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Datastyrd process

Högklassiga testade
komponenter 

Liten energiförbrukning

Tyst

Inga luktolägenheter

Alla underhållsåtgärder kan 
utföras från marknivå

En separat pumpbrunn 
för inloppet 
förenklar monteringen 
i varierande 
terrängförhållanden

Konstruktion  
som varken fräts  
eller korroderar 
 

Tack vare den effektiva 
processen bildas det 
lite slam och sedimentet 
behöver tömmas endast 
1-2 gånger om året

Effektiv avlägsning av  
kväve och fosfor uppfyller 
lagens krav

Självförankrande
konstruktion

Luftisolerat lock

Rymlig (90 l) integrerad 
kemikaliebehållare

Kontrollerad 
kemikalieinmatning,  

vilket i alla situationer  
garanterar rätt mängd  

kemikalier i förhållande  
till mängden avlopps - 

vatten som ska behandlas

Täta behållare

Utloppspumpen möjliggör  
utlopp också i stigande 

terräng

 
Den unika renings- 

metoden som har  
utvecklats för Ecolator  
garanterar överlägset  

reningsresultat

En rätt dimensionerad 
process, som garanterar  

ett klanderfritt  
reningsresultat 

av jämn kvalitet

Rätt formgivning av 
reaktorn garanterar goda 

sedimenteringsegenskaper

Det effektiva avlägsnandet 
av organiskt material 
uppfyller lagens krav 



UTFORSKAD OCH TESTAD TEKNIK FÖR 
SATSVIS RENING

I ECOLATOR -minireningsverket utnyttjas 
en teknik för satsvis rening som har 
konstaterats fungera bra. ECOLATOR 
renar allt avloppsvatten från fastigheten 
genom en naturvänlig biologisk-kemisk 
process, som Finlands ledande experter 
inom branschen har varit med om att 
utveckla. Tack vare sin enastående 
reningsteknik har ECOLATOR genomgått 
alla tester med utmärkta resultat och 
uppfyller avloppsvattendirektivets 
reningskrav. ECOLATOR är en CE-märkt 
kvalitetsprodukt.



•  Noggrant kontrollerad reningsprocess 
•  Varje reningssats får korrekt kontrollerad behandling
•  Ingen förbiledning av orenat avloppsvatten
•  Separat pumpbrunn möjliggör installation också  
    under svåra förhållanden (inkommande avlopp kan      
    ligga på ända ned till 2,3 meters djup)FÖ
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•  Noggrann process som fungerar effektivt
•  Alltid rätt kemikaliedosering

•  Den för Ecolatorn: n utvecklade reningsmetoden  
    garanterar utmärkta reningsresultat 
•  En effektiv process som lämnar mindre  
    överskottsslamFÖ
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•  Fasta partiklar och utfälld fosfor sjunker till  
    tankens botten 
•  Det renade vattnet skiktas i reaktorns övre del 
•  Inga luktolägenheterFÖ
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•  Det renade vattnet är som sådant ofarligt för naturen 
•  Tömning också till högre liggande terräng 
•  Större möjligheter att välja utloppsplats  
•  Utloppet kan också ledas till efterfiltrering eller  
   infiltration om lokala förhållanden så kräverFÖ
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