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Tack för att du valde BioBox M  för att rengöra ditt 

avlopp.

 

Fast den är lätt att installera och underhålla, är det viktingt 

att läser genom dessa instruktioner för att allt går väl.

 

Genom att följa dessa installationsinstruktioner, blir 

minirenaren rätt installerad och fungerar utan problem. 

 

Det mesta informationen av BioBox M reningsverks teknik, 

användning, service har vi samlat i vår internetsida, se 

länken:   (https://raita.com/domestic/bioboxm.htm 

 

Där hittar du bland annat information om:

- Rengöringseffektiviteten

- Tekniska ritningar 

- Installationsinstruktioner

- service och användnings instruktioner 

 

För ytterlig info du är välkommen att kontakta oss - 

helpdesk@raita.com eller vår lokala samarbetspartner 
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BioBox M leveransens innehåll:

1) BioBox M tank och lock
 
2) M filtersats inne i tanken (installerade) 
 
3) Manual för installation och användning, bilder av 
installation möjligheter, tillbehör
 
4) Packad i en kartong box 630x630x660 (mm), vikt 17 kg 

 
Tilbehör för BioBox M system:

Information om hur du installerar tillbehören finns i 
leveransen.
(isoleringspaketer, värmekabel set, förhöjningshalser, 
slamavkiljare, pumpstationer, fördelningsbrunnar, 
provtagning brunnar, infiltrations brunnar)
Se kapacitet och mått information  länk 
(https://raita.com/biobox_m.pdf) 
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Rörkopplingar, ventilation

Det utgående röret av fastighetens BDT rör ledning kopplas till ingående 

koppling av BioBox XL (D75 mm). 

 

Om diametern för fastighetens avloppsrör är 110 mm används ett 

förträngningsstycke. Utgående rör från BioBox M:s kopplas till utgående 

koppling (D75 mm) och det kopplas till avloppsröret (D75 (eller

D100; behövs utvidgningsstycke)) som via en provtagningsbrunn leds till  i ett 

dike eller filtreras inne i marken med infiltrationbrunn (om möjlighet för 

provtagning behövs).

 

Finns det avloppsventilation till taket (1) ventilar BioBox M till taket, finns det 

inte installeras rör emellan BioBox M och huset till (2) för ventilation. 

 

Inkommande luft till BioBox M -system behövs från slutet av rörledningen 

(öppen dike) eller från infiltrationen till marken (3).
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Installationsmöjligheter in i marken, ovanpå marken eller inuti en byggnad

 

 

1. Installation in i marken:

BioBox M reningsverk installeras vanligtvis in i marken (1). Installationen utförs med hjälp av en förhöjningshals när 

avloppet når behandlingsanläggningen djupt under jord. Om BioBox M används året runt kommer den att skyddas 

mot frysning genom att isolera den (isolera horisontellt över  reningsanläggningen). Vi har även isoleringsatseer 

tillgängliga för underjordisk installation. Värmekabeln kan också användas under svåra förhållanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Installation ovanpå marken eller inuti en byggnad (t.ex under terassen 

eller in i källaren):

BioBox M kan också installeras, till exempel i källaren eller i ett separat inre 

utrymme
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Användning, allmänt

 

Försumning av skötseln kan orsaka att BioBox M renare fungerar bristfälligt och att avloppsvattnet renas ofullständigt. 

Som ett resultat av detta kan fastighetens avloppsvatten förorena miljön och grundvattnet, orsaka allvarliga hälsorisker, 

sprida sjukdomar och obehagliga lukter. 

 

BDT avlopp uppkommer när man använder vatten i badkaret, i duschen, i köket i samband med matlagning, vid diskning 

samt för tvättmaskinen. En invånare producerar cirka 40-100 BDT vatten per dag. 

 

Avloppsvattnet består mesta dels av lösta organiska och oorganiska ämnen, organisk belastning (BOD). Om man leder 

ut avloppsvattnet i ytvattnet, grundvattnet eller marken medför det miljöoch hälsorisker.

 

Man måste se till att inga ämnen som kan skada BioBox M renares funktion kommer in i systemet, såsom mediciner, 

cigarrettfimpar, bindor, blöjor, kondomer, stora mängder mjölk eller fett, propplösare, klor, antibakteriella tvättmedel,

lösningsmedel, oljor, målarfärg eller annat problemavfall.
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Service, att rena filtrarna

Kontroll;

Det lönar sig att kontrollera BioBox M's filtrets skick med jämna mellanrum genom att lyfta upp locket och 

kontrollera tillväxten av slam och slem på filteryta och hur högt vatten ytan har varit inne i filtrarna. Efter 200 dygns bruk 

bör denna åtgärd vidtas en gång per vecka.

 

Finns det märke att vattenyta har varit uppe (1) är det tecken att avlopp passerar inte tillräckligt bra filterelement. 

Filterelement måste rengöras av överväxt mängd av slem och mikrober. 

 

Service;

BioBox M’s filterelement lyfts upp (1) och rengörs genom att (2) borsta eller skrapa växten från element direkt in i en 

kompost. Det första facket rengörs av fett vilken kan också komposteras Filterelement måste bytas efter ca 10-15 års 

användning. De begagnade filterelement kan behandlas som brännbart avfall.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om BioBox M renare har extra förbehandling med en slamavkiljare, måste det tömmas minst en gång per året av 

slammat och fettet. De mindre slamavkiljare (100, 250, vilka är öppna från ovanpå) kan tömmas med en skopa av fett 

(som komposteras).
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