
Technologia zrównoważonych rozwiązań dla środowiska
- oczyszczanie wód ściekowych dla grup nieruchomości, wsi, rolnictwa i przemysłu

INFRA



environment rAitA technology jest przedsiębior-
stwem specjalizującym się w technologii produktów 
przyjaznych dla środowiska. 

Nasze produkty i metody opieramy na bogatym do-
świadczeniu w obszarze technologii ochrony środowiska. 
Działalność naszą rozpoczęliśmy od urządzeń do uzdat-
niania wody na początku lat 50-tych, rozszerzyliśmy ją o 
urządzenia do oczyszczania wód ściekowych w latach 60-
tych, biologiczne systemy WC w latach 70-tych i urządze-
nia do kompostowania w latach 80-tych. Oprócz sprzeda-
ży indywidualnych produktów realizujemy także kompletne 
instalacje dla najbardziej wymagających instytucji. Dzisiaj 
swoim klientom oferujemy współczesne, rozwinięte i przy-
jazne środowisku rozwiązania technologiczne do oczysz-
czania wód ściekowych w obszarach słabo zaludnionych, 
systemy WC oraz rozwiązania do kompostowania.

Z naszego doświadczenia wynika, że realizacja roz-
wiązania może składać się nie tylko z dostawy urządzeń 
technicznych — oferujemy naszym klientom szerszy za-
kres usług. 

RAITA — zrównoważona realizacja rozwiązań obej-
muje następujące elementy:

Tanie usługi 
Profesjonalne i zorientowane na klienta planowanie 
(we współpracy z niezależnym projektantem) 
Wysokiej jakości realizacja techniczna zgodna z 
potrzebami klienta 
Elastyczne usługi konserwacyjne „uszyte” na miarę 
potrzeb klienta 
Elastyczne metody finansowania 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o RAITA 
— zrównoważone rozwiązania implementacji.

•
•

•

•

•
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Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna 
Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna skutecznie oczysz-
cza wszystkie wody ściekowe pochodzące z gospodarstwa 
domowego (woda stosowana do prania i płukania oraz nie-
czystości toaletowe). 

Projektujemy różne modele urządzeń do oczyszcza-
nia wód ściekowych o rożnych rozmiarach oraz w różnych 
obiektach. 

Wybór dostępnych modeli jest szeroki. Wybór składa 
się z: 

rozwiązań oczyszczania wód ściekowych dla 
pojedynczej nieruchomości 
współdzielonych rozwiązań oczyszczania wód 
ściekowych dla określonej liczby nieruchomości
oczyszczalni wód ściekowych dla małych miast
rozwiązań oczyszczania rolniczych wód ściekowych
specjalnych zastosowań

•

•

•
•
•

Fazy procesu oczyszczania biologiczno-chemicznego.

Osad powstający podczas procesu oczyszcza-
nia jest poddawany dalszemu oczyszczaniu i 
suszeniu do użycia w procesie kompostowania 
w urządzeniu do suszenia, które zlokalizowa-
ne jest niedaleko urządzeń oczyszczających. 
Opcjonalnie osad można zbierać w osobnym 
zbiorniku opróżnianym przez cysterny prze-
wożące go do instalacji oczyszczania osadu. 

Skuteczność oczyszczania małych rozwią-
zań oczyszczania wód ściekowych przewyż-
sza wymogi zawarte w przepisach. Metody 
oczyszczania wód ściekowych testowane są 
zgodnie z oficjalnie obowiązującymi normami 
(włącznie z EN 125663, CEN 2005) oraz w 
wielu już istniejących instalacjach.

Oczyszczona woda może być zdawana do 

środowiska naturalnego — do rowu odpływo-
wego lub do małej podziemnej instalacji zdaw-
czej albo do filtra. Nasza oferta zawiera tak-
że warstwy filtrujące oraz bio-moduły, które 
umożliwiają odpływ podziemny i budowę roz-
wiązań filtracyjnych w niewielkich przestrze-
niach (strona 15). 

Oczyszczanie wód ściekowych może sku-
tecznie przebiegać na małych przestrze-
niach. Kupno i używanie urządzeń jest bardzo 
oszczędnym rozwiązaniem. Użytkownik powi-
nien przeprowadzać regularne inspekcje pracu-
jącego systemu oczyszczalni wód ściekowych. 
Na przykład konserwacja małej oczyszczalni 
wód ściekowych (1–10 gospodarstw domo-
wych) zajmuje 10–30 minut miesięcznie. 
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Systemy oczyszczania dla 1–3 gospodarstw domowych: 
Skuteczna i łatwa w konserwacji oczyszczalnia wód ściekowych 

System oczyszczania wód ściekowych dla małego domu jest ko-
rzystny z ekonomicznego punktu widzenia, niezawodny i trwały 
w użyciu. 

Na koszty bieżące składa się koszt energii, chemikaliów i 
odprowadzania osadu. Roczny koszt utrzymania wynosi około 
30–50 euro na użytkownika. Konserwację techniczną zaleca się 
przeprowadzać co 1–3 lata. Koszt umowy na konserwację opie-
wa na 30–50 euro na użytkownika. Koszty eksploatacji różnią się 
w zależności od rozmiaru i poziomu wykorzystania systemu. 

Stosowanie jednej oczyszczalni dla wielu gospodarstw domo-
wych daje znaczne oszczędności z punktu widzenia zakupu oraz 
kosztów eksploatacyjnych. Połączenia wykorzystują kanalizację 
grawitacyjną lub kanalizację ciśnieniową (przepompownie). 

W naszej ofercie systemów oczyszczania mieści się szeroki 
zakres usług: 

Oferta obejmuje urządzenia, montaż oraz instrukcje 
obsługi
Oferta obejmuje inspekcję zainstalowanych urządzeń
W czasie realizacji następuje pierwsze uruchomienie 
procesu oczyszczania 
Realizacja oferty kończy się szkoleniem użytkowników 

•

•
•

•
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Większe instalacje oczyszczalni, 3–200 gospodarstw domowych: 
Ekonomiczna współdzielona oczyszczalnia

Zakup i eksploatacja większych oczyszczalni 
przynosi oszczędności. Koszty zakupu i eks-
ploatacji są podzielone na wielu użytkowni-
ków i maleją wraz z każdym kolejnym podłą-
czeniem. 

W systemach zwykle wykorzystywane są 
kanalizacje ciśnieniowe (przepompownia). 
Restauracje, duże kafeterie, warsztaty na-
prawcze itp. są wyposażone w konieczne se-
paratory (piasek, tłuszcz, olej). 

Współdzielone oczyszczalnie wód ścieko-
wych są wyposażone w urządzenia wstęp-
nego oczyszczania o wysokiej wydajności 
(wstępne napowietrzanie, ekrany, separatory 
piasku), urządzenia monitorowania (zdalne 

Systemy oczyszczania dla 1–3 gospodarstw domowych: 
Skuteczna i łatwa w konserwacji oczyszczalnia wód ściekowych 

System oczyszczania wód ściekowych dla małego domu jest ko-
rzystny z ekonomicznego punktu widzenia, niezawodny i trwały 
w użyciu. 

Na koszty bieżące składa się koszt energii, chemikaliów i 
odprowadzania osadu. Roczny koszt utrzymania wynosi około 
30–50 euro na użytkownika. Konserwację techniczną zaleca się 
przeprowadzać co 1–3 lata. Koszt umowy na konserwację opie-
wa na 30–50 euro na użytkownika. Koszty eksploatacji różnią się 
w zależności od rozmiaru i poziomu wykorzystania systemu. 

Stosowanie jednej oczyszczalni dla wielu gospodarstw domo-
wych daje znaczne oszczędności z punktu widzenia zakupu oraz 
kosztów eksploatacyjnych. Połączenia wykorzystują kanalizację 
grawitacyjną lub kanalizację ciśnieniową (przepompownie). 

W naszej ofercie systemów oczyszczania mieści się szeroki 
zakres usług: 

Oferta obejmuje urządzenia, montaż oraz instrukcje 
obsługi
Oferta obejmuje inspekcję zainstalowanych urządzeń
W czasie realizacji następuje pierwsze uruchomienie 
procesu oczyszczania 
Realizacja oferty kończy się szkoleniem użytkowników 

•

•
•

•

W naszej ofercie systemów oczyszczania mieści się 
szeroki zakres usług: 

Oferta obejmuje dokonanie pomiarów urządzeń wspól-
nych w miejscu instalacji (przy współpracy projektanta)
W razie potrzeby dokonywane są pomiary (przy 
współpracy projektanta) 
Oferta obejmuje urządzenia, montaż oraz instrukcje 
obsługi
Oferta obejmuje inspekcję zainstalowanych urządzeń
W czasie realizacji następuje pierwsze uruchomie-
nie procesu oczyszczania 
Realizacja oferty kończy się szkoleniem użytkowników 

Oferujemy naszym klientom rozszerzone usługi realizacyj-
ne (strona 2): Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się 
więcej o RAITA — zrównoważone rozwiązania realizacji.

•

•

•

•
•

•

monitorowanie, umowa o monitorowanie) oraz 
w wydajny system monitorowania (urządzenia 
regulacji zasadowości, urządzenia sterowania, 
zdalny monitoring). 

Oczyszczalnia jest zwykle podłączana do 
miejscowego profesjonalnego monitoringu. 

Współdzielone oczyszczalnie są skuteczne 
i niezawodne, a ich osiągi (BOD7 5–7 mg/l, P 
> 0,7 mg/l, N >30 mg/l) są zgodne z aktualnymi 
standardami dla współczesnych oczyszczalni 
wód ściekowych w dużych miastach. 

Eksploatacja (energia, chemikalia, osady, 
konserwacja) jest tania (20 centów–1 euro na 
metr sześcienny (1000 litrów) oczyszczonej 
wody).
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Duże oczyszczalnie wód ściekowych: 
Technologia BAT — niezawodna eksploatacja

Technologia BAT (najlepsza dostępna 
technologia) w oczyszczalniach RAITA:
W oczyszczalniach firmy RAITA zastoso-
wano metody i technologie opracowane w 
Finlandii w celu osiągnięcia najlepszych 
wyników oczyszczania oraz niezawodnego 
działania. 

Rozwinięte przez nas technologie to między 
innymi technologia separacji MCVT we wstęp-
nym oczyszczaniu, technologia separacji osa-
du SWS w fazie przetwarzania biologicznego i 

chemicznego oczyszczania oraz trzeciorzędne 
oczyszczanie PSWS oraz UV-DEF. 

Dzięki zastosowaniu technologii BAT w 
naszych oczyszczalniach, poza ich wydaj-
nością oraz łatwością konserwacji, są one 
ekonomiczne w zakupie i w eksploatacji. 

W naszych oczyszczalniach zastosowaliśmy 
komponenty o wysokiej jakości: pompy (Grund-
fos, Xylem, ABS), urządzenia dostawy powie-
trza, a technologie zarządzania pochodzą od 
renomowanych producentów. 

schematy procesów linii RAITA 2

przechwytywanie
regulacja, wstępne 
napowietrzanie,
pomiary

system szamb

automatyczne
przechwytywanie
osadu w zbiorniku 
osadu

uvprzesie-
wanie

napowietrzanie, chemiza-
cja, dozowanie, mieszanie, 
septyczny, czyszczenie, 
czyszczenie rur i odpro-
wadzeń

napowietrzanie, chemiza-
cja, dozowanie, mieszanie, 
septyczny, czyszczenie, 
czyszczenie rur i odpro-
wadzeń

A

B

automatyczne podawanie składników 
odżywczych w stanie oczekiwania 

automatyczne podawanie składników 
odżywczych w stanie oczekiwania 

pompowanie osadu powrotnego 

pompowanie osadu powrotnego 

automatyczne
pomiary pH i 
sterowanie

automatyczne
pomiary pH i 
sterowanie

usuwanie materiału organicznego (BOD)
nitryfikacja, denitryfikacja
reakcja fosforanów i strącanie
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Oczyszczalnie rolniczych wód ściekowych: 
Technologia BAT — niezawodna eksploatacja

Realizujemy oczyszczalnie do rożnych zastosowań rolni-
czych. Stosowane są do oczyszczania wód ściekowych 
powstałych w rolnictwie oraz nieczystości pochodzących 
z gospodarstw domowych. 

Realizowaliśmy systemy dla producentów nabiału, w 
fermach drobiu, w przetwórniach obierania ziemniaków i 
warzyw korzeniowych, w gospodarstwach rybnych, w ho-
dowli zwierząt oraz w placówkach kompostowania (woda 
filtracyjna). Zalecamy łączenie wód ściekowych pocho-
dzących z rolnictwa oraz powiązanej działalności z woda-
mi ściekowymi pochodzącymi z budynków mieszkalnych 
znajdujących się w gospodarstwie lub nieopodal.

W naszej ofercie systemów oczyszczania mieści się 
szeroki zakres usług:

Oferta obejmuje dokonanie pomiarów urządzeń 
wspólnych w miejscu instalacji (przy współpracy 
projektanta)
W razie potrzeby dokonywane są pomiary dla ruro-
ciągów (przy współpracy projektanta) 
Oferta obejmuje urządzenia, montaż oraz instrukcje 
obsługi
Oferta obejmuje inspekcję zainstalowanych urządzeń
W czasie realizacji następuje pierwsze uruchomie-
nie procesu oczyszczania 
Realizacja oferty kończy się szkoleniem użytkowników 

Oferujemy naszym klientom rozszerzone usługi realizacyj-
ne (strona 2): Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się 
więcej o RAITA — zrównoważone rozwiązania realizacji.

•

•

•

•
•

•

RAITA 1 linia GR — schemat procesu

odseparowywanie
tłuszczu ze ścieków 
zatłuszczonych

przechwytywanie, 
regulacja, wstępne 
napowietrzanie, pomiar

do środowiska 
naturalnego

automatyczne przechwy-
tywanie osadu w zbiorniku 
osadu w celu osuszenia

napowietrzanie, chemizacja;
dozowanie, mieszanie,
septyczny, czyszczenie, 
czyszczenie rur i odprowadzeń

A

automatyczne podawanie składników 
odżywczych w stanie oczekiwania 

pompowanie osadu powrotnego 

ścieki sanitarne 
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Przepompownie
Przepompownie składają się ze studni, pompy z we-
wnętrznym układem rur oraz z urządzeń kontrolnych 
oraz sterujących pompowaniem.

Dokonanie pomiarów jest istotnym czynnikiem z 
punktu widzenia lokalizacji i łatwości instalacji pomp stu-
dniowych. Oferujemy szeroki wybór studni (średnice o 
wymiarach 600 mm, 950 mm, 1200 mm, 1800 mm, 2200 
mm, 2500 mm) o budowie modułowej w pionie. Dzięki 
naszej szerokiej ofercie możliwe jest znalezienie rozwią-
zania dla każdej, nawet trudnej lokalizacji.

Sercem obiektu przepompowni jest technicznie solid-
na pompa zainstalowana w odpowiednim miejscu. W na-
szej ofercie znajdują się najlepsze produkty wiodących 
producentów pomp (Grundfos, Xylem, Flygt, Abs).

Stosujemy średnie i duże pompy z osadnikami do ce-
lu przepompowywania wody szarej oraz pomp tnących 
do pompowania wody ściekowej różnego typu.

Instalacje zarządzania pompami składają się z moni-
toringu powierzchniowego z czujnikami ciśnienia i VIP.

Praca pomp sterowana jest w centrum zarządzania, 
które wyposażone jest w monitoring odpowiednio dobra-
ny dla placówki (światła alarmowe, komunikaty komórko-
we, monitoring wideo, możliwość zdalnego dostępu).

Oferujemy naszym klientom rozszerzone usługi reali-
zacyjne (strona 2): Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć 
się więcej o RAITA — zrównoważone rozwiązania rea-
lizacji.

Pompy dla osiedli
W naszej ofercie znajdują się studnie o średnicy 600 mm, 950 mm 1200 mm, nadające się do montażu w przepompowniach 
obsługujących osiedla. Wysokość studni dopasowana jest do warunków oraz ilości wody używanej w danym miejscu.
Obiekty z pompami liniowymi

Studnie o średnicach: 1200 mm, 1800 mm, 2200 mm or 2500 mm są odpowiednie dla rozwiązań stosowanych w obiektach 
z pompami liniowymi. Wysokość studni dopasowana jest do warunków oraz ilości wody używanej w danym miejscu.
Bezpieczne systemy pomp

W bezpiecznych systemach pomp zastosowanie mają studnie w każdym rozmiarze. Lokalizacja urządzeń technicznych w 
suchym miejscu umożliwia łatwiejszą konserwację i wydłuża okres eksploatacji urządzeń sterowania oraz pomp. 
Przepompownie dla zakładów naprawy urządzeń mechanicznych 

Nasze przepompownie mają konstrukcję modułową i zabudowywane są materiałem wybranym przez klienta.
Renowacja przepompowni 

Renowacja przepompowni z wykorzystaniem studni z naszej szerokiej oferty jest rozwiązaniem ekonomicznym. Istniejąca 
przestrzeń i zbiorniki w dobrym stanie mogą zostać ponownie wykorzystane w czasie renowacji.
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Separatory
STOPGREASE — separatory tłuszczu
Separatory tłuszczu wykorzystywane są do oddzielania tłusz-
czów zwierzęcych i olejów roślinnych od wód ściekowych. Jest 
to bardzo istotne, ponieważ zastygający w chłodzie tłuszcz po-
woduje zatory w układach kanalizacji ściekowej. Separatory 
tłuszczu najczęściej są potrzebne w kuchniach, hotelach, re-
stauracjach, restauracjach z rusztem, rzeźniach, piekarniach, 
oraz w przemyśle mleczarskim i rybnym oraz w innych pla-
cówkach przemysłowych produkujących wody ściekowe za-
wierające wysoki poziom tłuszczów zwierzęcych i roślinnych. 
W studniach separatora tłuszczów lżejszy od wody tłuszcz i 
cząsteczki oleju pozostają na powierzchni, a oczyszczona wo-
da ściekowa odpływa na zewnątrz. 

STOPOIL — separatory oleju
Praca separatorów oleju polega na oddzielaniu oleju i paliwa od 
wody przy użyciu ciśnienia, ponieważ produkty oleiste są lżej-
sze od wody i pływają po jej powierzchni. Separatory oleju klasy 
I stosowane są do oddzielania oleju od wody deszczowej, wody 
ściekowej lub od ścieków przemysłowych, aby można było wy-
lać je do systemu kanalizacyjnego lub środowiska naturalnego. 
Separatory oleju klasy II stosowane są do oddzielania oleju od 
wody deszczowej i ścieków przemysłowych przed skierowaniem 
ich do systemu kanalizacyjnego. Separatory oleju najczęściej 
stosowane są na parkingach samochodowych, w przemyśle, 
na złomowiskach i w warsztatach samochodowych.

STOPSAND — separatory piasku 
Separatory piasku stosowane są do oddzielania piasku od wo-
dy ściekowej. Piasek oddziela się od wody, ponieważ opada na 
dno zbiornika. Oferujemy szeroki wybór modeli dla obiektów o 
różnej wielkości. 

Podstawy wyboru separatorów: 
Obiekt  piasek/osad olej tłuszcz Uwaga

Warsztat samochodowy + + Inny typ ścieków nie może zostać 
wprowadzany do separatora 

Myjnia samochodowa + + Inny typ ścieków nie może zostać 
wprowadzany do separatora 

Rynsztoki garażowe (A > 40 m2) + + Inny typ ścieków nie może zostać 
wprowadzany do separatora 

Pole miernicze, pola ze zbiornikami oleju itp. + + Inny typ ścieków nie może zostać 
wprowadzany do separatora 

Maszynownia, kotłownie z kotłami na ciężki olej + Inny typ ścieków nie może zostać 
wprowadzany do separatora 

Obszary malowania +

Pomieszczenie malowania natryskowego + W razie potrzeby
Obszar przygotowywania żywności  
(więcej niż 50 porcji dziennie), ruszt. + Inny typ ścieków nie może zostać 

wprowadzany do separatora 
Kafeteria (więcej niż 100 porcji dziennie) +

Rzeźnia + Inny typ ścieków nie może zostać 
wprowadzany do separatora 

Zakład pakowania mięsa +

inne obiekty, na przykład przemysłowe, pralnie, 
szpitale, laboratoria, magazyny cieczy palnych, 
parkingi 

separator zgodny z wymogami 
miejscowych przepisów. 
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Zbiorniki
Nasze szczelne zbiorniki i szamba o rozmiarze 
ponad 4,5 metrów kwadratowych są zbudowa-
ne z polietylenu. Większe zbiorniki zbudowane 
są z włókna szklanego. Szamba wyposażone 
są w filtr zdawczy. Szamba są wykorzystywa-
ne do wstępnego oczyszczania, które ma miej-
sce przed oczyszczaniem biologicznym (bio-
moduły). Zbiorniki dostarczane są z osprzętem 
montażowym. Nasze zbiorniki mają 10-letnią 
gwarancję. 

System biomodułów, systemy usuwania fosforu
Biomoduły spełniają rolę platformy wzrostu dla mikroorganizmów podczas oczyszczania 
ścieków. Sposób, w jaki je zaprojektowano, zapewnia dużą powierzchnię wzrostu oraz dobrą 
wentylację. Biomoduły umożliwiają zbycie podziemne lub filtrowanie w niewielkich przestrze-
niach. 

System usuwania fosforu można wdrożyć równocześnie lub po wdrożeniu oczyszczania 
biologicznego. W naszej ofercie mamy gotowe rozwiązania dla różnych typów obiektów. 
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Technologie przyjazne środowisku dla 
obszarów słabo zaludnionych stosowane na 
dużych i bardziej wymagających obszarach. 
ENVIRONMENT RAITA TECHNOLOGY jest 
przedsiębiorstwem specjalizującym się w tech-
nologii produktów przyjaznych dla środowiska. 

Nasze produkty i technologie opieramy na 
bogatym doświadczeniu na polu technologii 
ochrony środowiska. Firma Environment RAITA 
Technology może także wdrażać systemy na 
większych i bardziej wymagających obszarach.

Zdobądź konkurencyjne rozwiązanie  
dla swojego obiektu 
Nasze produkty to najnowsze technologie w tej 
dziedzinie, oferujące skuteczne i niezawodne 
systemy, spełniające współczesne potrzeby. 

Najlepsza dostępna technologia (BAT, best 
available technology) oznacza wdrażanie 
technologii o najwyższej jakości w przystęp-
nej cenie. 

Oferujemy naszym klientom rozszerzone 
usługi realizacyjne (strona 2): Skontaktuj się 
z nami, aby dowiedzieć się więcej o RAITA 
— zrównoważone rozwiązania realizacji.

domestic

Rozwiązania z obszaru zrównoważonego rozwoju w technologiach środowiskowych:
Oczyszczalnie ścieków i biologiczne ubikacje do domków letnich, letniskowych i małych domów.

Inne rozwiązania: 
Domowe — opis produktów dla domów 

letniskowych i małych domów można zna-
leźć w osobnych broszurach. 

Zapoznaj się z działaniem i modelami róż-
nych produktów na stronie www.raita.com.

Program jakościowo-ekologiczny doty-
czący produkcji i dostaw: W wytwarzaniu 
produktów przestrzegamy zasad programu 
ekologiczno-jakościowego. Nasi podwyko-
nawcy i partnerzy biznesowi realizują włas-
ne programy ekologiczne i jakościowe (ISO 
9001 lub ISO 14001). W razie dalszych pytań 
prosimy o kontakt.



domestic

Rozwiązania z obszaru zrównoważonego rozwoju w technologiach środowiskowych: 
Oczyszczalnie ścieków i biologiczne ubikacje do domków letnich, letniskowych i małych domów



environment rAitA technology to firma specjalizująca się
w technologiach środowiskowych.

Nasze produkty i metody opieramy na bogatym doświadczeniu 
w obszarze technologii środowiskowych. Firma została założona na 
początku lat 1950 jako dostawca urządzeń do oczyszczania wody i 
rozbudowana w latach 1960, gdy włączyła do oferty urządzenia do 
przetwarzania odpadów, natomiast w latach 1970 powiększyła ofer-
tę o biologiczne ubikacje, a w latach 1980 o urządzenia do kompo-
stowania. Oprócz sprzedaży indywidualnych produktów realizujemy 
także kompletne instalacje dla najbardziej wymagających instytucji. 
Obecnie klientom oferujemy zaawansowane rozwiązania z obsza-
ru technologii środowiskowych do oczyszczania wód ściekowych 
w obszarach słabo zaludnionych, systemy WC oraz urządzenia do 
kompostowania.

Nasze urządzenia to wysokiej jakości systemy opracowane w 
Finlandii.

Skuteczne wdrożenie jest wynikiem łańcucha dostaw realizowa-
nych we współpracy pomiędzy specjalistami w tej dziedzinie. Składa 
się on z następujących elementów:

wyznaczanie potrzeb klienta
profesjonalne i zorientowane na klienta planowanie (we 
współpracy z niezależnym projektantem) 
wysokiej jakości implementacja techniczna i montaż urzą-
dzeń (we współpracy z niezależną firmą wdrożeniową)
elastyczne usługi konserwacyjne „uszyte” na miarę po-
trzeb klienta 

Aby dowiedzieć się więcej o implementacji zrównoważonych rozwią-
zań RAITA, skontaktuj się z nami.

1.
2.

3.

4.

�
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Urządzenia do oczyszczania BioBox, oczyszczanie biologiczne do domków letnich   
(woda po myciu i spłukiwaniu) 

Oczyszczanie oparte na biologicznym oczyszczaniu 
drobnoustrojami odbywa się za pomocą elementów fil-
trujących, które umożliwią bardziej efektywną biofiltrację 
(błona biologiczna) na małych przestrzeniach. Drobno-
ustroje w tych elementach usuwają ze ścieków materiał 
organiczny, materiały zanieczyszczone i substancje od-
żywcze. 

Ze względu na dużą powierzchnię tych elementów 
(porównywalną z 4–10 m2 w przypadku filtrowania gle-
bowego) i dobrą cyrkulację powietrza oczyszczanie jest 
bardzo efektywne. 

BioBox sprawdza się w miejscach, w których nasile-
nie wykorzystania bywa różne. Udoskonalony filtr szybko 
reaguje na zmiany w poziomie wykorzystania. 

Oczyszczona woda może być kierowana do rowu lub 
kamienistego koryta albo filtrowana do gruntu. Można 
również użyć pianki filtrującej (BM) do kierowania wody 
do gruntu.

Oczyszczanie usuwa materiał organiczny, materiały 
zanieczyszczone i składniki odżywcze zgodnie z zaost-
rzonymi przepisami dotyczącymi linii brzegowych oraz 
obszarów wód gruntowych (BOD 90%, P 85%, N 40%).

Koszty użytkowania są niewielkie — elementy filtrują-
ce czyści się co 2–4 lata, a wymienia co 10–15 lat. Prace 

konserwacyjne łatwo wykonywać samodzielnie. Elemen-
ty filtrujące wystarczy podnieść i oczyścić przez szczot-
kowanie lub mycie.

Efektywność oczyszczalni można zwiększyć po-
przez: 

wstępne oczyszczanie wód ściekowych w studni 
koagulacyjnej (SK)
montaż dwóch lub więcej modułów BioBox 
kierowanie oczyszczonej wody do dalszego 
oczyszczania w piance filtrującej lub biomodule 
(BM)

Odpady oczyszczone w elementach filtrujących są 
kompostowane lub wysłane do oczyszczalni odpadów. 
Do rozładunku materiałów nie jest potrzebny beczko-
wóz. W przypadku korzystania ze studni koagulacyjnej 
osad można również oczyszczać w module osadowym 
(SAV).

Oczyszczanie w modułach BioBox jest odpowiednie 
do małych ilości wody (maks. 300 litrów/24 godz.), na 
przykład wody wynoszonej ręcznie w wiadrach.

Oczyszczanie w modułach BioBox XL jest odpo-
wiednie do większych ilości wody (maks. 400 litrów/24 
godz.).

•

•
•

�

Sk420 + BioBox XL pakor + BM

BioBox XLBioBox

Modele, poziom urządzeń, wyposażenie dodatkowe:
Model Wydajność l/24 godz. SK��0 SK600 SK1�00 SAV BM Pakor

BioBox 300 + – – + + +

Bio-Box XL 400 + + + + + +





Ekotoalety kompostujące EV
Domki letnie, domki letniskowe, domy prywatne, miejsca publiczne   

EV to przyjazny dla środowiska, suchy, wielofunkcyj-
ny model ekotoalety. 

Największe stężenie składników odżywczych w 
ściekach znajduje się w moczu. 

Ekologiczny model EV oferuje różne możliwości 
oczyszczania moczu i wilgoci:

ECO: Mocz jest oczyszczany w połączeniu z kom-
postowaniem i prawie cała wilgoć oraz składniki od-
żywcze są w tym procesie utylizowane w zbiorniku 
kompostującym. Wilgoć, która nie jest oczyszczana 
podczas kompostowania można odprowadzać do 
zbiornika przelewowego. 

SEP: Mocz jest oddzielany w górnej części sede-
su i kierowany do oddzielnego zbiornika. 

ECO-SEP: Mocz jest oddzielany w górnej części 
sedesu i kierowany do oddzielnego zbiornika. 
Biofiltr znajduje się we własnej komorze zbiornika 
albo w oddzielnym module filtrowania biologicznego 
(BS). Mocz nie jest filtrowany przez ekskrementy, a 
zawartość drobnoustrojów w płynie jest niewysoka. 
Wilgoć, która nie jest oczyszczana podczas kompo-
stowania można odprowadzać do zbiornika przelewo-
wego albo kierować do kanalizacji.

Gdy mocz jest utylizowany podczas kompostowa-

nia, tylko niewielka ilość zbędnej cieczy (1–5% ilości 
moczu) i składników odżywczych jest utylizowana 
podczas kompostowania, co zmniejsza ilość odpa-
dów do usunięcia. Człowiek wytwarza około 1–2 litry 
moczu w ciągu dnia (na przykład 3 osoby wytwarzają 
około 150–300 litrów moczu w ciągu 50 dni).

Wszystkie ekotoalety EV nadają się również do 
użytku wewnątrz budynków. W razie potrzeby można 
je wyposażyć w wentylator (PU).

Dodatkowy zbiornik i dodatkowy wózek (LV), do-
stępne do wszystkich modeli, podwajają wydajność w 
taki sposób, że zbiornik/wózek służy do końca proce-
su jako zbiornik kompostujący.

Modele, poziom urządzeń, wyposażenie dodatkowe: 
Model Wydajność kg/dzień ECO SEP ECO-SEP Poziom Sedes BS LV PU

EV MINI 60 + + + – – + + +

EV MINI L 120 + + + – – + + +

EV 60 60 + + + + + + + +

EV1�0 120 + + + + + + + +

EV �00 250 + + + + + + + +

EV �00 400 + + + + + + + +

Dostawa obejmuje urządzenia, rury klimatyzacji (2,5 m), rury do cieczy (2 m) i zbiornik na ciecz. 6





Biologiczne toalety AQ    
Domki letniskowe, domy prywatne   

Biologiczna toaleta AQ wykorzystuje sedesy (1–3 
szt.) do spłukiwania i transportu. Moduł separacyjny 
zamontowany nad przestrzenią kompostowania od-
dziela ciecze od odpadów stałych. Odpady stałe (eks-
krementy, papier) dostają się do modułu kompostowa-
nia, a ciekłe (mocz, woda do spłukiwania) do modułu 
usuwania składników odżywczych. Odpady stałe są 
kompostowane, a ciekłe oczyszczane, a następnie 
kierowane do tej samej kanalizacji co woda po myciu 
i spłukiwaniu. 

Toalety AQ znacząco zmniejszają produkcję ście-
ków domowych. Ścieki toaletowe stanowią największą 
część ścieków domowych. Oczyszczanie „wody po 

praniu i spłukiwaniu” można łatwo zorganizować, stosu-
jąc proste metody oczyszczania. Dodatkowy zbiornik i 
dodatkowy wózek (LV), dostępne do wszystkich modeli, 
podwajają wydajność w taki sposób, że zbiornik/wózek 
służy do końca procesu jako zbiornik kompostujący.

Jeśli chodzi o sedesy, używa się albo normalnego 
sedesu, a w takim przypadku separacja cieczy odbywa 
się w module usuwania składników odżywczych (NP), 
albo sedesu separacyjnego (SEP), a w takim przypad-
ku mocz jest wychwytywany w oddzielnym zbiorniku. 

Wyposażenie techniczne znajduje się w obszarze 
ogrzewanym, w piwnicy lub wnęce poniżej budynku al-
bo w odrębnym budynku.

�

Modele, poziom urządzeń, wyposażenie dodatkowe:
Model Wydajność kg/dzień NP SEP LV

AQ 60 60 + + +

AQ 1�0 120 + + +

AQ �00 250 + + +

AQ �00 450 + + +

Dostawa obejmuje urządzenia, rury łączące separator, moduły kompostowania i NP (ale nie sedes). 



AQ wC



Urządzenia do oczyszczania HS do domków letniskowych, przepompownie do małych domów
Oczyszczanie oparte na biologicznym oczyszczaniu 
drobnoustrojami odbywa się za pomocą elementów fil-
trujących, które umożliwią bardziej efektywną biofiltrację 
(błona biologiczna) na małych przestrzeniach. Drobno-
ustroje w tych elementach usuwają ze ścieków materiał 
organiczny, materiały zanieczyszczone i substancje od-
żywcze. 

Ze względu na dużą powierzchnię tych elementów 
(porównywalną z 30–40 m2 w przypadku filtrowania gle-
bowego) i dobrą cyrkulację powietrza oczyszczanie jest 
bardzo efektywne. 

Efektywność procesu biologicznego jest zwiększona 
poprzez recykling ścieków przez filtr i ich jednoczesne 
zakwaszenie. 

Urządzenia do oczyszczania HS sprawdzają się w 
miejscach, w których nasilenie wykorzystania bywa róż-
ne. Udoskonalony filtr szybciej reaguje na zmiany w po-
ziomie wykorzystania. 

Oczyszczona woda może być kierowana do rowu lub 
kamienistego koryta albo filtrowana do gruntu. Można 

również użyć pianki filtrującej (BM) do kierowania wody 
do gruntu. 

Oczyszczanie usuwa materiał organiczny, materiały 
zanieczyszczone i składniki odżywcze zgodnie z zaost-
rzonymi przepisami dotyczącymi obszarów przybrzeż-
nych oraz wód gruntowych (BOD 90%, P 85%, N 40%). 

Osady gromadzone w studni koagulacyjnej usuwa się 
raz w roku. Osad usuwa się, wykorzystując beczkowóz 
lub suszy i kompostuje w module osadowym (SAV) na 
działce.

Filtr do odprowadzania wody i elementy filtrowania 
biologicznego czyści się raz na 2–4 lata, w zależności od 
potrzeb. Odpady oczyszczone w elementach filtrujących 
są kompostowane lub wysłane do oczyszczalni odpadów. 
Uszczelki pompy próżniowej (40 W) wymienia się co 2–4 
lata.

Okres użytkowania urządzeń do oczyszczania jest 
długi dzięki łatwość konserwacji.

Wysokość modułu oczyszczania HS można zwięk-
szyć za pomocą podniesionych części (Pakor).

Pakiet do oczyszczania gotowy do montażu:
Wszystkie pakiety do oczyszczania gotowe do mon-

tażu obejmują wszystkie zbiorniki i urządzenia. 

Ponownie montowany moduł oczyszczania (SA):
Konstrukcja modułu oczyszczania umożliwia wy-

korzystanie istniejących na działce studni jako studni 
oczyszczania wstępnego. Dostawa modeli SA obejmuje 
zbiornik technologiczny, obudowę na urządzenia tech-
nicznych i wyposażenie.

10

Modele, poziom urządzeń, wyposażenie dodatkowe: 
Model Wydajność l/24 godz. Pakor SAV BM

HS0.6 SA 750 400/600 + +

HS0.6 750 400/600 + +

HS1 100 400/600 + +

Dostępne są również większe modele 



Przepompownie
Za pomocą pompy ścieki domowe można przenieść do miejsca, które lepiej nadaje 
się do oczyszczania ścieków albo włączyć do większego układu. 

Nasz szeroki wybór studni obejmuje również rozwiązania dla miejsc skompli-
kowanych. Sercem przepompowni jest mocna technicznie pompa umieszczona w 
odpowiednim miejscu. W naszej ofercie znajdują się najlepsze produkty wiodących 
producentów pomp (Grundfos, Xylem, Flygt, Abs). Wysokość studni pompy można 
zwiększyć za pomocą podniesionych części (Pakor).

Modele, liczba urządzeń, wyposażenie dodatkowe:
Model
(średnica, 
mm)

Wysokość: 
(mm) Pakor

Pompa o 
średnim 
korycie

Pompa o  
dużym 

 korycie
Pompa 

rozdrabniająca

PK 600 800/1200/2200 400/600 + + +

PK 900 1400/2200 400/600 + + +

PK 1�00 1200/1800 400/600 + + +

Dostępne są również większe modele 



SK1�00

Zbiorniki
Nasze szczelne zbiorniki i studnie koagulacyjne w rozmiarach do 
4,5 m3 są produkowane metodą formowania rotacyjnego z tworzyw 
sztucznych z polietylenu (PE). Większe zbiorniki są z włókna szkla-
nego.

Studnie koagulacyjne są wyposażone w filtr odwadniający. Stud-
nie koagulacyjne służą do wstępnego oczyszczania, które ma miej-
sce przed oczyszczaniem biologicznym (w biomodułach).

Szczelne zbiorniki mogą być wyposażone w alarm powierzch-
niowy.

Zbiorniki są dostarczane z pakietem kotwiczącym. Nasze zbior-
niki mają 10-letnią gwarancję.

Modele szczelnych zbiorników, poziom  
urządzeń, wyposażenie dodatkowe:

Szczelne zbiorniki Szamba Zbiorniki typu combo
Model Materiał Model Materiał Model Materiał

1300 Pe ��0 Pe 6000/ 
�000 l LK

�000 Pe 1�00 Pe

�600 Pe 1900 Pe

�000 Pe �300 Pe

�500 Pe �300 Pe

6000 LK

10000 LK

16000 LK

Dostępne są również większe modele 

SK1�00
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Systemy biomodułów,  
systemy usuwania fosforu
Biomoduły spełniają rolę platformy wzrostu dla drobnoustrojów 
podczas oczyszczania ścieków. Ze względu na swoją konstrukcję 
moduły obejmują dużą platformę wzrostu i cechują się dobrą cyrku-
lacją powietrza. Oczyszczanie za pomocą biomodułów w podziem-
nych miejscach utylizacji lub filtracji może odbywać się na niewielkiej 
przestrzeni. 

System usuwania fosforu można wdrażać w trakcie lub po 
oczyszczaniu biologicznym.

Nasze modele obejmują gotowe do montażu pakiety do zastoso-
wania w różnych miejscach. 
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Oczyszczalnie na 1–3 gospodarstwa domowe: 
Efektywne, łatwe w konserwacji oczyszczalnie ścieków

Urządzenia do oczyszczania do małego domu są ekonomiczne w zakupie, 
niezawodne i trwałe. Na koszty eksploatacji składają się koszty energii, 
chemikaliów i usuwania osadu. Roczny koszt wynosi około 30–50 euro na 
użytkownika. Konserwację techniczną zaleca się przeprowadzać co 1–3 
lata. Koszt rocznej umowy serwisowej to 30–50 euro na użytkownika. 

Koszty eksploatacji różnią się w zależności od wielkości i stopnia wyko-
rzystania oczyszczalni.

Łączenie wielu działek w jednej oczyszczalni pozwala na znaczne 
oszczędności w kosztach zakupu i użytkowania. Połączenia wykorzystują 
kanalizację grawitacyjną lub ciśnieniową (pompa).

Nasze dostawy oczyszczalni obejmują liczne usługi:
Dostawa obejmuje sprzęt, jak również instrukcje montażu i  
użytkowania
Kontrola montażu oczyszczalni wchodzi w skład dostawy
W czasie dostawy następuje pierwsze uruchomienie procesu  
oczyszczania
Instrukcje dla użytkowników są objęte dostawą

•

•
•

•
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Pakiet do oczyszczania gotowy do montażu:
Wszystkie pakiety do oczyszczania gotowe do monta-
żu obejmują wszystkie zbiorniki i urządzenia. 

Ponowny montaż i oczyszczalnia ze studnią:
Konstrukcja modułu oczyszczania umożliwia wy-

korzystanie istniejących na działce studni jako studni 
oczyszczania wstępnego i studni na osad. Modele 
PA KAIVO SA montuje się w starych szambach,  
a dostawa modeli SA obejmuje zbiornik technolo-
giczny.

We wszystkich naszych modelach osad powstały 
w procesie oczyszczania jest oczyszczany i suszo-
ny w celu kompostowania w zbiorniku suszenia (KY) 

umieszczonym w oczyszczalni lub opcjonalnie osad 
można gromadzić w osobnym zbiorniku (LS), z któ-
rego beczkowóz wywozi osad na teren oczyszczalni 
ścieków komunalnych.

Efektywność małych oczyszczalni odpowiada za-
ostrzonym wymogom normy 209/2011 (ścieki w ob-
szarach słabo zaludnionych). Oczyszczalnie zostały 
przetestowane pod nadzorem władz (w tym fińskiego 
Instytutu Ochrony Środowiska), jak również w wielu 
miejscach praktycznego zastosowania.

Modele, poziom urządzeń, wyposażenie dodatkowe:

Model Wydajność 
użytkownicy

Wydajność 
gospodarstwa domowe KY LS GSM

PA KAIVO SA 5-10 1 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA 0.� SA 6 1 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA 0.� 6 1 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA 1 SA 9 1-2 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA 1 9 1-2 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA � SA 16 1-3 KY 30/KY 120/KY 200 Ls 1000/2000  4500 +

PA � 16 1-3 KY 30/KY 120/KY 200 Ls 1000/2000  4500 +

Dostępne są również większe modele 

Dostawy oczyszczalni dla różnych  
rodzajów małych domów:
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Kestävän kehityksen ratkaisuja ympäristötekniikassa:
- jätevedenkäsittelyä kiinteistöryhmille, kylille, maataloudelle, teollisuudelle

INFRA

Ankkuritie 2, 21590 Karuna 
WYSTAWA 

Astrakanintie 194, 05200 Rajamäki 
PRODUKCJA, DOSTAWY URZĄDZEŃ

Kuusikkotie 25, 01380 Vantaa 
WYSTAWA

Technologia zrównoważonych rozwiązań dla środowiska
- oczyszczanie wód ściekowych dla grup nieruchomości, wsi, rolnictwa i przemysłu

INFRA

Dodatkowe rozwiązania: 
Produkty Infra do oczyszczania ścieków dla spół-

dzielni mieszkaniowych, miast, rolnictwa i przemysłu 
są opisane w naszej broszurze.

Więcej o modelach i działaniu poszczególnych pro-
duktów można przeczytać na stronie www.raita.com 

Stosujemy własny program środowiskowy i jakościo-
wy. Wymagamy również wysokiej jakości od naszych 
partnerów biznesowych w zakresie produkcji, montażu 
i dostaw. (ISO i CE).

Technologie środowiskowe dla  
większych i bardziej wymagających  
słabo zaludnionych obszarów
ENVIRONMENT RAITA TECHNOLOGY jest przedsię-
biorstwem specjalizującym się w technologii produktów 
przyjaznych dla środowiska.

Nasze produkty i metody opieramy na bogatym do-
świadczeniu w obszarze technologii środowiskowych.

Dzięki dużemu doświadczeniu firma ENVIRON-
MENT RAITA TECHNOLOGY jest także w stanie bu-
dować oczyszczalnie w większych i bardziej wymagają-
cych miejsca i obszarach.

Poproś o konkurencyjną ofertę na 
rozwiązanie dla Twojego zakładu
Nasze produkty to najnowsze technologie w tej dziedzi-
nie, oferujące skuteczne i niezawodne metody, spełnia-
jące współczesne potrzeby.

Najlepsza dostępna technologia (BAT, best availab-
le technology) oznacza wdrażanie technologii o najwyż-
szej jakości w przystępnej
cenie.

Oferujemy naszym klientom model bardziej rozbu-
dowany pod względem operacyjnym (strona 2).


