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Biopuhasti BioC5 

Biopuhasti BioC5 vastab Euroopa Liidu reovee väikepuhastite standardile EN12566-3 ja omab CE 

märgistust. 

Biopuhasti komplekt koosneb:  

Biopuhasti BioC5 üldpikkusega 3013mm ja üldkõrgusega 1714mm 

Seadmekaev läbimõõduga 400mm ja kõrgusega 700mm 

Õhupump Hiblow HP-60 

Eelprogrammeeritud pumba elektroonikaplokk 

 

Soovi korral võimalik biopuhastile juurde osta imbväljaku komplekt (eraldi saadaval ei ole) 

Biopuhasti andmed 

BioC5 Ühik Väärtus 

Testitud reovee kogus m3 / päevas 0,6 

Elektri tarbimine kWh / aastas 260 

Vajalik elektrivõimsus  230V, 50Hz / 10A 

Puhastuse tulemused   

BOD5 % 96,5 

COD % 94 

SS % 97,6 

 

BioC5 on Pipelife Eesti AS poolt toodetav väikepuhasti, mis sobib reovee puhastamiseks 

hajaastustuspiirkondades, kus puudub võimalus liituda tsentraalse kanalisatsioonisüsteemiga. Puhasti on 

testitud koormusel 600 l / päevas, mis vastavalt standardi EVS835:2014 „HOONE VEEVÄRK“ Tabelile B.1 

on võrdne nelja inimese ööpäevase vee tarbimisega (143l / ööpäevas inimese kohta). Kuna majapidamised 

on üldjuhul mitmeliikmelised ning standardiseeritud veetarbimine, mille hulka kuulub ka pesupesemine, 

nõudepesu jne ei jaotu kõigi inimeste vahel võrdselt, toob sama standard välja ka, et vooluhulk 600 liitrit 

ööpäevas vastab 9 toaga eluhoone päevasele veetarbimisele. Tarbijal on võimalik vastavalt oma kuisele 

veetarbimisele hinnata, kas BioC5 on majapidamise veetarbimisele sobilik. 600 liitrit ööpäevas tähendab 

keskeltläbi 18m3 veekulu kuus. 

Reovee puhastamine toimub bioloogilisel teel. Reovees olevad mikroorganismid lagundavad reostuse, 
mille tagajärjel reovesi puhastub. Bioloogilise puhastusprotsessi aluseks on bakterid, mis toituvad reovees 
olevatest mitmesugustest bioloogilistest ja keemilistest ühenditest. Bakterite poolt tarbitud reovee 
saadus lagundatakse puhasti põhja mudana, mis aegajalt puhastist eemaldatakse. Bakterite elujõu ja 
paljunemise tagab reovee aereerimine õhuga. 
 
Bioloogiliselt puhastatud reovesi on võimalik vastavalt KOV eeskirjadele juhtida kas veekogusse, kraavi või 
pinnasesse.  



Biopuhasti juhtimine 

Biopuhasti BioC5 esmane käivitamine: 
 
Veenduge et puhasti on paigaldatud ja vooluvõrku ühendanud vastavalt paigaldusjuhendile. 
Eriti pöörake tähelepanu sellele, et kõik elektriühendused oleks tehtud korralikult ja vastavat pädevust 
omava spetsialisti poolt. Ennem puhasti vooluvõrgus käima lülitamist veenduge, et puhasti on vett täis ja 
elektroonika kaevus olev õhupump on ühendatud pistikupesasse. Kui eelnevad tingimused on täidetud 
võib puhasti kaitsme elektrikilbis sisse lülitada. Kui puhasti asetseb elektrikilbist kaugel võib puhasti ka 
pistikuga seinakontakti ühendada, jälgides et seinakontakt on varjulises ja niiskuskindlas kohas. Peale 
BioC5 vooluvõrku lülitamist hakkab puhasti tööle. Kuna puhasti on programmeeritud tööle intervallidega 
ei pruugi koheselt puhastist mulinat kostuda. Pikim puhasti „puhke-periood“ on 15 minutit. 
 
NB! Kui puhasti aereerimiskambrist ei hakka 30min jooksul kostuma mulisevat heli, võtke ühendust 
tootjaga. 
 
Kui hakkab kostuma mulinat on puhasti käima lülitamine õnnestunud. 
 
Kui toode on „töö“ tsüklis eemaldage puhasti teenindusavadelt kaaned ja jälgige, kas õhuringlus toimub 
ühtlaselt. Ühtlane õhuringlus toimub juhul, kui suure ja väikese kaane all on näha õhumulle jooksmas. 
Väiksema luugi all peab jooksma vee ja õhu segu torust väljudes suunaga vaheseina poole. Suurema luugi 
all peavad õhumullid tõusma pinnale puhasti põhjast. Õhuringlust saab reguleerida elektroonika kaevus 
asuvast kraanist (keskmine). Puhasti töötab ideaalselt siis, kui mulle tuleb mõlemast väljundist sarnaselt 
ja ühtlaselt. 
 
Biopuhasti BioC5 välja lülitamine: 
 
Puhastit saab välja lülitada kahte moodi. 
• Lülitades puhasti elektritoite välja elektrikilbis või eemaldades puhasti voolu pistik seinakontaktist 
• Eemaldades õhupumba voolujuhtme elektroonika kaevus olevast pistikust. 
Miks lülitada välja biopuhastit? 
Biopuhasti peab välja lülitama korralise hoolduse ja tühjendamise ajal. 
 
Elektroonika kaevus asuvad kolm õhukraani, mis juhivad puhasti tööd. 
Kraan nr1 – Õhuvool diffuusorisse. Vaikimisi alati avatud. 
Kraan nr2 – Õhuvool mudalifti. Vaikimisi pool avatud asendis. Reguleeritakse nii, et diffuusor ja mudalift 
töötaksid mõlemad ühtlase survega. 
Kraan nr3 – Õhuvool puhastustorusse läbi solenoidi. Vaikimisi avatud (töötab 6min ööpäevas)  



Biopuhasti paigaldamine 

Transpordi, ladustamise ja montaazi ajal tuleb vältida mehaaniliste vigastuste tekitamist. Puhasti 

tõstmiseks kasuta sobiva tugevusega tõstetroppe. Kaeviku sügavus sõltub hoonest tuleva 

kanalisatsioonitoru sügavusest. Sisendtoru sügavus on ca 950mm maapinnast. Sügavamale paigaldamisel 

tuleb puhastustorusid pikendada.  

Kaeviku põhi täida 300 mm paksuse tihendatud liivakihiga. Kõrge pinnasevee korral tuleb puhasti 

ankurdada. Ankurdamiseks tuleb valada armeeritud betoonist alusplaat või paigaldada puhasti külgedele 

betoonplokid. Ankurdusrihmadega kinnita puhasti alusplaadi või betoonplokkide külge. Kasuta 

korrosioonikindlaid kinnitusdetaile. Väldi puhasti kokkupuudet ankurdusplaadi või plokkidega. Nende 

vahele peab jääma vähemalt 200 mm tihendatud liiva. Kaevik täida liivaga 300 mm kihtide kaupa, 

tihendades hoolega igat kihti.  

Paralleelselt tagasitäitega tuleb puhastit täita veega, see välistab mahuti hilisema vajumise ja tagab 

kohese töövalmiduse. Pärast seda on süsteem valmis kasutamiseks. Kui puhasti pealmise pinna ja 

maapinna vahele jääb vähem kui 500 mm, siis tuleb külmumise vältimiseks katta puhasti 50 mm 

soojustusplaatidega. Väljaulatuvad puhastustoru otsad lõika maapinna lõpliku kõrgusmärki arvestades 

õigesse mõõtu.  

Seadmekaev ja puhasti ühenda omavahel 160mm PVC toruga – sellest torust viia läbi õhuvoolikud. 

Õhuvoolikud on nummerdatud ning tuleb ühendada vastava numbriga kiirliitega seadmekaevus. 

Seadmekaevu elektrikaabli läbiviigu ja hoone elektrikilbi vahele maa sisse paigaldada 50mm 

topeltseinaline kaablikaitsetoru. Kaabli jätkamise korral peab kasutama minimaalselt 3x1,5mm2 

välitingimustesse sobivat kaablit. 

 

  



Biopuhasti hooldus 

 

Allolevas tabelis on kirjeldatud põhilised puhasti toimimiseks vajalikud hooldusprotseduurid. 

Intervall Kontrolli Korras Vale Tegevus kui valesti 

Kord kuus Visuaalne kontroll 
800mm luugist, 
kas vee- ja 
õhuvool toimib 
(aereerimistsükli 
ajal) 

Pidev veevool 
keskmisse 
aereerimiskambrisse. 
Vesi ei lähe esimesse 
settekambrisse 

Puuduv või 
katendlik vee- ja 
õhuvool 

Puhuda toru läbi 
maksimaalse 
õhukogusega. 
Selleks sulgeda 
kraanid 1 ja 3 ning 
avada täielikult 
kraan 2. Kui vesi ja 
õhk voolama ei 
hakka, tuleb toru 
puhastada ja korrata 
protseduuri. 

 Visuaalne 
aereerimiskambri 
kontroll 
aereerimistsükli 
ajal 

Kambris aktiivne vee 
ja õhu ringlemine. 
Palju väikeseid 
õhumulle. 

Ringlust ei 
toimu. Osaline 
vee ja õhu 
ringlemine 
suurte 
õhumullidega. 

Reguleerida kraane 
seadmekaevus. Kui 
viga püsib, 
kontakteeruda 
tootjaga. 

 Visuaalne 
kolmanda kambri 
kontroll 

Hõljuvat jäädet on 
vähe või puudub 
üldse 

Palju hõljuvat 
jäädet 

Tegutsemisjuhendiks 
kontakteeruda 
tootjaga 

Kord kvartalis Settinud muda 
kontroll. Proov 
kontrollitakse 
läbipaistvas 
anumas pärast 
20min settimist 

Sette maht alla 70% Sette maht üle 
70% 

Eemaldada muda 
täielikult esimesest 
kambrist, 2/3 
ulatuses teisest 
kambrist. Pärast 
tühjendamist täita 
puhasti veega 

Kord poole 
aasta jooksul 

Õhupumba filtri 
kontroll. Eemalda 
õhupumba kaas. 

Filter puhas Filter 
määrdunud 

Puhasta või asenda 
filter. Asendamine 
kohustuslik kord 
aastas. 

 

 

Küsimuste korral kontakteeruda tootjaga.  



Garantii tingimused 

Puhasti PE-plastist korpusele kehtib garantii vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kaks aastat. 
Õhupumbale ja programmkellale on samuti garantii kaks aastat. 
Garantii hõlmab puhasti tootmisest või materjalidest tingitud vigu, mille tagajärjel puhasti on purunenud 
või muutunud kasutuskõlbmatuks. 
Garantii ei kehti: 

✔ Puhasti transpordil, ladustamisel, valel paigaldusel ja valel otstarbel kasutamisel tekitatud vigastuste 
puhul. 

✔ Vigastuste puhul, mis põhjustatud loodusõnnetustest (maavärin, maanihked, jne.) või muudest 
välistest teguritest (transpordivahendi poolt tekitatud vigastus, vandalism jne.). 

✔ Tootja poolt mitte ettenähtud kinnitusviisi kasutamisest või montaaži käigus tehtud vigadest tekitatud 
vigastuste puhul. 

✔ Ekspluatatsioonihäirete puhul põhjustatuna: montaažist, hooldusest või remondist, mis on teostatud 
Pipelife Eesti AS poolt volitamata isiku poolt. 

✔ Juhul, kui puhastil on kasutatud valmistajatehase poolt mitteettenähtud detaile ja lisaseadmeid. 

✔ Kui puhasti on paigaldatud sügavamale kui 1m puhasti harjast. 

✔ Puhasti ei ole paigaldatud tihestatud liiva sisse. 

✔ Kaevikutagasitäide ei ole tehtud nõuetekohaselt. 

✔ Puhasti küljealused pole korralikult tihestatud. 

✔ Probleemide ilmnemisel ei informeerita koheselt tootjat. 

✔ Puhastit on tühjendatud vibropumbaga. 

✔ Kui puhastisse lastakse sisse survevesi. Survevesi ja surve all liikuv voolik võib kahjustada puhastis 
sees olevaid torusid ja seadmeid. 

✔ Ebakorrektselt või täitmata jäetud puhasti hoolduspäeviku puhul. 
Garantii ei korva: 

✔ Vigastatud bpuhastist inimes(t)ele ja/või teistele esemetele ja objektidele tekitatud kahjusid. 

✔ Tasu garantiiremondi alla mittekäivate remonditööde teostamise eest. 

✔ Võimalikke transpordikulusid vigastatud kauba transportimisel müüja müügipunktini. 
 
Biopuhasti hoolduspäevik on osa tehnilisest dokumentatsioonist. Päevikusse peab kirja panema 
kõik seadme detailide vahetustööd, tehtud hooldustööd, liigmuda väljapumpamise aeg ja muud 
teostatud hooldused. 
Pretentsioonide lahendamise aluseks on nõuete kohaselt täidetud biopuhasti päevik.  



Hoolduspäevik 

Kuupäev Kontrolltoiming Teostatud tegevused Muda kon-
tsentratsioon 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


