com
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RAITA PA XL MULTI PUHDISTUSPROSESSI
- automaattisesti mukautuvat toiminnot
Pre treatment
Pre aeration
HS2 prevention

Purification processes
RAKE
dosing

Tertiary processes

Aeration - Nitrification Chemicalization
- Clarification - denitrification - Sludge
separation - Sludge return

Biomodule infiltration

UV treatment
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Sludge separering
Sludge return

Screen

Overflow

Sludge collection

Incoming sewage

Esikäsittely toiminnot

Prosessitoiminnot
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Jälkikäsittelytoimminnot
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Prosessi - biologis-kemiallinen puhdistus

Suomessa kehitetty - Suomen olosuhteisiin haja-asutuksen tarpeisiin.

0400 912 111 | helpdesk@raita.com

PUHDISTAMOA OHJAA RAITA
MULTI OHJAUSJÄRJESTELMÄ
Kehittämämme Multi ohjausjärjestelmä
tehostaa normaalia panospuhdistamon
toimintaa.
? Puhdistustulos on tehokas myös hyvin

pienellä kuormituksella (jopa alle 10 %)
? Vastaanottotilaa on huippukuormituksen
varalle + 100 % yli puhdistamon
kapasiteetin (24 h).
? Seisokkijakso voi kestää jopa yli 3 kk:tta
- puhdistamossa on automaattinen
ravinteen lisäys
? Kemikaalinsyöttö on tarkkaa - se
perustuu puhdistettavaan vesimäärään
(säädettävissä)
? Energiantehokas - puhdistamon toiminta
seuraa kuormitusta

PUHDISTAMON TOIMINTA
Jäteveden tehokas käsittely

RAITA MULTI
INTERFACE

Tuotteita / tarvikkeita / lisävarusteita joita voidaan
liittää PA MULTI puhdistamoon - kts sivut 10-11

Mittaus - Ilmastus - Kemikalointi - Selkeytys
8 -24 h:n sykli- automaattinen toiminta
kuormituksen mukaan.
Kemikaalinsyöttö RAKE -rauta (ferrisulfaatti)

Itsehoidettava - ei kuormita jätevesilaitoksia
Lopputuotteena kompostoitavaa jätettä
Energiatehokas -säätyy kuormituksen mukaan
Joustava kapasiteetti - 100 %:n tasausvarasto
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RAITA LIETTEENKÄSITTELY
JÄTEVEDEN PUHDISTUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSISTA YLI 50 % SYNTYY
LIETTEENKÄSITTELYSTÄ

Kehittämämme Multi ohjausjärjestelmä minimoi lietteen määrän.
Biologisessa ja kemiallisessa puhdistusprosessissa syntyy ylijäämälietettä. Syntyvän lietteen
määrä on minimoitu.
Lietettä voidaan kerätä lietteentyhjennyssäiliöön, josta se kuljetetaan edelleen suuremman
puhdistamon lietteenkäsittelyyn.
Liete voidaan myös käsitellä puhdistamolla kuivaamalla ja kompostoimalla.
RAITA PA XL puhdistamo voidaan varustaa myös sakokaivolietteen ja umpisäiliölietteen
vastaanotolla, jolloin liete käsitellään vastaanotto - ja käsittelyyksikössä sekä kuivataan ja
kompostoidaan RAL lietejärjestelmällä.
Loppukompostointi tapahtuu lietteenkompostointiyksikössä. Toimitamme rumpukompostoreita, joita
käytettäessä voidaan kompostoida biojäte ylijäämälietteen kanssa samalla laitteella.

Pitkä lieteikä 3-4 vka

Smart lietteenerotus, hallittu
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Lietteenkäsittelynä; kuivaus ja
kompostointi tai poiskuljetus
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Lietteenkäsittely osana puhdistusprosessia:

Suomessa kehitetty - Suomen olosuhteisiin haja-asutuksen tarpeisiin.

0400 912 111 | helpdesk@raita.com

Lietteenkäsittelyvaihtoehdot

ST LIETEJÄRJESTELMÄT

RAL2A 150 l - LIETEJÄRJESTELMÄ
RAL2A LISÄVAUNU 150 l
RAL2A SUODATTIMET

RAL3A 250 l - LIETEJÄRJESTELMÄ
RAL3A LISÄVAUNU 250 l
RAL3A SUODATTIMET

Sakokaivo- ja umpisäiliölietteen vastaanotto ja käsittely
PD SAKOKAIVO- JA UMPISÄILIÖLIETTEEN
VASTAANOTTOASEMAT

Lietteenvastaanottoasema käyttää
RAITA H2S-OFF tekniikkaa rikkivedyn
ja haitallisten aineiden poistoon
vastaanotettavan lietteen käsittelyssä.

Lp1

Käsitelty liete johdetaan RAITA PA XL
puhdistamoon ja liete voidaan jatkokäsitellä puhdistamon lietteen
käsittelyssä.

Lp2
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TERTIARY TREATMENT
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RAITA LISÄPUHDISTUSYKSIKÖT
LISÄPUHDISTUSYKSIKÖITÄ
KÄYTETÄÄN, KUN PUHDISTETTU
VESI PURETAAN ERITYISEN
HERKKÄÄN YMPÄRISTÖÖN.

Puhdistetun veden purkutapana voidaan
käyttää Biomoduulisuodatusta.
Tällä varmistetaan erinomainen
puhdistustulos myös häiriötilanteessa
(esim. käsittelykapasiteetin ylitykset, suuret
määrät hulevettä).

RAITA ENVIRONMENT 2016-10

Puhdistettu vesi voidaan myös käsitellä
UV valolla
UV käsittely tehostaa bakteerien poistoa
ja sitä käytetään, kun purku tapahtuu
herkkään vesistöön.
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RAITA REMOTE CONTROLL
- On-line seuranta

RAITA MULTI
INTERFACE

NYKYAIKAINEN PUHDISTAMO
TOIMII ITSENÄISESTI
Raita Remote Controll seuraa puhdistamon
toimintaa automaattisesti.
Puhdistamon tiedot päivittyvät On-Line
puhdistamon internetsivulle, jonne kerätään
myös muu oleellinen tieto puhdistamosta ja
sen toiminnasta.
Puhdistamon ohjausta ei tarvita, koska se
toimii täysin itsenäisesti, tarvittaessa
voidaan ohjaustietoa päivittää internetin
kautta.
Huollot ja tarkastus päivitetään
puhdistamosivuille.
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Tuotteita / tarvikkeita / lisävarusteita

2250

K

SP

K

1250

1100

ILM

950

Pumppaamoja kiinteistölle
PK900-22150 P1 PUMPPAAMO
PK600-1000-1500 P2 PUMPPAAMO

Matalaan paikkaan
LOW MATALAT MALLIT

Vanhoja säiliöitä/kaivoja hyödynnetään
SANEERAUSMALLIT

ST LIETEJÄRJESTELMÄT

RAL2A 150 l - LIETEJÄRJESTELMÄ
RAL2A LISÄVAUNU 150 l
RAL2A SUODATTIMET

RAL3A 250 l - LIETEJÄRJESTELMÄ
RAL3A LISÄVAUNU 250 l
RAL3A SUODATTIMET

PD SAKOKAIVO- JA UMPISÄILIÖLIETTEEN
VASTAANOTTOASEMAT

UV- HYGIENISOINTIYKSIKÖT

JÄLKISUODATUS

PA RAK PUHDISTAMORAKENNUS 2x 3 m

BBXLSM150 MEKAANINEN VÄLPPÄ

AUTOMAATTIVÄLPÄT

Lp2
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Lp1
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1100

2250
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950

RAITA H2S-OFF

PRE AIR ESI-ILMASTUSPAKETIT

1-3 kiinteistön pumppaamo
PK900-22150 P1 PUMPPAAMO

630:-

K

K

K

RA-GSM

RALOGO SERVERI

RALOGO OMASIVU PALVELU

pH paperi 2-14 (100 kpl)

pH säätö kalkki 20 l

Käyttöaineet

Kompostointirouhe - ph:n säätö 20 l

RAKE - VA
- vaahtoamisen esto
VAAHDONESTOAINE 20 l

RAKE
- fosforin saostamiseen
(sis vaahdoneston)
RAKE FE20 l, RAKE FE 1000 l
.
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NUTRIOX
- rikkivedyn ehkäisyyn
NUTRIOX 20 l

raita.com

Hanki turvallisesti jätevesien
puhdistamisen ammattilaiselta !
0400 912 111 | helpdesk@raita.com

RAITA ENVIRONMENT - jätevesien puhdistamisen ammattilainen Olemme valmistaneet biologisia puhdistamoita 1960 luvulta lähtien.
Olemme toimittaneet puhdistamoita kymmenille tuhansille suomalaisille
asiakkaille.
Asennuksen tarkastus ja käynnistys
Puhdistamotoimitus sisältää aina asennuksen tarkastuksen, käyttökoulutuksen ja puhdistamon
käyttöönoton.
RAITA toimintatakuu
Takaamme, että tuotteemme toimivat viranomaismääräysten mukaisesti.

RAITA laatutakuu
Järjestelmämme on rakennettu Suomen rakennusvaatimustason mukaisesti.

Suurempia yhteispuhdistamoita

Maatalouden puhdistamoita

RAITA ENVIRONMENT 2016-10

Suunnittelu - asennus - ylläpito ammattilaiselta. Lopputuloksena erinomainen
puhdistustulos ja varma toiminta.

sivulta yhteystietoja.
P2

P1

SP

Suojele ympäristöäsi
seuraaville sukupolville!

LP

raita.com

