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Principer kring sanitära vakuumsystem

Agenda

• Introduktion till grundtanken med källseparerat avlopp
• Vad ska man tänka på vi installation, genomgång av våra ”rörguider”
• Möjligheter som finns med vakkum, presentation av ett antal 

”case”...Skärgårdshus, Ornö, 

• Vad kan gå fel i en vakuumanläggning
• Hur sköter man en avloppsanläggning med källseparerat avlopp, årligt underhåll, 

daglig skötsel

Källseparering: säkert avlopp!

•Fördelning av näring- & smittoämnen

•90/10-10/90

• Mindre utsläpp

• Lättare rening

• Möjligt att återanvända

Källseparerat avlopp

SMITTFARA

Andel i svartvatten: 

� 90% av Nitrogen

� 80% av Fosfor

� 80% av Kalium

� 40-75% av Organisk ämnen

� 90% av sjukdomsframkallande bakterier och virus

RENT AVLOPP

Uppsamling av 
svartvatten

+

Lokal rening av BDT

=

Bäst för miljön
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Jets™ : Vacuum System

PUMPCENTRAL

Producerar vakuum till 

toaletterna. Allt 

klosett avfall kommer 

hit.

VAKUUMRÖR

Tunna rör, kan läggas 

oberoende av 

fall.Mycket

snabb transport. 

TOALETTER

Utan cisterner – spolar 

med luft och endast 

0,5 liter vatten

JETS™

• Rören hålls under konstant vakuum

• Alternativt skapas vakuum vid 

spolning

• Spolning öppnar en ventil i toaletten

• Avfallet sugs då snabbt in i rören 

och ankommer pumpcentralen

• Enkel montering oberoende

av gravitation

• Våra regler för vakuumrör-

läggning måste dock följas

REFERENCES

BDT-VATTEN

Hanteras separat 

WE CONTINUE TO CARE –
EVEN AFTER DELIVERY

Vakuumsystem utan begränsning

Här är de flesta system för enskilda avlopp

Här är storleken på Vacuumarator™stn på OB

Är vakuumsystem komplicerade?

Vakuum, ca. 50% mindre rördimensioner

Möjligt att lyfta

Transport fickor

Transportfickor i byggnad

Avstånd mellan transportfickor i mark

H1=min. 1*diameter
H2=max 1m
Fall 1:100

H=1m
Fall 1:50

H<6m (A+B+C+D)

Att tänka på vid lyft!
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90gr. böj får ej användas!

90gr. riktningsändring 2*45gr. böj

90gr. Grenrör (T-rör) får ej användas

90gr. riktningsändring 1*45gr. gren og 1*45gr. böj

Rörböjar
Byte till vakuumtoalett i Tofsö

Från 6 till 1 slamtömning per/år

Mot  befintlig

tank 3 m3

INSTALLATION AV 4 TOALETTER 

TOALETT
Gemensam tank

Låter vakuumsystem

• Ljudnivå 65dB vid spolning

• Snabb spolning <2s 

• Snabb tranport, kan ge ljud i ledning

• Pumpen bullrar

Beprövad teknologi

Över 500.000 toaletter installerade

Hög pålitlighet och hög kvalitet

Få rörliga delar

Låg livscykelkostnad

Lokalt tillgängliga reservdelar

Våra produkter

Skapar vakuum

Mal toalettavfallet

Pumpar svartvatten

Jets Vacuumarator - 3 funktioner i ett:

Vakuumproduktion
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Service och underhåll

Urinstensuppbygnad

ToiletClean “dagligt” underhåll

Descale “årligt” underhåll

Slitagedelar

Vacuumarator

Kullager

Tätningar

Toalett

Membran

Ventilpaket

“softclose”

Castelao Stadium

- 70000 vil på toalettet i pausen ☺
- Ca 900 + Urinaler

• Verdens mest moderne kontorbygg

• 46 000m2 kontorareal

• 102 000m2 totalt

• 7000 personer bruker bygget til daglig

• 436 toaletter

• 104 Urinaler

• 7 bygningsdeler (Corer) 1 vakuum Unit på hver.

• BREEAM sertifisert

• Resirkulering av vann

• Åpnet Oktober 2017

Bloomberg Headquarter, London


