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”Att rena sitt avloppsvatten
skall vara enkelt”
Avalon Nordic AB är ett finländskt expertföretag som specialiserat sig
på tillverkning och utveckling av avloppssystem.
Vårt prduktsortiment består av ett omfattande urval av produkter för
enskilt avlopp. Vi erbjuder lösningar för att rena sommarstugans eller
villans bdt-vatten, reningsverk för allt avloppsvatten från hushåll, och
till och med stora reningsverk för upp till 300 användare. Hos oss
hittar du en lösning för varje fastighet, enkelt, effektivt och pålitligt.
Vi kompromissar inte vad gäller produktkvalitet. Vi använder endast
de bästa råvarorna och de bästa komponenterna. Vi vill att
produkterna skall vara enkla och pålitliga. Produkterna är självklart
CE-märkta och de har tillverkats för att klara av de krävande
förhållanden som råder i Norden och fungerar pålitligt år ut och år in.
En 40-årig erfarenhet av att arbeta inom VA-branschen har gett oss en
gedigen erfarenhet, vilket vi har nytta av varje dag när vi upprätthåller
och vidareutvecklar vår verksamhet. Man litar på vår kvalitet och våra
produkter och som bevis på detta har vi levererat över 40 000 enheter
till 28 länder och resan fortsätter.
Välkommen till oss som kund. Vi finns här för dig.

Varför Avalon Nordic?
1. Enkelt – effektivt – pålitligt
Att rena sitt avloppsvatten ska vara enkelt. Välj ett avloppssystem från
Avalon och du kan njuta av en ren och trivsam närmiljö. Ett tecken på
våra kunders uppskattning och förtroende för oss är de dryga 40 000
reningsverk vi hittills har levererat.
2. Nordisk kvalitet
Den nordiska kvalitetsnivån är utgångsläget när vi utvecklar produkter
och lösningar för de krävande förhållandena i Norden. Vår personal
har en lång och gedigen erfarenhet inom branschen samt ett
brinnande intresse för service och kvalitet. Vi jobbar kundnära och
pålitligt. Våra produkter är utvecklade i Finland och självklart testade
och CE-märkta.
3. En lösning för varje typ av fastighet
Valet av avloppssystem för enskilt avlopp beror bland annat på
kundens behov, fastighetens storlek, lokala krav, vilken skydssnivå
det är som gäller och terrängförhållanden. Vi hjälper dig att hitta rätt
lösning och i vårt sortiment finns en lösning för varje behov.

Reningsverk för allt avloppsvatten från hushåll
Våra minireningsverk renar alla typer av avloppsvatten från hushåll. I vårt sortiment
finns IISI reningsverk som är kontinuerligt fungerande samt AVALON SBR-reningsverk
med satsvis rening.
Med IISI ROCK och IISI B6 bioreaktorn uppdaterar du dina befintliga slambrunnar eller
trekammarbrunn till att motsvara moderna reningskrav.
IISI ROCK är ett ypperligt uppdateringspaket för trekammarbrunnar, en smart och
förmånlig lösning.

BDT-vattenrenare och -filter för bad-, disk och tvättvatten
IISI H-seriens produkter består av ett brett sortiment av produkter med varierande
kapacitet för att på ett naturenligt sätt behandla fastighetens bad-, disk- och tvättvatten vare sig det rör sig om en villa eller en fritidsbostad.
IISI H-seriens produkter är effektiva och de kräver varken kemikalier eller markbädd
som efterbehandling. Det behandlade vattnet kan ledas direkt till ett lämpligt ställe.

BioStone-ChemStone för stora objekt
BioStone-ChemStone (BSCS) renar avloppsvatten för 55–300 personer beroende på
vilken modell som används. Reningsverken renar allt avloppsvatten från hushåll och
uppfyller kraven för hög skyddsnivå. De lämpar sig för användning i t.ex. företagsfastigheter, hotell, skolor, samfälligheter och campingplatser.

”Förnya ditt avloppssystem snabbt,
enkelt och förmånligt med Avalon Nordic”

Reningsverk för alla typer av hushållsavloppsvatten
Allt hushållsavloppsvatten kan behandlas i ett kontinuerligt fungerande IISI minireningsverk
eller i ett AVALON SBR-reningsverk och det renade avloppsvattnet leds till utloppsplatsen.
Reningsverken är kompakta och tar upp lite rum på tomten. Våra minireningsverk tål
variationer i belastning synnerligen väl.
Alla minireningsverk levereras installationsklara, leveransen innehåller alla komponenter som
behövs för en enkel och smidig installation.

IISI S6 PRO Filter minireningsverk
IISI S6 PRO Filter uppfyller kraven för hög skyddsnivå. Minireningsverket har
förmånliga driftkostnader. Reningsverket behandlar allt avloppsvatten från
hushåll med upp till 6 personer.
Fosforn utfälls i reningsverkets slambrunn. Kemikaliedoseringen sker inne i
fastigheten med hjälp av en automatisk IISI kemikalidoseringspump. Vattnet
efterpoleras effektivt i en separat filterbrunn.
Hög skyddsnivå

självförankrande konstruktion lätt att hantera och installera

+ för hög och normal skyddsnivå
+ kontinuerligt fungerande
+ självförankrande konstruktion
+ effektiv och naturenlig biologisk-kemisk process
+ förmånlig i drift
+ enkel service
Höjd 2250 mm | Diameter 1583 mm | Bredd 2 x 1583 + filterbrunn | Vikt 885 kg

IISI S6 Minireningsverk
IISI S6 Minireningsverket behandlar allt hushållsavloppsvatten för 1–6 personer.
Reningsverket har en inbyggd trekammarbrunn och en integrerad bioreaktor.
Det renade avloppsvattnet kan ledas direkt till dike.
Fosforn utfälls i reningsverkets slambrunn. Kemikaliedoseringen sker inne i
fastigheten med hjälp av en automatisk IISI kemikaliedoseringspump. Minireningsverket är CE-testat och det lämpar sig särskilt väl för nybyggen.
Kompletterat med AVALON efterpoleringstunnlar så når man även kraven för
hög skyddsnivå, IISI S6 DUO.

Normal skyddsnivå

självförankrande konstruktion lätt att hantera och installera

+ för normal skyddsnivå
+ kontinuerligt fungerande minireningsverk
+ självförankrande konstruktion
+ enkel och pålitlig biologisk-kemisk process
+ förmånlig i drift
+ enkel service
+ CE-märkt
+ kan kompletteras med AVALON efterpolering för att nå kraven för
hög skyddsnivå

Höjd 2250 mm | Diameter 1583 mm | Vikt 250 kg

IISI S10 Minireningsverk
IISI S10 Minireningsverket behandlar allt hushållsavloppsvatten för 1–10 personer.
Reningsverket består av en rymlig sedimenteringsbrunn samt en trekammarbrunn
med en integrerad bioreaktor. Det renade avloppsvattnet kan ledas direkt till dike.
Fosforn utfälls i reningsverkets slambrunn. Kemikaliedoseringen sker inne i
fastigheten med hjälp av en automatisk IISI kemikaliedoseringspump. Minireningsverket är CE-testat och det lämpar sig särskilt väl för nybyggen.
Kompletterat med AVALON efterpoleringstunnlar så når man även kraven för hög
skyddsnivå, IISI S10 DUO.

Normal skyddsnivå
självförankrande konstruktion lätt att hantera och installera

+ för normal skyddsnivå
+ kontinuerligt fungerande minireningsverk
+ självförankrande konstruktion
+ förmånlig i drift
+ enkel service
+ CE-märkt
+ kan kompletteras med AVALON efterpolering för att nå kraven för hög
skyddsnivå

Höjd 2250 mm | Diameter 1583 mm | Bredd 2 x 1583 mm | Vikt 450 kg

AVALON SBR Minireningsverk
AVALON minireningsverk med satsvis reningsteknik behandlar effektivt allt avloppsvatten från hushåll. Tack vare de mångsidiga installationsmöjligheterna är AVALON
perfekt för både renoverings- och nybyggnadsprojekt.
AVALON 5

Även avlopp som ligger djupt kan kopplas direkt till reningsverket tack vare den
unika tvådelade konstruktionen, vilket även möjliggör flexibel installation vid
krävande förhållanden. Avlopp som ligger upp till 2,4 meter djupt kan kopplas direkt
till reningsverkets främre brunn varifrån vattnet sedan pumpas vidare till processbrunnen för vidare behandling.
Även utloppet av det behandlade vattnet kan genomföras flexibelt, eftersom
reningsverket pumpar det behandlade vattnet till utloppsställlet. Vid behov kan
vattnet ledas förbi terränghinder till önskad utloppspunkt med 40 mm tryckrör.

AVALON 10

AVALON minireningsverken är driftsäkra och de tål belastningsvariationer mycket
väl. Reningsverken är utvecklade för nordiska förhållanden.
Reningsverken tillverkas i fyra olika storleksklasser så det finns ett alternativ för
varje behov, för fastigheter med upp till 25 personer.

AVALON 20

AVALON 25

+ flexibelt minireningsverk med satsvis rening
+ finns i fyra storlekar, 1–25 personer
+ biologisk-kemisk process
+ för normal skyddsnivå eller med efterpolering för hög skyddsnivå
+ självförankrande konstruktion
+ unik konstruktion som lämpar sig väl för krävande tomter
+ djupt liggande avlopp kan kopplas direkt till reningsverket
+ det behandlade vattnet kan med tryckrör ledas förbi terränghinder
+ CE-märkt
självförankrande konstruktion lätt att hantera och installera

IISI ROCK Minireningsverk för trekammarbrunn
Med hjälp av det unika IISI ROCK reningsverket kan du uppdatera ditt avloppssystem lätt genom att komplettera slambrunnarna med reningsverket. Det renar allt
avloppsvatten från hushåll med 1–5 personer.
IISI ROCK reningsverket kompletterar de nuvarande slambrunnarna och avloppssystemet fyller nutida krav. IISI ROCK är snabb att installera och den är förmånlig.
För slambrunnar med tre kammare och endast en servicelucka så rekommenderar
vi att en IISI ROCK Kompletteringsbrunn (Produktnummer 3626381) installeras efter
trekammarbrunnen och IISI ROCK installeras ovanpå kompletteringsbrunnen.
Trekammarbrunn med en servicelucka
+ IISI ROCK Kompletteringsbrunn
+ IISI ROCK

+ för normal + hög skyddsnivå
+ utnyttja dina gamla slambrunnar
+ snabb och enkel att installera
+ installationen kräver ytterst lite grävarbete
+ enkel service
+ förmånlig som helhetslösning
Höjd 1200 mm | Bredd 1200 mm | Djup 800 mm | Vikt 50 kg

IISI B6 Bioreaktor för trekammarbrunn
Om du har en godkänd trekammarbrunn så kan du uppdatera ditt avloppssystem
lätt genom att komplettera slambrunnarna med den unika IISI B6 Bioreaktorn. En
trekammarbrunn med volym på minst 2,5m3 krävs. B6 bioreaktorn renar allt
avloppsvatten från hushåll med 1–6 personer.
IISI B6 Bioreaktorn kompletterar de nuvarande slambrunnarna och avloppssystemet
fyller nutida krav. IISI B6 Bioreaktorn är snabb att installera och den är förmånlig.

+ för normal skyddsnivå
+ utnyttjar befintliga slambrunnar eller kompletterar en ny betongbrunn
+ snabb och enkel att installera
+ installationen kräver ytterst lite grävarbete
+ enkel service
+ förmånlig som helhetslösning
Höjd 1000 mm | Diameter 1250 mm | Vikt 70 kg

IISI BDT -vattenrenare och -filter för bad- disk- och tvättvatten
IISI BDT-renare och BDT -vattenfilter lämpar sig för behandling av bad- disk- och tvättvatten i
såväl villan som på sommarstugan. Produkten som lämpar sig bäst för just din fastighet
bestäms på basen av behovet av reningskapacitet.

IISI H6 BDT -reningsverk
IISI H6 reningsverk för BDT-vatten renar bad- disk- och tvättvattnet i hushåll
med 1–6 personer och kapaciteten är imponerande 750 liter BDT-vatten om
dygnet.
IISI H6 reningsverk för BDT-vatten lämpar sig att användas som en del av ett
tvårörssystem/separat avlopp tillsammans med en sluten tank. Den lämpar
sig för villor och fritidsbostäder som är i kontinuerligt eller
periodiskt bruk.
IISI H6 kan installeras på alla typer av tomter och i alla typer av jordmån.
Den lämpar sig även att användas på strandområden och områden med
strängare krav på reningsnivån.

750 l
/ dygn

98% reningseffekt lysande testresultat
självförankrande konstruktion lätt att hantera och installera

Det behandlade vattnet kan ledas direkt till stenkista, dike eller naturen –
ingen efterbehandling i form av infiltration eller markbädd behövs.

+ behandlar allt BDT-vatten
+ 98% reningseffekt, lysande resultat i tester
+ självförankrande utformning – ingen separat förankring behövs
+ kan användas i enfamljshus och fritidsbostäder i kontinuerligt
och periodiskt bruk
+ förmånlig i drift
+ fullständigt naturlig reningsprocess
+ behöver inga kemikalier
+ lätt att hantera och klar att installera
+ lätt och snabb installation
+ kan installeras på alla tomter och i alla typer av jordmånar
+ reningskapacitet 750l BDT-vatten i dygnet
Höjd 2450 mm | Diameter 1583 mm | Vikt 210 kg

IISI H12 BDT -reningsverk
IISI H12 reningsverk för BDT-vatten renar bad- disk- och tvättvattnet för hushåll
med 1–12 personer och kapaciteten är imponerande 1500 liter BDT-vatten i
dygnet.
IISI H12 reningsverk för BDT-vatten lämpar sig att användas som en del av ett
tvårörssystem/separat avlopp tillsammans med en sluten tank i villor och fritidsbostäder som är i kontinuerligt eller periodiskt bruk.
Den lämpar sig även att användas på strandområden och områden med strängare
krav på reningsnivån.

1500 l
/ dygn

Det behandlade vattnet kan ledas direkt till stenkista, dike eller naturen – ingen
efterbehandling i form av infiltration eller markbädd behövs.

+ behandlar allt BDT-vatten
+ 98% reningseffekt, lysande resultat i tester
+ självförankrande utformning – ingen separat förankring behövs
+ kan användas i enfamljshus och fritidsbostäder i kontinuerligt och

98% reningseffekt lysande testresultat

periodiskt bruk

självförankrande konstruktion lätt att hantera och installera

+ förmånlig i drift
+ fullständigt naturlig reningsprocess
+ behöver inga kemikalier
+ lätt att hantera och klar att installera
+ lätt och snabb installation
+ kan installeras på alla tomter och i alla typer av jordmånar
+ reningskapacitet 1500l BDT-vatten i dygnet

Höjd 2450 mm | Diameter 1583 mm | Bredd 2 x 1583mm | Vikt 350 kg

IISI H4 BDT -vattenfilter
IISI H4 BDT -vattenfilter lämpar sig väl för en fritidsbostad med vattenledning och
som har utrustning som genererar större mängder BDT-vatten så som diskmaskin,
tvättmaskin och/eller dusch. IISI H4 behandlar bad-, disk- och tvättvatten.
Reningen sker biologiskt och vatten flödar med fall genom filtret. IISI H4 BDT vattenfilter behöver ej el! Den renar effektivt upp till 500 liter BDT-vatten i dygnet.

500 l
/ dygn

Det behandlade vattnet kan ledas direkt till stenkista, dike eller naturen – ingen
efterbehandling i form av infiltration eller markbädd behövs. Enkel service slamtömning och filterrengöring kan utföras av fastighetsägaren själv.

+ för behandling av bad-, disk och tvättvatten
+ till fritidsbostad eller bastu med handpump eller vattenledning
+ behöver ingen el
+ behöver inga kemikalier
+ effektiv separering av fett och fasta partiklar
+ enkel service
+ reningskapacitet 500l BDT-vatten i dygnet
Höjd 1600 mm | Diameter 1140 mm | Bredd 2 x 1140 mm | Vikt 65 kg

IISI H30 BDT -reningsverk
IISI H30 reningsverk för BDT-vatten renar bad-, disk- och tvättvatten för flera
hushåll. Reningskapaciteten är imponerande 3500 liter bad-, disk- och tvättvatten
per dygn. H30 BDT-vatten reningsverket lämpar sig för 5–6 enfamiljshus och
fritidsbostäder i kontinuerligt och periodiskt bruk eller för exempelvis lägergårdar
och campingplatser där man har separat avlopp för BDT- och toalettvatten.

3500 l
/ dygn

+ behandlar allt BDT-vatten
+ 98% reningseffekt, lysande resultat i tester
+ flerfamiljshus eller 5–6 villor, 1–30 personer
+ fritidsbostäder i kontinuerligt och periodiskt bruk
+ kurs- och lägergårdar
+ lämpligt även på strandområden och områden med hög skyddsnivå
+ kan installeras på alla tomter och i alla typer av jordmån
+ behöver inga kemikalier
+ effektiv separering av fett och fasta partiklar
+ enkel service
+ reningskapacitet 3500l BDT-vatten i dygnet
Höjd 2450 mm | Längd 2x1583 + 3200 mm | Bredd 1583 mm + 1600 mm |
Vikt 630 kg

Produkt Produkt

BSCS 55

BSCS 100

BSCS 200

BSCS 300

Vattenförbrukning (m3/d)

5,5

10

20

30

Elförbrukning (kWh/d)

3,8

4,4

5,0

5,6

Kemikalieförbrukning (kg/d)

1,0

2,0

4,0

6,0

Vikt (kg)

550

900

2000

2500

Slambrunnarnas volym (m3)

10

20

40

60
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