
6

KEMIK PANOSPUHdISTAMO

1. Jätevesi tulee säiliöön. 
Kiintoaine painuu sako-osastoissa 
pohjaan, jätevesi jatkaa matkaa 
eteenpäin prosessiosastoon.

2. Kun vettä on tullut tarpeeksi 
prosessiosastoon, käynnistyy 
puhdistus. Ilmaa puhalletaan 
jäteveden sekaan. Jakson 
lopussa jäteveteen syötetään 
kemikaalia, joka saostaa fosforia.

3. Edellisen vaiheen pää- 
tyttyä vesi rauhoittuu. 
Liete painuu pohjalle, 
yläpuolinen vesi kirkastuu.

5. Puhdistunut vesi 
pumpataan prosessi- 
osastosta ulos.

4. Ylimääräinen liete 
palautetaan takaisin 
ensimmäiseen osastoon, 
josta se voidaan aikanaan 
tyhjentää pois.
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Teknisesti laitteen toiminnot tapahtuvat 
paineilman avulla. Ilmaa tuottaa yksi vain 
vähän sähköä kuluttava puhallin. Itse lait- 
teessä ei ole mitään rikkoutumiselle tai tukkeu-
tumiselle alttiita sähkölaitteita, kuten pumppuja 
tms. Valitessasi kotisi jätevesijärjestelmää, ota 
huomioon myös kuinka paljon olet valmis te-
kemään jatkossa huolto- ja valvontatoimen-
piteitä. Vuosittaisia huoltotoimenpiteitä ovat 
ainoastaan säiliön tyhjennys imuautolla (1–2 
krt/vuosi) sekä kemikaalin lisäys tarvittaessa.  
Puhaltimen kalvojen vaihtoväli n. 5  vuotta.

Jita Kemik on tyypiltään panospuhdista-
mo. Puhdistusprosessi käynnistyy aina 
kun kiinteistöllä on käytetty tietyn suu-
ruinen vesimäärä eli panos. Ohjauskes-
kuksessa oleva laskuri näyttää käsitel-
tyjen panosten määrän. Laite tunnistaa 
myös katkokset veden käytössä, jolloin 
se ilmastaa automaattisesti pitäen aktii-
vilietettä elossa. 

JäRJESTELMä

Jita Kemik 
panospuhdistamo. 
Tuotenumero 967571.
Sisältää: 
Panospuhdistamo, säiliön tilavuus 3500 L, 
täydellinen toimitus.
Käyttö: 
Kaikkien jätevesien käsittely omakotitaloissa 
sellaisissa kohteissa joissa maaperäkäsittelyä 
ei voida rakentaa.
Kapasiteetti: 1–6 henkeä.
Ominaisuudet: Erittäin kompaktin kokoinen 
ja helppo asentaa. Edulliset käyttökustannuk- 
set (sähkö+kemikaali+tyhjennykset) 
n. 300–400 € vuodessa yhden perheen 
keskimääräisellä käytöllä. 
Toimintavarma; säiliössä ei ole herkästi rik-
koutuvia pumppuja sisällä. Kaikki tekniikka on 
asennettu erilliseen ohjauskeskukseen. 
Tyhjennykset siististi loka-autolla. Erittäin suuri 
lietetilavuus = pitkä tyhjennysväli. Jopa 2–3 
kk:n katkokset vedenkäytössä mahdollisia, 
kun kiinteistö on vakituisessa asuinkäytössä.
Luotettava kotimainen!
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Omakoti-
talot

Mikäli olet päätynyt kohteessasi panos-
puhdistamon hankintaan, on Jita Kemik 
erinomaisen luotettava ja taloudellinen 
ratkaisu!

Orgaaninen mitoituskuorma (BOD
7
): 300 g/d

Hydraulinen mitoitusvirtaama: 0,60 m3/d
Materiaali: Polyeteeni (PE)
Vesitiiviys (vesitesti): Hyväksytty
Murtolujuus: Hyväksytty
Puhdistustehokkuus testatulla orgaanisella kuormalla (BOD

7
) 0,20 kg/d:

COD
Cr
: 95 %

BOD
7
:  98 %

SS:      98 %
Kokonaistyppi: 50 %
Kokonaisfosfori: 96 %
Sähkönkulutus: 0,9 kWh/d
pH: 6,9
Liukoinen happi: NPD
Lietteen tuotto: NPD
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