
Teknik med hållbara lösningar för miljön

- Rening av avloppsvatten för fastighetskomplex, samhällen, jordbruk och 
industri
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environment R A I T A technology är ett företag som
specialiserar sig på miljöteknik.

Företagets produkter och metoder baseras på lång 
erfarenhet inom miljötekniken. Verksamheten startade i 
början av 1950-talet med att erbjuda behandling av 
dricksvatten och expanderade under 1960-talet till att 
inkludera rening av avloppsvatten, biologiska 
toalettsystem på 1970-talet och på 1980-talet även 
kompostering. Förutom försäljning av enskilda produkter, 
omfattar verksamheten även leverans av övergripande 
processer för mer utmanade områden. Idag kan vi 
erbjuda våra kunder moderna, utvecklade miljöteknik-
lösningar för rening av avloppsvatten i glest befolkade 
områden samt toalettsystem och kompostering.

Vår erfarenhet har visat att tillhandahållandet av 
lösningar innebär mycket mer än bara leverans av 
teknisk utrustning. Därför erbjuder vi våra kunder ett 
bredare utbud av tjänster.

RAITA – leverans av hållbara lösningar omfattar: 
Kostnadseffektiva tjänster
Professionell, kundinriktad planering (i 
samarbete med en oberoende planerare)
Högkvalitativt tekniskt genomförande enligt kundens 
behov
Flexibla underhållstjänster, ”skräddarsydda” enligt 
kundens behov
Flexibla betalningsmetoder

Kontakta oss för mer information om RAITA – 
tillämpning av hållbara lösningar.

•
•

•

•

•
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Biologisk- kemisk 
behandling
Biologisk- kemisk behandling renar 
avloppsvatten effektivt från hushåll (tvätt- och 
sköljvatten samt toalettvatten).

Vi tillverkar reningsutrustning i ett antal 
olika storlekar och modeller för olika 
områden.

Vi har ett stort utbud modeller. Det omfattar: 
behandlingslösningar för enskilda 
fastigheter gemensamma 
behandlingslösningar för ett antal 
fastigheter
reningsverk för städer 
behandlingslösningar för 
jordbruk särskilda tillämpningar

•
•

•
•
•

Slam som uppstår under reningsprocessen 
behandlas och torkas i en 
torkningsanläggning nära reningsutrusningen, 
för att senare användas i kompostering.  
Eventuellt kan slammet samlas ihop i en 
separat tank, som töms med lastbil i en 
kommunal slambehandlingsanläggning.

Rening med små behandlingslösningar är 
mycket effektiv och överskrider 
myndigheternas krav. Reningen har testats 
enligt myndigheternas norm (inklusive 
Finlands Miljöinstitut STANDARD EN 
125663, CEN 2005) samt på ett antal verkliga 
platser.

Renat vatten kan ledas ut i naturlig miljö, an-

tingen ut i ett öppet dräneringsdike eller ned i 
en liten underjordisk avyttring eller filter. Vårt 
sortiment omfattar även filtreringsplattor och 
bio-moduler, vilka tillåter att avyttringar och 
filter kan byggas i små utrymmen under jord 
(sidan 15).

Rening av avloppsvatten uppnås effektivt i 
ett litet utrymme. Det är mycket ekonomiskt 
att anskaffa in och använda utrustningen.

Vid användning av ett reningssystem 
krävs regelbundna inspektioner. Underhåll av 
till exempel små reningsverk (1-10 hushåll) 
ca 10-30 minuter per månad.

Steg i den biologisk- kemiska reningsprocessen.
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Reningssystem för 1-3 hushåll:
Effektiv och lättskött rening av avloppsvatten

Ett reningssystem för ett litet hus är ekonomiskt att 
anskaffa in samt pålitligt och har lång livslängd.

Driftkostnader utgörs av energi, kemikalier och slam-
hantering. Årskostnaden är ca 30-50 Euro per 
användare. Tekniskt underhåll rekommenderas vart 1-3 
år. Underhållskostnaden är ca 30-50 Euro per 
användare. Driftkostnader varierar beroende på 
systemets storlek och användning.

Genom att koppla samman flera hushåll till ett 
reningssystem sparar man in betydligt på inköps- och 
driftkostnader. Koppling sker med hjälp av 
gravitationsavlopp eller tryckavlopp (pumpanläggningar).

Vid leverans av vårt reningssystem tillhandahålls ett 
brett utbud av tjänster:

I leveransen inkluderas material, installation och 
bruksanvisningar
Installationskontroll inkluderas i leveransen 
Igångsättning av reningsprocessen inkluderas i 
leveransen
Utbildning för användare inkluderas i leveransen

•

•
•

•



ILM
ILM K

K

7

ILM

X

K

ILM

X

K

ILM

K

Större reningsverk, 3-200 
hushåll:
Ekonomisk gemensam rening

Stora reningsverk är ekonomiska att anskaffa 
in och använda. Anskaffnings och 
driftkostnader delas mellan ett antal 
användare, vilket betydligt sänker kostnaden 
för varje enskild användare.

Verken använder vanligtvis tryckavlopp 
(pumpanläggningar). Restauranger, stora 
kafeterior, reparationsanläggningar etc. är 
utrustade med nödvändiga avgränsare 
(sand, fett, olja).

Gemensamma reningsverk är utrustade 
med högeffektiv förbehandling (lufttillsättning, 
silar, sandavgränsare), övervakning 
(fjärrövervakning, övervakningsavtal) och 
effektiv processövervak-

Mätning av på platsen redan befintlig 
utrustning (i samarbete med konstruktören)
Vid behov tillhandahålls mätningstjänst vid 
leveransen (i samarbete med konstruktören)
Leveransen omfattar material, installation och 
bruksanvisningar
Installationskontroll
Idriftsättning av 
reningsprocessen Utbildning för 
användare

Vi erbjuder våra kunder ett brett utbud av leveranstjänster 
(sida 2): Kontakta oss för mer information om RAITA – 
leverans av hållbara lösningar.

•

•

•

•
•
•

ning (alkalisk justeringsutrustning, 
styrenheter, fjärrövervakning).

Reningsverket är vanligtvis kopplat till 
professionella övervakningsprocessorer i 
området.

Gemensamma reningsverk är effektiva 
och pålitliga med ett resultat (BOD7 5-7 mg/l, 
P >0,7 mg/ l, N >30 mg/l) som uppfyller 
kraven för moderna reningsverk i stora städer.

Driften (energi, kemikalier, slam, 
underhåll) är ekonomisk (20 cents - 1 Euro 
per kubikmeter (1000 liter) renat 
avloppsvatten).

I leveransen av vårt reningssystem ingår 
ett stort antal tjänster:
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Stora reningsverk:
BAT-principen – pålitlig funktion 

BAT-principen (best available 
technology) på RAITA reningsverk:
För att uppnå högkvalitativa reningsresultat 
och pålitlig funktion, använder RAITA 
reningsverk metoder och teknik som tagits 
fram i Finland.

Tekniken vi tagit fram inkluderar MVCT 
avskiljningsteknik vid förbehandling, SWS-
teknik vid avskiljning av slam i fasen för 
biologisk- kemisk

behandling, samt PSWS och UV-DEF tertiär 
behandling. Genom att använda BAT-
principen, blir våra reningsverk både effektiva, 
lätta att underhålla samt ekonomiska vid 
anskaffning och drift.

Våra reningsverk använder komponenter 
av högsta kvalitet: pumpar (Grundfos, Xylem, 
ABS), utrustning för lufttillförsel och 
styrsystem (SIEMENS) är från ledande 
tillverkare i branschen.

RAITA 2 processens flödesschema

upptagning, juste-
ring, förberedning, 
mätning

septiksystem 

Automatisk 
slamupptagning i 
slamtank

skärm uv

Luftning, tillsättning av 
kemikalier, dosering, 
blandning, septisk, 
renande, rengöring
av rör och avlopp 

Luftning, tillsättning av 
kemikalier, dosering, 
blandning, septisk, 
renande, rengöring
av rör och avlopp

A

B 

Automatisk tillförsel av 
näringsämnen i vänteläge.

Automatisk tillförsel av 
näringsämnen i vänteläge.

Återvändande slampumpning

Återvändande slampumpning

Automatisk pH 
mätning och kontroll

Automatisk pH 
mätning och kontroll

Borttagning av organisk materia (BOD) 
nitrifiering, denitrifiering
Fosfatreaktion och utfällning
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Reningsverk för jodbruk:
BAT-principen – pålitlig funktion

Vi erbjuder reningsverk för olika jordbruksän-
damål. De används vid rening av 
avloppsvatten från jordbruk och liknande 
näringar.

Vi har levererat reningssystem till platser 
med mjölkproduktion, fjäderfäfarmar, potatis- 
och rotfruktsskalning, fiskodling, djurhållning 
samt kompostering (filtreringsvatten).

Vi rekommenderar att avloppsvatten från 
jordbruk eller liknande näring tillsammans 
med avloppsvatten från närliggande hus eller 
gårdar.

I leveransen av vårt reningssystem 
tillhandahålls ett brett utbud av tjänster:

Mätning av på platsen redan befintlig 
utrustning (i samarbete med konstruktören)
Vid behov tillhandahålls mätningstjänst vid 
leveransen (i samarbete med konstruktören)
Leveransen omfattar material, installation och 
bruksanvisningar
Installationskontroll
Idriftsättning av 
reningsprocessen Utbildning för 
användare

Vi erbjuder våra kunder ett brett utbud av leveranstjänster 
(sida 2): Kontakta oss för mer information om RAITA – 
leverans av hållbara lösningar.

•

•

•

•
•
•

RAITA 1 rad GR - processdiagram

Fettavgränsning 
för oljigt vatten

upptagning, juste-
ring, förberedning, 
mätningar

Ut i naturlig 
miljö

Automatisk 
slamupptagning i 
slamtank eller 
för torkning

luftning, tillsättning av 
kemikalier, dosering, 
blandning, septisk, 
rengöring av rör och avlopp

A

Automatisk tillförsel av 
näringsämnen i vänteläge

Återvändande slampumpning

Rengöring av 
avloppsvatten
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Pumpanläggningar
Pumpanläggningarna omfattar en pumpbrunn, en pump 
med ett inre rörsystem, pumpstyrning och manövrerings-
kontroller.

Mätning är en viktig faktor för placering och 
installation av brunnpumpar. Vi har ett omfattande 
sortiment brunnar (600 mm, 950 mm, 1200 mm, 1800 
mm, 2200 mm, 2500 mm i diameter) som är 
strukturerade modulärt i höjd.  I vårt sortiment finns 
lösningar för installationer på komplicerade platser.

En mekanisk robust pump är placerad i hjärtat av 
pumpanläggningen. Vårt sortiment omfattar de bästa 
produkterna från ledande pumptillverkare (Grundfos, 
Xylem, Flygt, Abs).

Vi använder mellanstora och stora dränkbara pumpar 
för pumpning av gråvatten, samt maceratorpumpar för 
pumpning av blandat avloppsvatten.

I pumpteknikförvaltning övervakar vi ytan med hjälp 
av VIP- eller trycksensorer.

Pumpverksamhet övervakas i en ledningscentral som 
är utrustad med platsanpassad övervakning 
(varningslampor, meddelande till mobil, 
kameraövervakning, fjärrstyrd åtkomstkapacitet).

Vi erbjuder våra kunder ett brett utbud av 
leveranstjänster (sida 2): Kontakta oss för mer 
information om RAITA – leverans av hållbara lösningar.

Pumpar för lägenhetskomplex

Vårt sortiment omfattar brunnar som är 600 mm, 950 mm 1200 mm i diameter och passar för pumpanläggningar i 
lägenhetskomplex. Brunnens höjd ”skräddarsys” till förhållandet på platsen och mängden vatten som används.

Radpumpsanläggningar

Brunnar som är 1200 mm, 1800 mm, 2200 mm eller 2500 mm i diameter passar för brunnlösningar i 
radpumpsanläggningar. Brunnens höjd ”skräddarsys” till förhållandet på platsen och mängden vatten som används.

Pumpningssäkerhetssystem

Brunnar i alla storlekar kan användas i säkerhetssystem för pumpning. Genom att placera teknisk utrusning på torr plats 
förenklas underhåll och livslängden för styrteknik och pumpar förlängs.

Pumphus för maskintekniska reparationsanläggningar

Våra pumphus tillverkas som moduler och levereras med den ytbehandling kunden 

valt. Renovering av pumpanläggningar

Vid renovering av pumpanläggningar är det ekonomiskt att välja en brunn ur vårt breda sortiment. De utrymmen och 
behållare som redan finns och är i gott skick, kan användas vid renoveringen.
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Avskiljare
STOPGREASE – fettavgränsare
Fettavgränsare används till att separera fett och vegetabilisk 

olja från avloppsvattnet. Detta är viktigt eftersom fett stelnar 

då det kallnar och då blockera avloppssystemen. 

Fettavgränsare behövs oftast i kök, hotell, restauranger, grillar, 

slakthus, bagerier, mjölk-, kött- och fiskindustrin, samt i andra 

industrier där avloppsvattne innehåller mycket fett och 

vegetabiliska oljor.

I brunnar med fettavgränsare omvandlas fett och olja till 

partiklar som flyter upp till ytan då de är lättare än vatten, och 

renat avloppsvatten leds ut.

STOPOIL – oljeavskiljare
Oljeavgränsarens jobb är att separera olja och bränsle från 

vattnet genom tryck, eftersom oljeprodukter är lättare än 

vatten och flyter upp till ytan.

I-klass oljeavskiljare används till att ta bort olja från 

regnvatten, avloppsvatten eller industrivatten så att de kan 

ledas in i avloppssystemet eller släppas ut i naturlig miljö.

II-klass oljeavskiljare används till att separera olja från 

regnvatten och avloppsvatten från industrin innan det leds in i 

avloppssystemet.

Oljeavskiljare används oftast i parkeringshus, i industrin, 

på skrotningsanläggningar och i bilverkstäder.

STOPSAND – sandavskiljare
Sandavskiljare används till att separera sand från avlopps. 

Sand separeras då det sjunker till botten pga. dess vikt. Det 

finns ett stort utbud av modeller för olika stora platser.

Underlag för val av avgränsare:
Plats med sand/slam olja fett Obs

Bil- och motorverkstäder + + Annat avloppsvatten bör inte ledas till avskiljaren

Biltvättanläggningar + + Annat avloppsvatten bör inte ledas till avskiljaren

Golvbrunnar i garage (A > 40 m2) + + Annat avloppsvatten bör inte ledas till avskiljaren

Mätning på fältet, ljecisternanläggningar. mm. + + Annat avloppsvatten bör inte ledas till avskiljaren

Maskinrum, pannrum för tung olja + Annat avloppsvatten bör inte ledas till avskiljaren

Målnings- och lackeringsanläggningar +

Sprutmålningsrum + Vid behov

Tillredningsplatser för livsmedel (över 50 
portioner  dag) grill

+ Annat avloppsvatten bör inte ledas till avskiljaren

Kafeteria (över 100 serveringar om dagen) +

Slakthus + Annat avloppsvatten bör inte ledas till avskiljaren

Köttpackningsanläggning +

Andra anläggningar, till exempel industri, 
tvättinrättningar, sjukhus, laboratorier, 
förvaring av brandfarlig vätska, 
parkeringar

Separator i enlighet med kraven 
från de lokala myndigheterna.
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Behållare
Våra slutna behållare och septiktankar i stor-
lekarna upp till 4,5 kvm är tillverkade av poly-
etenplast. Större tankar görs i glasfiber.

Septiktankar är utrustade med ett utsläpp-
ningsfilter. Septiktankar används vid 
förbehandling innan biologisk behandling 
(bio-moduler).

Tankarna levereras med 
förankringsutrustning. Våra tankar har 10 års 
garanti.

Bio-modulsystem, system för fosforborttagning
I vattenrening agerar Bio-moduler som en plattform för tillväxt av mikroorganismer. 
Modulernas utformning ger organismerna ett stort område att växa på samt god ventilation. 
Bio-moduler tilllåter avyttring eller filtrering i små utrymmen under jord.

Fosforborttagning kan genomföras under eller efter en biologisk behandling. Vårt 
sortiment omfattar paketlösningar för olika sorters platser.
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Astrakanintie 194, 
05200 Rajamäki, 
Finland
 
 
Kuusikkotie 25, 01380 Vantaa, Finland 

Miljöteknik för glesbygden 
tillämpade på större och mer 
utmanande områden
ENVIRONMENT RAITA TECHNOLOGY är 
ett företag som specialiserar sig på 
miljöteknik.

Företagets produkter och teknik baseras 
på lång erfarenhet inom miljötekniken. 
Environment RAITA Technology kan också 
tillhandahålla system för större och mer 
utmanande platser och helheter.

Anhåll om en konkurrenskraftig 
lösning för din anläggning
Våra produkter representerar den senaste 
tekniken inom området, genom att erbjuda 
effektiva och pålitliga system för dagens 
behov.

BAT-principen (best available technology) 
betyder högkvalitativt tekniskt genomförande 
till ett konkurrenskraftigt pris.

Vi erbjuder våra kunder ett brett utbud av 
leveranstjänster (sida 2): Kontakta oss för 
mer information om RAITA – leverans av 
hållbara lösningar.

domest ic

Lösningar för hållbar utveckling inom miljöteknik:

Avfallsvattenhantering och biologiska toaletter för sommarstugor, semesterstugor och småhus

Andra lösningar:
 

Domestic – produkter för semesterhus 
och små hus hittas i broschyren för detta.

 
Bekanta dig med verksamheten och de 

olika produkterna på www.raita.com


