Minireningsverket
med den smarta
tekniken

Inga rörliga
delar

Ingen pump

Inga delar som
kräver ström i
avloppsvattnet

Över 200 000 nöjda användare renar sitt
avloppsvatten med KLARO
Gör det du med och utnyttja kunskaperna hos den marknadsledande
tillverkaren av SBR-anläggningar med tryckluftsteknik.
KLARO-principen: högsta möjliga driftsäkerhet!
Inga mekaniska delar

Ingen pump

Ingen teknik som
kräver ström i avloppsvattnet

Klaro Reningsverk Sverige AB

Klaro Reningsverk Sverige AB
Gräsdalsgatan 6
Trädgårdsgatan
6
653 43 Karlstad
452
31 Strömstad
Tel: +46 (0) 20 515 125
Tel: +46 (0) 31 125 125
2

E-post: info@klaro.se

Nät: klaro.se, E-post: post@klaro.se

Erfarenhet och kunskap inom minireningsverk – oavsett om det gäller enfamiljshus,
samfällighetsanläggningar, kommunala anläggningar, restauranger o.s.v.

KLARO har gett rent avloppsvatten i flera år

Vi kommer in i bilden först och främst
när det inte finns något tillgängligt
avlopp. Oavsett om det gäller villor,
stugor, hotell eller kommunala anläggningar har KLARO rätt minireningsverk
för allt från 1 upp till 1 200 användare.
KLAROs modulprincip ger högsta
möjliga flexibilitet och säkerhet inför
framtiden. Redan nu använder 200 000
personer tekniken från KLARO.

Klaros huvudkontor, produktion & lager
i Akland, Norge
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350 PE Betong

KLARO – en framgångshistoria

Sedan 2001 har vi haft siktet inställt på din
individuella avloppslösning. Vi har medarbetare från olika områden, från hantverkare till ingenjörer, och kan alltid erbjuda en optimal och användbar lösning
för dina behov. Vår internationella kundkrets är också ett bevis på vår höga prestanda och kvalitet. Minireningsverk från
KLARO finns installerade i över 25 länder
runt om i världen, och under de här åren
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har det blivit mer än 250 000 anläggningar. I både stora och små anläggningar ingår rådgivning, leverans och
installation, och alltid i samarbete med
kvalificerade lokala partner. Dessa utför
även senare den regelbundna servicen
så att KLARO anläggningens drift blir
problemfri.

Letar du efter en auktoriserad återförsäljare i närheten? Kontakta oss.

Klaro Reningsverk Sverige AB
Tel: +46 (0) 31 125 125
Mer information på:
www.klaro.se
e-post: post@klaro.se

Tillbaka till naturen – det naturliga kretsloppet
En människa förbrukar ca 200 liter vatten varje dag, som efter användning blir
avloppsvatten och måste renas. KLARO
minireningsverk leder avloppsvatten från
hushållen tillbaka till naturen i harmoni
med det naturliga kretsloppet.

– När jag skulle köpa reningsverk var pålitligheten det viktigaste för mig. Nu är
det fem år sedan jag bestämde mig för
ett KLARO minireningsverk. I dag vet
jag att jag gjorde rätt val!

De flesta minireningsverk bygger på SBRprocesser. SBR står för satsvis biologisk rening.
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Sedimenteringsfas
Först leds avloppsvattnet in i slammagasinet (första kammaren), där fasta
beståndsdelar samlas upp. Därefter
leds vattnet i omgångar till SBR behållaren (andra kammaren).
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Vilofas
Sedan kommer en vilofas där det
aktiva slammet sjunker till botten av
behållaren. Därigenom bildas ett område med rent vatten i den övre delen
av SBR-behållaren.
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Syresättningsfas
I SBR-behållaren sker den egentliga
biologiska reningen. Det innebär en
växling mellan korta syresättningsoch
viloperioder i en reglerad reningsprocess. Under processen bildas så
kallat aktivt slam som med sina miljontals mikroorganismer renar vattnet
grundigt.
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Utsläpp
Det renade vattnet släpps sedan ut i en
bäck, älv eller sjö, eller i en markbädd.
Slammet återförs sedan från SBRbehållaren till den första kammaren.
Processen startar automatiskt om på
nytt igen.
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KLARO minireningsverk bygger på den pålitliga
SBR-principen och renar därför bättre än vad som
krävs av myndigheterna.
En perfekt teknik med potential för
framtiden. KLARO-tekniken klarar av
det som andra inte klarar.

Redan i dag renar KLARO bättre än
föreskrivna normer för kvalitet på
avloppsvatten.

Detta är en säkerhet inför framtiden
– också vid skärpta krav på vattenkvalitet.

1
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Analysvärden, KLARO-systemet
Gränsvärden

Gränsvärde
avloppsklass C–P

Analysvärden
KLARO*

BOD5 (biokemisk syreförbrukning)

20 mg/l

5 mg/l

BOD %

SS (suspenderad substans)

75 mg/l

6 mg/l

SS > 90 %

P (fosfor)

1 mg/l

0,6 mg/l

P > 90 %

* Resultat från praktiska tester utförda av PIA Prüfinstitut der Abwassertechnik GmbH, Aachen, Tyskland, testnummer 2006-009
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Krav för
rening

Klaro reningsverk ger lägre inköps – och
driftkostnader.
Därför ska du välja KLARO

Produktcertifikat

Styrskåp för inomhus- eller utomhusbruk, behållare i betong, metall, stål,
plast eller glasfiber – du väljer

KLARO-tekniken inga rörliga delar:

KLARO styrskåp i metall för inomhusbruk:

KLARO styrskåp för utomhusbruk:

 Installation i glasfiber-, plast och
betongbehållare
 Ingen pump som kan gå sönder Allt
 Flöde sker med hjälp av tryckluft
 Inget slaage, ingen ansamling
 Inbyggt provuttag
 Inga strömförandedelar i behållaren
 Alla delar är av plast som tål vatten
eller rostfritt stål

 Klassikern
 Kvalitetsutförande i metall
 Dammsäkert hölje
 Luftanslutning på sidan
 Finns för alla anläggningsstorlekar
 Olika kompressortyper efter behov
Storlekar från 50 x 50 x 30 cm
(b x h x d)

 Olika utföranden i plast, betong eller
stål
 Tidlös design med lång livslängd
 Säker drift även i kyla och snö
 Alltid tillgänglig för servicearbete
 Ingen installation inomhus
 Tystgåe nde luftkompressor- hörs inte
mer än ett vanligt kylskåp
 Kommer med flera tillbehör
(ljud- och ljuslarm, kontakterosv.)
 Strömmav brotts indikator är standard
 Storlek 37 x 80 x 38 cm (b x h x d)
 lnstallationsdjup 55 cm
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Uavhengig av tanktype

Minimale driftsutgifter
På grunn av den vedlikeholdsvennlige konstruksjonen kan nesten alt
Minimala
driftkostnader
vedlikehold gjøres via styringsskapet.
Ubehagelig
og servicevänliga
tidkrevende arbeid
Tack
vare den
kon- i
rensetanken
som regel
struktionen
kaner nästan
all unødvenservice
dig. Den
innebygde
prøvetakingen
utföras
i styrskåpet.
Obehagligt
och
sikrer
problemfri
sjekking
av
analytidskrävande arbete inne i reningsseverdiene.
strømforbruk
på
behållaren
är iMed
regeletinte
nödvändigt.
bare
litt
over
25
kroner
i
året
pr.
perDen integrerade provtagningsfunksonenhet
er KLARO dessuten
av
tionen
av analysvärden
garanterareten
de mest økonomiske
minirenseanlegstörningsfri
kontroll. KLARO
är dessugene i verden.
tom ett av de mest ekonomiska mini-

reningsverken i världen.
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KLARO minirenseanlegg kan installeres både i plast- og betongtanker og
För
alla slags behållare
er testet og godkjent både for plast og
betong. minireningsverk kan installeKLARO

ras i både plast- och betongbehållare
Topp
analyseverdier
och
är testade,
godkända och CEmärkta
både plast och betong.
KLAROförminirenseanlegg
renser allerede i dag bedre enn vedtatte normer for avløpsvann. KLARO anlegg
Bästa
analysvärdena
er også godkjent for fosfatfelling
(avløpsklasse
+P) og hygienisering
KLARO
minireningsverk
renar redan i
(avløpsklasse
slik at normer
de kan tildag
bättre än D+H),
föreskrivna
för
avloppsvatten. KLARO reningsverk är
också godkända för fosfatutfällning
(avloppsklass +P) och desinficering
(avloppsklass D+H), så att de kan anpassas för särskilda krav. Därmed kan
de användas i alla miljöer.
2

3

passes spesielle krav. Dermed kan de
settes inn i alle miljøer.

Väl rustad
tack vare

Sikkerhet
Säkerhet

I Norge besørges sikkerheten av et omI Sverige
finns ett omfattande servifattende
servicenettverk.
cenätverk för att ombesörja säkerhe-

Ett minireningsve
morgondagens
k
renser
i dag

ten.
Erfaring

Over 200 000 brukere
avløpsvannet
sitt med et KLARO
Erfarenhet
minirenseanlegg. Nå kan også du
Över
200 000
användare
renar i dag
dra
fordel
av det
markedsledende
sitt avloppsvatten
ett KLAROs
minire- modulära ko
SBRanlegget
med med
trykkluftbasert
Med
ningsverk från KLARO. SBR-anläggtransportteknikk.
gör man en säker invest
ningen använder tryckluftsbaserad
framtiden. KLARO minir
flödesteknik.
kan lätt anpassas till even

vändringar.
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A

810

A

B

B

C

C

1000 PE

D
D

Behållare i betong:

Behållare i glasfiber:

 Upp till 15 pers. på en behållare
Betongtank
 Finns
i olika storlekar och utförandenInntil 20 personer på en tank
 Säkring
av bärkraften
Variabel
dimensjon og utførelse
 Levereras
från 5–1200 PE
Oppdriftssikring
 Lång
livslängd
Leveres
fra 5 – 1000 PE
 TålLang
trycklevetid

 5 till 50 PE på en behållare
Glassﬁ
bertank

Låg bygghöjd

E

Tåler trykk

SNIGO-behållare:
ROTO

 Plastbehållare för 110 hus,
- 5 PE
9
Carattank
8
 Låg vikt. Lätt att frakta
2
7
LØFTEØRE

 Lång livslängd
Inntil 100 personer på en tank
 Väldigt stabil
Lav bygghøyde
 Kan
installeras utan byggkran
Lang levetid

F

1

3

E

PVC Ø110 SPISS
2
6
VEKT 235
kG

Kan
installeras
utan
byggkran
Ø110 GUMMIPAKNING
4
Leveres
for 1 hus og
254 hus
3
LUKESTRAMMER
SMC LOKK Ø800
3
1

Väldigt
stabil
–
tål
tryck
GRP HALS Ø800
Lett tank. Lett å frakte21 11 GRP
TANK Ø1600x3000 5,5m³

Lång
livslängd
Installasjon mulig uten behov for
-

DATO

-

REV.

4

-

REVISJON OMHANDLER

KONTROLL

KONSTR.

Ekstremt stabilt
Installasjon mulig uten behov for
kran
2

1616

-

S.V.S.

DATO

08.06.12

POS.

GODKJENT- DATO

-

ANTALL

DETALJ

E

FIL PLASSERING

MÅLESTOKK

1:20 / A3

-

KLARO Renseanlegg 5PE
kranVestfold
Plastindustri AS
VPI
ø1600x3000 5,5m³ 5 PE
Ekstremt stabilt - Tåler trykk
Lang levetid
TITTEL

TILHØRER

Gåserødveien 11, Haugan Nord, 3158 Andebu
Tlf :33 43 03 50 E-post : post@vpi.no
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F
REVISJON

ARK

1/1

-
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Infiltration
KLARO teknikk m/prøvekum

8

8

KLARO-teknik m/
provbrunn

d inför framtiden
e Klaro-konceptet.
Väl rustad inför framtiden tack

erk från KLARO kan lätt anpassas till
vare Klaro-konceptet.
krav.
Ett minireningsverk från KLARO kan lätt anpassas
till morgondagens krav.bruksvatten.

oncept
tering inför
reningsverk
ntuella kra-

Dessutom ger uppdateringar av programvaran bra anpassningsmöjligheter efter behov. KLARO renar redan i
Med KLAROs modulära koncept gör
dag bättre än föreskrivna normer för
man en säker investering inför framtiden. KLARO minireningsverk kan lätt
anpassas till eventuella kravändringar.
Dessutom ger uppdateringar av pro-

kvalitet på avloppsvatten. Det ger en
säkerhet inför framtiden – även om
det skulle bli skärpta krav på vattenkgramvaran bra anpassningsmöjlighevaliteten.
ter efter behov. KLARO renar redan i
dag bättre än föreskrivna normer för
kvalitet på avloppsvatten. Det ger en

40 PE

10 PE

1000 PE

5 PE
5 PE

40 PE

säkerhet inför framtiden – även om
det skulle bli skärpta krav på vattenk
valiteten.

10 PE

Container för baracker
5 PE

Container för baracker

Infiltration

L:L:116,
116,B:
B:510,
510, H:
H: 800
800; Volym 300 liter
Volym 300 liter

M/Minspektionslucka
/ inspektionslucka
9
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UV-desinficering

Fosforutfällning

Fjärrstyrning

Avancerat vatten- och miljöskydd.
KLARO UV-desinficering är en okomplicerad och kostnadseffektiv lösning för känsliga områden med höga
miljökrav.

KLARO har även den perfekta lösningen för att sänka fosfathalten i
avloppsvattnet till ett minimum. Fosfathalten regleras med en doseringspump som friger ett speciellt flockningsmedel och finns som tillbehör.
Även denna variant är testad och godkänd för känsliga naturområden.

Anläggningen kan övervakas med
fjärrstyrning, först och främst när
högsta möjliga driftsäkerhet krävs.
Eventuella störningar kan då åtgärdas snabbt. Oftast kan störningen
åtgärdas utan kostnadskrävande servicepersonal.

Avloppsvattnet som
behandlas i KLAROanläggnin- gen
bestrålas med starkt
UV-ljus vid utloppet.
Därmed dödas
mikroorganismer
säkert på bara några
sekunder. Och det
helt utan kemiska
tillsatser. Det desinficerade avloppsvattnet kan användas
som bruksvatten.
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UV-modul:

Doseringspump:

KLARO WebMonitor®:

 Lätt att bygga in
 Enkel att sköta
 Miljövänlig
 Låg driftkostnad

 Tillbehör till modul- konceptet
 Kan installeras i efterhand
 Lång livslängd tack vare den enkla
tekniken
 Servicevänlig

 Högre effektivitet
 Högre driftsäkerhet
 Optimerade serviceintervaller
 Högre värde för kunden genom effektiv övervakningstjänst
 Ekonomisk fjärrdiagnos vid störningar, inget behov av att tillkalla servicepersonal

KLARO – förbrukar en tredjedel mindre
än en lågenergilampa
Den lilla effektiva kompressorn i styrskåpet minskar
CO2-utsläppet och är lika tyst som ett kylskåp.

Intelligent anpassning till användarens faktiska behov pressar ner elförbrukningen
Hur är det möjligt att driva ett reningsverk utan en endaste pump?
Lösningen är lika enkel som genial: en
liten, effektiv kompressor pressar in
luft som stiger i rören till KLARO- modulen och trycker vattnet med sig. Alla
nödvändiga flödesproces- ser styrs
utan pumpar som kan gå sönder.

Resultat: med en energiförbrukning
på strax över 50 kWh per år och person är KLARO ett av de mest ekonomiska minireningsverk i världen.
Med modern styrteknik och intelligent programvara justeras anläggningens drift efter användarprofilen.
Med KLplus-styrning, som finns som
tillbehör, kan anläggningen

automatiskt registrera när belastningen är låg. Därmed kan anläggningen drivas optimalt även när användaren är borta en längre tid.
Man får en optimal energibesparing
samtidigt som den biologiska reningsprocessen hålls igång.
Jämfört med andra reningsverk sparar du upp emot 75 % energi.

Årlig elförbrukning för minireningsverk1)

– Jag ville ha ett minireningsverk som inte
fick elräkningen att skjuta i höjden. Därför
har jag bestämt mig för KLARO

Reningsverk med
aktivt slam

217 kWh

Markbäddsanläggning

157 kWh

Virvelbäddsanläggning

147 kWh

Vanlig SBR-anläggning

93 kWh

52 kWh

Lågenerilampa 9 W

78 kWh

Diagrammet visar elförbrukningen för olika reningssystem. Källa: Tidskriften ”wwt”, nummer 6/2007 ”Die Kleinkläranlage
als Dauerlösung”, sida 15, tabell 3, driftdata. KLARO: testresultat från PIA Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH, Aachen,
Tyskland, testnummer 2006-009

1)
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Individuella lösningar för behandling av
avloppsvatten.
Större anläggning på 50 till ca 1 000 personer för industrier,
restauranger, kommuner, campingplatser osv.

Aker Stord - 1000 PE

Fjord och fjäll – ingen
utmaning är för stor för oss.
Särskilda behov kräver särskilda lösningar och bästa möjliga rådgivning –
från planeringsfasen till byggandet av
själva anläggningen och de tekniska
komponenterna.
Våra ingenjörer hjälper dig lokalt med
ditt projekt och står till förfogande om
så önskas vid byggandet och uppstarten av anläggningen.

Styrskåp i stål för
utomhusinstallation
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I början finns det alltid många frågor
att reda ut. Tillsammans utarbetar vi
sådana saker som tekniska tillbehör,
storlek på behållare och eldragning.
När vi har gått igenom den relevanta
informationen, skickar vi dig vårt förslag med planeringsunderlag. Fråga
oss om allt du funderar på. Vi kan
lämna referenser till anläggningar för
många olika behov.

Styrskåp i stål för
utomhusinstallation

Service, installation och transport
Service utförs av vår auktoriserade personal.

Våra egna servicetekniker utför all service på Klaro reningsverk, de tar prover och rapporterar till kommunen.

Transport

Vi har fullt utrustade servicebilar som rycker ut 24 timmar
om dygnet. Delar finns alltid på lager.

Med Klaro reningsverk er du garanterad säker och bra service.
Byggnad för stora anläggningar
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Vanliga frågor

1. Hur ofta måste anläggningen tömmas på slam?
I regel gäller ”vid behov”, dvs. att anläggningen måste tömmas om slamnivån vid sevicekontrollen överstiger 70 %. Du kan
också följa kommunens tömningsrutiner. Vid tömning ska endast slambehållaren tömmas och därefter fyllas med vatten, så
att vattennivån är lika på båda sidor.

2. Hur länge klarar anläggningen störningsfri, kontinuerlig drift med högsta belastning?
Alla minireningsverk från KLARO är konstruerade för att klara minst 12 månaders kontinuerlig drift med högsta belastning,
så länge drift- och servicerutinerna hålls. Vid drift med lägre belastning förlängs tidsintervallet i motsvarande grad. Alternativt
kan man välja en slambehållare med större kapacitet och på det sättet förlänga intervallet mellan de nödvändiga tömningarna.

3. Måste man pumpa upp slam ur SBR-luftmagasinet för att anläggningen ska fungera problemfritt?
Nej. Den kontinuerliga, automatiska slamfällningen till botten av behållaren förhindrar att en för stor mängd slam samlas i
SBR-magasinet. Finjusteringar av tidsintervallerna för återförande av slam kan göras av servicepersonal i samband med
service.

4. Hur kan minireningsverket arbeta i intervaller utan en flottör i anläggningen?
Den maximala vattenmängden per cykel bestäms av vilken drifttid som ställs in för kompressorns pumpprocess. Rörsystemets speciella konstruktion reglerar vattennivån i slammagasinet så att den inte kan sjunka under en lägsta angiven nivå.
Eftersom insugningspunkten sitter långt under lägsta vattennivå kan inget slam sugas med in. Det hela fungerar utan vare
sig ventiler, mekaniska delar, elpump eller flottör. KLARO-principen: inga mekaniska delar och ingen ström i avloppsvattnet
ger högsta driftsäkerhet.

5. Vad måste jag tänka på om KLARO minireningsverk ska drivas länge med låg belastning?
Under sådana omständigheter rekommenderar vi inställningen KLplus med automatisk indikation för underfunktion. Anläggningen fungerar bara optimalt när den registrerar tillförsel av avloppsvatten. Om användaren är bortrest eller vid särskilt låg
vattennivå cirkulerar vattnet runt i systemet. De bakterier som är nödvändiga för reningsprocessen hålls därmed automatiskt
vid liv och aktiva.
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”Under planleggingen av
minirenseanlegget vårt
hadde jeg en mengde
spørsmål. Den lokale
KLARO-forhandleren har
alltid gitt kyndig hjelp.”

6. Vad är fördelen med semesterinställningen på KLARO minireningsverk?
Möjligheten att byta till energisparande semesterdrift kan minska utgifterna om det görs vid rätt tidpunkt. Med KLbasicstyrningen kan semesterdrift ställas in manuellt, medan KLplus gör det automatiskt.

7. Hur ofta måste minireningsverket genomgå service och vilka utgifter innebär det?
Ett minireningsverk från KLARO med en vanlig indikator för strömavbrott behöver bara genomgå service en till två gånger
om året enligt det byggtekniska godkännandet. Då handlar det i princip om en funktionskontroll av anläggningen, testning
och eventuell justering av driftcykelns tidsintervall, samt provtagning för att kontrollera kvaliteten på avloppsvattnet. Eftersom KLARO-anläggningen drivs med tryckluft och inga mekaniska eller elektriska delar finns inne i reningsbehållaren, är de
lätta att serva och kostnadseffektiva. KLARO-principen: inga mekaniska delar och ingen ström i avloppsvattnet betyder låga
servicekostnader.

8. Hur mycket energi förbrukar ett minireningsverk från KLARO?
Tack vare intelligent styrning och indikator för underfunktion kan KLARO minireningsverk minska energiförbrukningen med
upp till 75 % jämfört med andra minireningsverk som också bygger på SBR-teknik. Med en elförbrukningskostnad på runt
25 kr/år och person är KLARO minireningsverk ett av de mest ekonomiska som finns i världen.

9. Hur tidskrävande kan en eventuell ombyggnad av minireningsverket bli?
Rådgör med en av våra återförsäljare om du ska bygga om ditt reningsverk. Anläggningens struktur måste undersökas och
man måste säkerställa att kamrarna är täta, både mot omgivningen och mellan kamrarna. Endast då kan man garantera att
anläggningen inte överskrider föreskrivna gränsvärden. När KLARO installeras fackmannamässigt är säkerheten garanterad.
KLARO-principen: seriös utvärdering och rådgivning ger säkerhet.

10. Ingenting håller för evigt. Om någonting skulle gå sönder, hur ska jag avgöra om det är värt krånglet att
reparera det?
Naturligtvis är det inget krångel! Eftersom tekniken är helt skild från avloppet är det oftast bara en komponent i styrskåpet
som måste bytas ut när det uppstår ett fel. Ingen behöver gå ner i avloppstanken och inga kablar måste dras ut eftersom
alla elanslutningar är enligt VDO/VDE-standarderna. KLARO-principen: gedigen SBR-process för långvarig kundnöjdhet!

1)

Vid elpriser på ca 0,50 kr/kWh
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Pumpstationer
för alla ändamål

K1-650
750 mm

550 mm

Diameter 650 mm

K-1-800

SAMTLIGA KAN
LEVERERAS MED
FÖRLÄNGARE:
50 cm + 100 cm

K-1/2-1200
2300 mm

2300 mm

900 mm

900 mm
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Diameter 800 mm

Diameter 1200 mm

Slamtork
till fritidshus / villor

Slamtork

FFiilltteerr

66

55

Slamtørke

88

55

44
11
Pum
ep
inn
Pupm

7
7
Varmekabel
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R
Ret
etur
ur va
vann
tten

Värmekabel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utlop
Utløp

Innløp
Retur av vann
Pumpe
Start og stopp (autostopp)
Slamlager
Filter
Varmekabel
NB! Kan graves ned eller stå fritt
H: 950 mm x B: 1200 mm x Vekt: 100 kg

1. Inlopp
2. Retur vatten
3. Pump
S L A M T Ø R K E
4.800
Start
ochpost@klaro.no
stopp (autostopp)
Tlf: 371 56
• E-post:
• www.rensing.no • Porsveien 12, 4994 Akland
5. Slamlager
6. Filter
7. Värmekabel
8. OBS! Kan grävas ner eller installeras fristående
H: 950 mm x B: 1200 mm x Vikt: 100 kg

Slamlager
3

SBR

Reningsanläggning
Renseanlegg
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Reningsanläggning i container
KLARO container.blue® är den nya mobila avloppsanläggningen i en standardcontainer på 20 ft. Den är utformad och konstruerad för temporär drift och är lätt att montera och demontera. KLARO container.blue®-systemen har installerats i många
länder under flera olika driftförhållanden, för industrier som gruvdrift och för turism, samt för isolerat belägen bebyggelse.
 20‘ container för enkel transport
 Konstruerad för att behandla
10 000 l per dygn
 Plug & Play-design
 Desinfektionsalternativ - UV & klor
 Pålitlig SBR / aerob 2-stegsprocess
 Viss kunskap om underhåll av anläggningen krävs

Utsläppsvärden
Avloppsvattenparametrar

Effektivitetsgrad

COD
(kemisk syreförbrukning)

40 mg/l

94,8 %

BOD5
(biokemisk syreförbrukning)

4 mg/l

99,1 %

0,7 mg/l

98,3 %

SS
(suppslammade fasta ämnen)

8 mg/l

97,8 %

Fosfor

1 mg/l

90,0 %

NH4-N
(ammoniumnitrat)
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KLARO container.blue®
dräneringsvärden

Världens nordligaste avloppsanläggning
är KLARO container.blue® i Nya Ålesund på Svalbard.

Nya-Ålesund är världens nordligaste bosättning och finns på
Svalbard, Norge. Större delen av bosättningen består av en internationell arktisk forskningsstation. Tidigare måste man lägga
stora summor på miljöskyddsåtgärder. Avloppet har fram tills nu
letts direkt ut i en angränsande fjord, och detta påverkade också
de känsliga sensorerna som ingår i det lokala marna laboratoriet.
För att motverka detta beslöt man för en tid sedan att installera en
KLARO behandlings- anläggning för avloppsvatten i container.
Anläggningen har en kapacitet på 10 000 liter per dygn, konstruerad för en population på upp till 200 personer, men det är långt
färre forskare och personal i Nya Ålesund under vinter- månaderna. Detta är den första behandlingsnläggningen för avloppsvatten under norsk administration på Svalbard, med undantag
av en mindre och äldre anläggning i den polska forskningsstationen i Hornsund. Och den är absolut helt säkert den nordligaste.
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Flera upplysningar i brochuren: KLARO oljeavskiljare

Oljeavskiljare klass I og II
På platser där olje- och gas- haltig
avloppsvatten ansamlas måste den
renas i en olje- separator innan den
kan släppas ut i avloppet. Sys- temet
består av en separa- tionszon, en ol-

jesamlare, en slamfälla och ett provuttag. Oljeavskiljare används främst
i samband med bilar.
De kan levereras som bensinavskiljare
eller koalescensseparatorer.

Systemet är lämpligt för:
 Bilvask
 Verkstad
 Bensinstationer
 Fordonsflottor
 Lagring av farligt avfall

KL sepa.compact

NS 6, 10, 15 per sek

NS 3, 6 per sek
Effektivitetstestad enligt EN 1825 av TÜV Rheinland.
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Möjliga tillbehör:
 Slamfångare
 Varningssystem
 Inbyggd provuttag

Flera upplysningar i brochuren: KLARO fettavskiljare

Fettavskiljare
På platser där det ansamlas fetthaltig
avloppsvatten, måste det renas i en
fettavskiljare innan det kan släppas
ut i avloppet. En fettavskiljare fungerar enligt principen om fasseparation.

Den består av en separationszon, en
fettupp- samlare, en slamfälla och ett
provuttag.
De kan levereras som bensinavskiljare
eller koalescensseparatorer.

Systemet är lämpligt för:
 Matställen och kantiner, t.ex. restauranger, hotell, rastplatser etc
 Kötthandlare
 Slakterier
 Raffinaderier för matolja

NS 6, 10, 15 per sek

NS 3, 6 per sek

Effektivitetstestad enligt EN 858 av TÜV Rheinland.

Levereras med internt eller
inbyggd provuttag.
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KL klorering och E. coli-eliminering
Kemisk desinfektion av avloppsvatten

Hälsoperspektiv och lagstadgade bestämmelser kräver ofta en säker och
tillförlitlig desinfektion av sekundärt
avloppsvatten.

Doseringspump

2

Klor är den globalt mest utbredda metoden för att effektivt döda patogener,
som kan uppträda i avloppsvatten
och förhindra återbildande av såda-

na genom klorets långvariga verkan.
Systemet KL klorering har utvecklats
särskilt för användning i SBR- anläggningar.

1

Styrskåp

4

Utpumpning

5

3

Kontaktbehållare

 Klorering med användning av en lättillgänglig flytande natriumhypokloritlösning
 Säker och enkel hantering av desinfektionskemikalier
 Enkel anpassning av klordoseringspumpen för att uppfylla specifika krav
 Volymanpassad desinfektionsdosering för låg och stabil kemikalieanvändning
 Processen dödar nästan alla kolibakterier (99,9% – 1,3/100 ml)
 Certifierad prestanda enligt EN 12566-7
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Flytande klorlösning

Certifierad av PIA (Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH)
Alla våra anläggningar är testade och certifierade av PIA GmbH i Aachen, Tyskland. PIA GmbH är testlaboratorium (”Notified Body“ – registreringsnummer NB 1739) enligt det europeiska byggproduktdirektivet (BPR) för test av minireningsverk
för upp till 50 pe enligt EN 12566 del 1, 3 och 4. Dessutom arbetar PIA GmbH med ett kvalitetsmanagementsystem, som
är certifierat för området test av avloppsvattentekniska anläggningar enligt DIN EN 9001:2008.

Certifikat KLARO Easy & Beton

Certifikat KLARO One
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Klaro Reningsverk
Sverige
AB AB
Klaro
Reningsverk
Sverige
Trädgårdsgatan 6

Arntorp
320
452 31 Strömstad
442
93
Kungälv
Tel: +46 (0) 31 125 125
Tel: +46-303 22 20 03
E-post: post@klaro.se

E-post:
info@klaro.se
www.klaro.se
Importör:
Klaro renseanlegg Norge AS
Porsveien 12, N-4994 Akland
E-post: post@klaro.no
Nätsida: rensing.no
Tel: +47-37156800

Tekniska upplysningar:
+47-47469090

Upphovsrätt för bilder: KLARO

© KLARO GmbH Bayreuth

DET ENKLASTE ÄR DET BÄSTA

