
Modernit biologiset wc-laitteet 

AQ Biovessa
Wc:n huuhteluvedestä erotetaan neste 
jätevesiin ja kiinteäjäte kompostointiiin.

Laaja mallisto loma-asuntoon, pientaloon. 
 
Useita wc-istuin ja säiliö vaihtoehtoja.
 
AQ yhdistää wc:n käyttömukavuuden ja 
kompostivessan ympäristöystävällisyyden. 
 
Helposti tyhjennettävillä säiliöillä - 
säiliökapasiteetti 60-2000 käyttövrk (4 
säiliömallia)
 
Jäte kompostoidaan samassa vaunussa 
loppuun asti. 
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IDO GLOW 63
Posliininen istuin (pienellä ja suuremmalla huuhtelulla) EKO)

Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh 
wc -raikastintoiminto ja helposti puhdistettava Smart-lasite. 
Istuinkorkeus 420 mm. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2/4 
litraa, yksitoimisen 4 litraa.
 
 
 
 

Pientalon wc-istuin
Posliininen wc-istuin lman erottelua (EKO)

Ido, Gustavsberg, ym
 

 

AQ erotinYKSIKKÖ,
Wc istuimet

AQ erotinyksikkö
AQ erotinyksikkö sijoitetaan kompostisäiliön päälle. Vesi 
johdetaan laitteeseen jossa neste erottuu johdettavaksi  
jätevesiin tai keräykseen, kiinteä kompostiin.

materiaali PE (muovi) - paino 6 kg
korkeus 520
leveys 395
syvyys 498
liitosyhde tulo D110 - lähtö D200 ja D50 mm
erottaa 98 % nesteestä D50 mm yhteestä
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Lisää teknistä tietoa:

Posliininen wc-istuin erottelulla (SEP)

Wostman, Gustavsberg
 

http://www.raita.com/aq


KompostointI-
säiliöt

Kompostointisäiliöt
60 - 120 - 200 - 400 

EV kompostointisäiliöitä on 4 eri kokoista, 
60 - 120 - 200 - 400 
 
Säiliöissä kompostointi samassa säiliössä 
prosessin loppuun asti - usein käytetään 
vaihtosäiliötä.
 
Vaunumallit ovat erittäin helppo tyhjentää.
 
Kaikki säiliöt on valmistettu PE muovista, 
joka on materiaalina erittäin kestävä, 
helposti puhtaana pidettävä ja kevyt 
käsitellä.
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Faktaa erilaisista WC järjestelmistä

Vesipihi WC + säiliökeräys

Hyviä puolia:
-  Normaali wc istuin- Normaali wc istuin 

-  Ei hyväksytä kaikkialle  
- vaatii lämpimät tilat (wc- ja kompostoin-

- vaatii lämpimän tilan (wc-huone)

Kompostoiva  WC

Hyviä puolia: Hyviä puolia:

-  Ei tarvitse vettä tai viemäriä

-  vesi ja viemäri

-  vesi ja viemäri

-  Hajuton
-  Hajuton -  Hajuton

-  Ei kärpäsongelmia
-  Ei kärpäsongelmia -  Ei  kärpäsongelmia

-  Helppo hoitoisuus (kompostivaunun 
-  Helppo hoitoisuus (kompostivaunun -  Helppo hoitoisuus (säiliön tyhjennys 

-  Ei kemikaaleja
-  Ei kemikaaleja

-  Komposti sopii maanparannukseen
-  Komposti sopii maanparannukseen

-  Ei tarvitse lämmitettävää tilaa
-  Ei kuormita kiinteistön jätevesiä

Huonoja puolia: Huonoja puolia:

Huonoja puolia:

- 1 wc istuin / kompostointivaunu
- Piden käyttö rajoitettua (kts eri mallit) - kuormittaa hieman kiinteistön jätevesiä

- 1-3 wc istuinta / kompostointivaunu

- 1-3 wc istuinta / säiliö

Biologinen WC

-  Edullinen käyttää

- Edullinen käyttää
- Piden (alapesusuihku) käyttö mahdollista

- Piden (alapesusuihku) käyttö mahdollista
- Edullinen käyttää (verrattuna norm wc)

- loka-auto tyhjennykset

vaihtaminen)
vaihtaminen) loka-autolla)

titila )
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Hyviä puolia:
 
- normaali wc-istuin
- hajuton
- ei kärpäsongelmia
- helppo hoitaa
- ei kemikaaleja
- kompostointi on ekoteko
- 1-3 istuinta mahdollista
- edullinen käyttää
- vahva tekniikka 
- piden käyttö mahdollista
 
 

JÄRJESTELMIÄ 
VERtailussa
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100 %

BIO WC:N 
ympäristöystävällisyys

Ympäristön kuormittuminen minimoitu
Ulosteessa ja virtsassa on suurin osa orgaanisesta 
aineesta, typestä ja fosforista. Biowc:ssä ulosteen 
kuormitus hyödynnetään kompostoimalla ja ravinteet  
palautataan kompostin muodossa kasveille.

NP esikäsittelee virtsan suuren ravinnekuorman, joka 
poistetaan biologisessa puhdistuksessa yhdessä 
harmaiden vesien kanssa HS puhdistamossa.

SAV lietteenkuivauksella voidaan myös järjestelmän 
liete kuivattaa ja kompostoida samalla kiinteistöllä.
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NP ravinteiden poisto
Vesisistöjen läheisyydessä AQ:n puhdistustehoa tehostetaan NP yksiköllä. 
Aq erotinyksiköllä eroteltu virtsa ja huuhteluvesi sisältää kotitalouden 
typpikuormasta n. 90 % ja fosforikuormasta n. 60 %. NP yksiköllä tämä 
runsasravinteinen pieni vesimäärä käsitellään tehokkaasti. NP yksikkö hapettaa 
typen ja annostelee veteen rautasuolaa. 
Hapetettu typpi (nitraatti) pelkistyy ja rautasuola saostaa fosforin jäteveden 
saostuskaivossa. Samaa saostuskaivoa käytetää harmaiden (pesu - ja huuhtelu) 
vesien esikäsittelyyn. NP yksikössä esikäsitelty vesi johdetaan biologiseen 
puhdistamoon harmaiden vesien kanssa.
 
 
 
 HS biologinen puhdistamo 

RAITA HS puhdistusprosessi perustuu jäteveden tehokkaaseen biosuodatukseen. 
Mikrobit ovat biosuotimessa ja vedessä jota kierrätetään ilmannostepumpulla (ei 
liikkuvia osia) suodattimen lävitse. RAITA HS puhdistusprosessi kestää 
erinomaisesti kuormitusvaihteluita ja reagoi vesimäärän ja kuorman muutokseen 
nopeasti. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NP HS SAV

NP 

HS 
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Huomio asennuksessa.
 
Eri asennustapoja on lukuisia - onnistuneella 
toteutuksella on huomioitu seuraavat seikat:
 
1) Käyttäminen ja hoitaminen on helppoa. Kiinnitä huomioita, että 
säiliön viereen pääsee helposti ja että sen hoitaminen on helppo
 
2) Käytämmämme vaunujärjestelmä varmistaa, että komposti ehtii 
valmistua ennen tyhjennystä. Kiinnitä huomiota, että vaunun 
vaihtamiseen on riittävästi tilaa.
 
3) AQ biovessalla on suuri ja joustava kapasiteetti. Varaa riittävän 
monta vaunua / astiaa jotta kapasiteetti riittää. 
 
4) AQ biovessalla on suuri kuormituksen kestävyys ja laite ei tuota 
ongelmia suurellakaan käyttömäärällä. Ylimääräneste johdetaan 
jätevesiin (ECO tai ECOSEP) tai kerätään lannoitenesteeksi (SEP). 
Varusta järjestelmä asianmukaisella nesteenkeräys / 
käsittelyjärjestelmällä.
 
5) AQ biovessan kapasiteettiä on mahdollista laajentaa helposti. 
Laitteemme ovat moduulirakenteisia - niiden muuttaminen on helppoa.
 
6) AQ biovessa on hajuton ja hygieeninen käytössä. Varmista 
ilmakierto. Toiminta on hajutonta, materiaalit on helposti 
puhdistettavia
 
 
 
 
 

ASENNUSvinkkejä
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AQ
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Käyttö
• Panosta biovessa käyttöönotettaessa oikein.
• Lisää kompostirouhetta biovessaan säännöllisesti.
• Tasaa komposti säiliössä tarvittaessa.
 
Lisäksi on huolehdittava, ettei biovessaan laiteta mitään
kompostointia haittaavia aineita. 
 
Biovessaan saa ainoastaan laittaa ulosteita, virtsaa, wc, 
paperia, kompostirouhetta sekä biologisesti hajoavia 
kotitalousjätteitä (biojäte).
 
 
Toimenpiteet ennen käyttöä (myös tyhjennyksen 
jälkeen)
 
Panosta 6-7 cm kompostirouhetta kompostointitilaan. Jos 
käytät muuta kuin EV kompostirouhetta, varmista että pohjalle 
tulee riittävän karkeaa materiaalia , joka estää rouheen 
varisemisen nestetilaan. 
 
 
 
 
 

KäYTTÖ

Käyttäminen
Lisää kompostirouhetta tarvittaessa kuormituksen mukaan 
kompostivaunuun. Kompostirouheen tarkoitus on helpottaa 
jätteen kompostoitumista. Se imee kosteutta itseensä, pitää 
massa kuohkeana ja ilmavana ja antaa prosessiin sen 
tarvitsemaa hiiltä. Kompostointiprosessia voidaan nopeuttaa 
ilmastamalla kompostimassaa huoltoluukusta / kannen kautta 
esimerkiksi kompostin sekoitussauvan avulla. Lisää 
kompostirouhetta ja tasaa komposti säännöllisesti.
 
AQ biovessoissa voidaan käyttää bide suihkua. Suuressa 
kuormituksessa oleviin kohteisiin suosittelemme erillistä bide 
istuinta.
Tällöin (varsinkin jos bidettä käytetään paljon) on syytä lisätä 
annosteltavan kompostirouheen määrää.
 
Tyhjennys
Biovessa tyhjennetään tarvittaessa (eri malleilla eri 
kapasiteetti). Avaa erotinyksikkö (1), käännä erotinyksikön 
alaosa pois vaunun päältä (2). irroita ylijäänesteputki vaunun 
ala-osasta (3). Vaunu/ astia viedään ulos jälkikompostiin tai 
myöhemmin (4) tyhjennettäväksi. Laita (uusi) Vaunu / astia 
istuinosan alle ja kiinnitä nesteputki vaunun alaosaan. Sulje 
erotinyksikkö ja panosta vaunu kompostirouheella.
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Raita Environment
on ympäristötekniikkaan 
erikoistunut yritys
 

Yrityksen tuotteet ja menetelmät perustuvat pitkään 
kokemukseen ympäristötekniikan alalla. 
 
Puhtaan veden käsittelylaitteista 1950 luvun alussa 
alkanut toiminta on laajentunut 1960 luvulla 
jätevedenpuhdistuslaitteistoihin ja 1970 luvulla 
biologisiin wc-järjestelmiin ja 1980 luvulla 
kompostointiin. 
 
Toimintaan on kuulunut yksittäisten tuotteiden myymisen 
lisäksi aina myös kokonaismenetelmien toimitukset 
vaativimpiin kohteisiin. 
 
Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillemme pitkälle 
kehitettyjä ympäristötekniikan ratkaisuja haja-
asutukseen jätevedenkäsittelyratkaisuiksi, wc-
järjestelmiksi ja kompostointiratkaisuiksi.
 
Tuotteemme edustavat alan terävintä kehitystä tarjoten 
tehokkaita ja luotettavia menetelmiä tämän päivän 
tarpeisiin. 
 
 

Tutustu tuotevalikomaamme:
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