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Fördelen med vår mobila lösning

• Bevisad stabilitet enligt NS-EN 1993-1-5 C

• Särskilt hållbar polyureabeläggning i containern

• Eget maskinrum för att skydda elektriska och mekaniska
delar från avloppsvattnet

• Rengöringskammaren innehåller endast delar som tål 
avloppsvatten

• Standardiserad luftkonditionering i maskinrum säkerställer 
stabil drift

• Kan levereras med räcken runt kanten

Reningskapacitet 20 ft.: 100 PE (15 m³/d )
40 ft.: 200 PE (30 m³/d )

Process KLARO One-principen 
med slamstabilisering

Process Stabiliserar slam

Standard drifttid 
före slamtömning 3 månader

Generellt

Utpumpning av renat vatten Tryckluftspump 
och utloppsventil

Luftning Membranplattor

Kompressor Sidofläktar

Komponenter

Robust konstruktion

• Den beprövade KLARO ONE -principen

• Ventilation som förhindrar dålig lukt

• Lätt att använda, lite underhåll krävs

• Utloppet har en återspolningsfunktion som 
förhindrar slamutsläpp

Säkerhet i drift
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Räcke

Fosforutfällning

Desinfektion med klor

Desinfektion med UV

Modul för slamtorkning

Tilläggsutrustning

• Lätt att transportera på vanliga containerbilar

• Parallkoppling av flera container för större 
avloppsmängder

• Kan staplas på varandra och transporteras

• Lämplig för både permanenta och tillfälliga anläggningar

Flexibelt

• Låg energiförbrukning

• Slamstabilisering resulterar i en låg mängd slam

• Användarvänliga styrsystem

• Få slitageutsatta delar ger låga underhållskostnader

• Snabb installation och demontering (plug-and-play)

Effektivt

Fås också som  

40 fots version
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8. KLARO container.blue

Ändamål

KLARO container.one är utvecklad för 
tidsbegränsad användning, men kan 
också användas som en permanent 
reningsanläggning.

• Arbetsbodar, vattenkraftsutbyggnad, 
tunnelarbete och liknande

• När det kommunala reningsverket
ska byggas om

• Avloppsrening för 
industrianläggningar

• Säsongsbetonade turistanläggningar

• Större byggprojekt

• Katastrof incidenter

• Arrangemang och event

• Övergångslösningar, uthyrning av 
reningsverk
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Referenser
Sogn og Fjordane, Norge

För vägbyggnad, tunnelarbete och 

liknande kan du behöva tillfälliga 

avloppsreningsverk. Anläggningarna 

kan utökas och anpassas efter 

uppdragets individuella behov. 

Hardangervidda, Norge

Vattenkraftsutbyggnad i de norska 

bergen kräver tillfälliga och 

säsongsbetonade arbetsbodar för de 

anställda, som periodvis bor långt 

från närmaste kommunala 

avloppssystem. Här är 

containerbaserade lösningar i drift 

under de perioder på året 

anläggningen används, och på den 

snöiga vintern stängssystemet ner 

och är vilande.

Svalbard

Ny-Ålesund ligger på Svalbard och 

är den nordligaste bosättningen i 

Europa. För några år sedan 

beslutade användarna av en 

forskningsanläggning att rena sitt 

avloppsvatten med en KLARO 

containeranläggning. 

mest forskere og medarbeidere på 
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Hur fungerar det containerbaserade reningsverket?

KLARO container.one -anläggningen är en helt biologisk reningsanläggning baserad på SBR -processen (cyklisk behandling med aktivt 

slam) och aerob slamstabilisering. Slamkammare och buffert är byggda i ett.

I en behandlingscykel utförs följande behandlingssteg, med vissa variationer beroende på avloppsvattnets egenskaper:

I det sista steget släpps det renade vattnet 

ut med hjälp av en suganordning. Strax 

före utloppsfasen spolas suganordningen 

för att förhindra att slam läcker ut.

När luftningen stannar sjunker det 

aktiverade slammet till botten. På toppen 

av tanken bildas en zon med renat vatten. 

Om mer avloppsvatten kommer in i 

anläggningen under denna fas, behålls det 

i förkammaren bakom en skiljevägg

Avloppsvattnet kommer in i förkammaren 

och startar direkt på den aeroba 

rengöringsprocessen. Mikroorganismer 

aktiveras genom den aeroba reningen.

Luftfasen

Vilafasen

Tillbakadragningsfasen

Innlopp

Utlopp
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Komponenter

Maskinteknik

Kärnan i systemet är det skyddade maskinrummet i den främre delen. 
Detta rymmer alla nödvändiga elektromekaniska komponenter (styrning, 
kompressor och luftkonditionering) vilka styr behandlingsprocessen.

Invändig beläggning
KLARO container.one är vattentät med 
hjälp av en speciell beläggning som 
också används i simbassänger och 
liknande.

Detta material har många fördelar, 
inklusive att den kan töjas upp till 400% 
utan att spricka.
Behållaren kan transporteras, lyftas och 
sänkas utan risk för läckage.

Luftning
Systemet har en luftenhet som består 
av membranplattor i tankens botten, 
och säkerställer optimal syretillförsel 
med små luftbubblor. Luftenheten är 
monterad på en syrafast stålrörledning.

Hävert
Systemet har också en fixerad hävert för 
att utvinna renat vatten. Häverten har 
en avstängningsventil som släpper ut 
renat vatten när den öppnas av 
styrenheten. Före avlägsnandet spolas 
häverten med en tryckluftspump för att 
förhindra att slam följer med.
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Tilläggsmoduler

UV-Modul Fosforfälling 

Att tillsätta klor i avloppsvattnet är en effektiv och pålitlig metod 

för desinfektion. Klor tränger igenom bakteriens cellväggar och 

förstör enzymer så att bakterien dör. Eftersom klor inte fäller ut 

har det också en varaktig desinfektionseffekt. Modulen består av 

en sensorenhet, en doseringsenhet och en klorkontakttank. 

Sensorenheten säkerställer exakt dosering anpassad till 

behoven. Detta ger effektiv desinfektion samtidigt som inte mer 

klor frigörs än nödvändigt.

UV -modul används för att desinficera avloppsvatten som har 

renats biologiskt tidigare. Ultraviolett ljus är en effektiv och 

användarvänlig metod för att döda sjukdomsframkallande 

bakterier på några sekunder, utan lukt, skadliga biprodukter 

eller smuts i avloppsvattnet. Modulen består av en rostfri UV -

reaktor och en styrenhet.

Kloreringsmodul

En fosforutfällningsmodul används för att fälla ut fosfor 

samtidigt som reningsprocessen i det aktiverade slammet (SBR -

reaktorn). En doseringspump i maskinrummet doserar ut ett 

fällningsmedel direkt i rengöringstanken. Detta görs i början av 

luftningsfasen, så att det blandas noggrant och god kontroll 

över att doseringsmängden säkerställs.

KLARO WebMonitor®

KLARO WebMonitor® kan vara ett alternativ om det finns 

behov av särskilt hög driftsäkerhet. Samtidigt avlastar det 

operatörerna. Med hjälp av fjärrdiagnostik kan anäggningen 

övervakas av vår serviceavdelning.

Det är också möjligt att fjärrstyra och korrigera fel online om ett 

fel skulle uppstå.

8 Uppdaterat 02/2021 Vi reserverar oss för ev. tekniska förändringar

KLARO container.one®



Modul utbyggnad

Modul utbyggnad  är det mest flexibla 

sättet att utforma en mobil 

reningsanläggning. Dessutom kan du 

komplettera  / bygga ut i efterhand när 

behovet ökar. Vid  behov  kan två eller 

flera  20 och /eller 40 fots  KLARO 

container.one kopplas ihop. Det finns  

också containrar till olika behandlings-

steg, t.ex. kan en behållare användas till 

förkammare, en till det biologiska stadiet, 

en till efterrengöring eller 

slambehandling. Anläggningarna kan 

utformas kundspecifikt för varje enskilt 

projekt.

Slamtorkning

Överskott av slam som kommer in i KLARO -container.one  måste regelbundet avlägsnas från systemet. Det flytande aktiva slammet kan 

torkas lokalt med en slamtork och tas ut i torrt tillstånd. Volymen och massan kan reduceras med upp till 95%. Detta gör det möjligt att 

transportera bort det från otillgängliga platser och sparar ner på kostnaderna.

Pumpenhet

Både avlägsnande av överflödigt slam, dosering och 

blandning av flockningsmedel kan enkelt göras med en 

pumpenhet på rutinmässig service på reningsverket.

Filterenhet

Filterenheten används för att torka det flockade slammet. Efter

att slammet har filtrerats bort, täcks detta för att luftas och 

torkas till nästa service.
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Rengöring

Reningsverket är konstruerat i enlighet med de norska reglerna för avloppsrening. Förutom den nödvändiga rengöringsprestandan måste 

både hydrauliska och biologiska laster beaktas. Komponenterna är konstruerade i enlighet med dessa krav.

Suspendert 
ämne (SS) 150–400 mg/l

BOF5 150–500 mg/l

KOF 300 –1000 mg/l

pH 7,5–8,5

Ntot 20–80 mg/l

Ptot 6–25 mg/l

Obehandlat avloppsvatten

Anläggningen är utformat med följande 

avloppsvattenvärden:

20 fot 40 fot

Totalt intag
(max)

15 m³/d 
(ca. 100 
personer)

30 m³/d 
(ca. 200 
personer)

Drift 24 h

Vatten / timma 0,63 
m³/t

12,5 
m³/t

Funktion Automatisk

Dygnsbelastning

De olika storlekarna kan ta bort olika 

mängder avloppsvatten.

pH 7,0–8,0

SS < 30 mg/l

BOF5 < 10 mg/l

KOF < 120 mg/l

NH4-N < 10 mg/l

Ptot < 20 mg/l

E. coli < 100 cfu

Enterokocker < 100 cfu

Renat avloppsvatten

Erfarenheten har visat att kvaliteten på 

det renade avloppsvattnet ligger på 

eller under följande värden::

Anläggning 20 fots containeranläggning med frontdörr 40 fots containeranläggning med frontdörr

Material Stål

Vikt (tara) 3180 kg 4000 kg

Mått (utvändigt) Längd 6058 mm 12 192 mm

Bredd 2438 mm

Höjd 2591 mm

Dörröppning Bredd 2144 mm

Höjd 2169 mm

Kapacitet 31 m³ 62 m³

Innlopp Avloppsrör Ø 110 mm, kortsidor, utvändig höjd: 2310 mm

Utlopp Avloppsrör Ø 110 mm, långsidor, utvändig höjd: 1074 mm

Lufttankar Avloppsrör Ø 110 mm, kortsidor, utvändig höjd: 2310 mm

Rekommenderad driftsspänning 400 V, 50 Hz (60 Hz)

Rekommenderad strömstyrka 16 A

Driftstemperatur –10 til +35 °C

Jordfelsbrytare 25 / 0,03 A

Strömförbrukning 13 kWh/d 35 kwh/d

Anläggningsspecifikationer
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Klaro renseanlegg Norge AS

KLARO i Bayreuth

Renset avløpsvann

Klaro har levererat rent vatten sedan 2001. Våra produkter 

är relevanta på alla platser där det inte går att ansluta till 

det kommunala avloppsnätet. Vi har rätt reningsverk för 

alla ändamål, oavsett om det är småhus, stugor, 

industriområden, campingplatser eller kommunala 

anläggningar. Från 1 till 5000 personer enheter. Vår 

modulprincip är flexibel och framtidsinriktad.

Vi har en egen serviceavdelning med heltidstjänsttekniker 

som är redo dygnet runt för att lösa behoven. 
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info@klaro.se

Nyheter

www.klaro.se

Internet

020-51 51 25

Telefon

KLARO Reningsverk i Sverige AB

Arntorp 320

442 93  Kareby

Adress




