Biovac®
mobile renseanlegg

Biovac skaper en bedre verden gjennom
integrasjon av bærekraftige miljøløsninger

Ledende løsningsleverandør
Biovac Environmental Technology AS er markedsleder innen containerbaserte
avløpsrenseanlegg i Norge. Selskapet produserer og leverer prefabrikkerte
Biovac® avløpsrenseanlegg for 5-500 pe bygget i containere. På spesielle
henvendelser utarbeides og bygges også større containeranlegg.
Containerbaserte avløpsrenseanlegg leveres blant annet til entreprenører og
andre utbyggere
Teknologi
Containeranlegg benyttes der det ikke er tilgang til
kommunalt avløpsnett. Anleggene kan for eksempel rense
avløpsvann fra sovebrakker, kontorbrakker, brakker med
kjøkken, lump, etc.
Anleggene leveres i 10’ og 20’ isolerte containere med lys og
varme, og plasseres på ferdig avrettet plate av grus, asfalt eller
betong.
De minste containeranleggene er montert i 10’ containere
og har enkel tilkobling både elektrisk og mekanisk - “plug
and play”. De største anleggene er montert i 20’ containere
og krever nedgravd kombitank bestående av mottakstank,

pumpekammer og slamlager. Nødvendige rørføringer
tilkobles av kunde til anlegget på utsiden av containervegg.
Ved å investere i et containeranlegg kan alt avløpsvann
behandles i et driftssikkert anlegg som enkelt kan
demonteres og flyttes til nye prosjekter.

Biovac® biologisk/kjemisk rensing
Biovac® avløpsrenseanlegg er høygradige “aktiv slamanlegg”
med kjemisk felling. Det benyttes en prosess med “porsjonsvis
behandling”, noe som sikrer at alt avløpsvann får samme
behandling uavhengig av variasjoner i tilrenning (SBRteknologi).

Dette er en velkjent prosess med optimal fjerning av
både organisk stoff og fosfor. Prosessen gir dessuten høy
nitrogenfjerning.
Biovac® avløpsrenseanlegg er bygget opp etter moderne
prinsipper innen renseteknologi og tilfredsstiller dagens
strenge miljøkrav.

Renseresultater
Den renseprosessen som Biovac® benytter gir meget gode
og stabile renseresultater når det gjelder organisk materiale,
fosfor og suspendert stoff. Garanterte resultater er 90%
reduksjon av BOF5, 90% reduksjon av fosfor og 15 mg/l
suspendert stoff. Reduksjonen av nitrogen i et standard SBRanlegger er på ca. 50%.
Dersom det kreves ytterligere reduksjon av næringsstoffer
eller bakterier i utslippsvannet kan Biovac levere
hygieniseringsanlegg eller filterbasert etterpolering.

Drift/service
Igangkjøring, drift og service utføres av vårt landsdekkende
nettverk med sertifiserte servicerepresentanter som innehar
solid kunnskap og erfaring med Biovac® avløpsrenseanlegg.
Containeranleggene kan også utstyres med fjernovervåking
og fjernstyring til svært lave kostnader.

Driftskostnader
Anleggene er utformet slik at de kun igangsetter
renseprosessen når det er tilstrekkelig med avløpsvann i
mottakstanken. I perioder med lav eller ingen tilrenning
vil anlegget stå på “vent”. Dette bidrar til blant annet lav
slamproduksjon og lavt forbruk av kjemikalier, noe som igjen
gir lavere driftskostnader.

Rent miljø er livsviktig
Biovac Environmental Technology AS leverer teknologi og produkter for
behandling av drikkevann, avløpsvann og prosessvann. Prosjektering,
konstruksjon, tilvirkning, montasje og samordning av entrepriser krever
stor grad av kompetanse og erfaring. Dette er Biovac’s styrke i et
stadig mer krevende marked. Som stor aktør er også service og
vedlikehold en naturlig og vesentlig del av vår virksomhet.
Vann, og særlig rent vann, er, og har alltid vært, en viktig kilde til
økonomisk vekst og velstand. Biovac har en stor grad
av egenut-viklede produkter og teknologier som løser nettopp disse
utfordringene.
Biovac har lang erfaring fra disse markedene, og kunnskapsrike
medarbeidere som hver dag gir sitt bidrag for et bedre miljø.
Vårt mål er løse våre kunders miljøproblem til en lavest mulig
driftskostnad og høyest mulig kvalitet. Dette gjør vi blant annet
gjennom miljøvennlige løsninger med lavt energi- og kjemikalieforbruk.
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Biovac leverer blant annet:
■■ små avløpsanlegg
■■ filterbaserte renseløsninger
■■ større avløpsrenseanlegg til

kommune og industri
■■ rådgivning, hydrogeologiske

tjenester, vann- og avløpsplaner
■■ drikkevannsanlegg
■■ prosessanlegg for industrien
■■ pumpestasjoner

