
Jatkuvatoiminen  
pienpuhdistaja

Huippuluokan  
puhdistustulokset

Maahantuoja:

Ominaisuuksia

Kompaktit ja tehokkaat puhdistus- 
järjestelmät talouden kaikille jätevesille.  

Tiukimmatkin vaatimukset täyttävä  
patentoitu teknologia sekä mallit  
ja kokovaihtoehdot kiinteistöjen  

erilaisiin tarpeisiin.

BioKube-tekniikka on osoittanut tehok-
kuutensa eri olosuhteissa kaikkialla 
Pohjoismaissa.

Puhdistustulokset ovat ensiluokkaiset 
ja täyttävät tiukimmatkin vaatimukset. 
BioKube-puhdistamot ovat CE-merkit-
tyjä ja EN12566-3 -standardin mukaisia. 
Luonnollisesti ne täyttävät myös kaikki 
suomalaiset erillisiä jätevesipuhdistamoi-
ta koskevat vaatimukset.

www.vestelli.fi
info@vestelli.fi

puh. 010 232 7220

• Helppo ja nopea asentaa,  
ei tarvitse kenttää

• Hajuton ja meluton
• Kestää jaksottaisen käytön,  

testattu jopa 6 kk:n käyttökatkoksella
• Itseankkuroituva pohjarakenne
• Soveltuu talvikäyttöön omakotitaloihin ja 

kesämökeille
• Erinomaiset puhdistustulokset, täyttää 

tiukimmatkin vaatimukset
• Automaattinen lepotila säästää  

kustannuksissa
• CE-merkitty

BioKube Perusvaatimus

Orgaaninen aines 98 % 80 %

Kokonaisfosfori 91 % 70 %

Kokonaistyppi 96 % 30 %

Kiintoaines 98 % ei vaatimusta

 Yli 5000  
asiakasta  

suosittelee!
Yli 5000  
asiakasta  

suosittelee!



BioKube puhdistaa jätevedet täysin luonnollisesti – biologisten puhdistumisprosessien avulla

Eri mallit ja kokovaihtoehdot kiin-
teistöjen moninaisiin tarpeisiin – 
aina kyläpuhdistamoihin asti

Korkea puhdistustaso saavutetaan  
jätevedessä eläviä bakteereita  
hyödyntämällä. Bakteerikanta pidetään 
elinvoimaisena tasaisen vedenkierron  
ja hapetuksen avulla. Osa vedestä  
kierrätetään puhdistamosta takaisin  
saostussäiliöön, jolloin järjestelmä  
puhdistuu ja myös rikkivedyn muodostu-
minen ja hajuhaitat estyvät.

Pluto
Mitoitus = 1-5 henkilöä
Koko = Ø 1000 mm, h= 1600 mm
Paino = 180 kg
Sähkö = 350 kWh/vuosi
Asennus saostussäiliön perään

Venus
Mitoitus = 1-10 henkilöä
Koko = Ø 1000 mm, h= 1850 mm
Paino = 220 kg
Sähkö = 450 kWh/vuosi
Asennus saostussäiliön perään

1. Kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan en-
sin saostussäiliöön, jonne kiintoaines jää.

2. Saostussäiliöstä vesi ohjataan puhdis-
tamoon, jossa biologinen puhdistuspro-
sessi poistaa vedestä haitalliset aineet. 
Aikaohjaus tasoittaa kuormitusvaihtelut ja 
varmistaa siten puhdistuksen tehokkuu-
den.

3. Osa vedestä kierrätetään puhdistamosta 
takaisin saostussäiliöön, mikä pitää bak-
teerikannan elinvoimaisena ja laitteen 
puhdistustehon erinomaisena - jopa pitki-
en käyttökatkosten ajan.

4. Puhdistettu vesi johdetaan puhdistamos-
ta luontoon. BioKube-puhdistamoiden 
poistoputki on vain 40 cm:n syvyydessä, 
joten vesi voidaan aina johtaa painovoi-
maisesti ulos laitteesta. 
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BioKube  
on helppo ja 
 ongelmaton 

ratkaisu kaikille 
kiinteistön jäte-

vesille!


