Miljövänliga avloppslösningar

Avloppsanläggningar
50-300 pe

kingspan.se/baga

Skräddarsytt för just dina
förutsättningar och
miljökraven i din kommun

Hällsnäs konferens och hotell, Mölnlycke.
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BAGA Compact
reningsverk installerat 2017

Miljövänliga avloppslösningar
BAGA Easy

Avloppsanläggningar
50-300 pe

Smarta och flexibla
lösningar för dig och miljön
Hälsosamt dricksvatten och miljövänliga avloppslösningar
känns som en självklarhet i Sverige på 2000-talet. Verkligheten
är tyvärr en annan då bristfällig teknik ofta innebär lukt- och
miljöproblem för enskilda avlopp. Vi har lösningarna!
Vi på Kingspan BAGA har efter 30 år i branschen nödvändig
erfarenhet och gott renommé för våra större avloppsanläggningar. Vi vänder oss till samfälligheter, hotell, stugbyar,
fritids- och rekreationsanläggningar, mindre kommunala verk

och liknande. Vi arbetar med både markbaserade avloppsanläggningar och reningsverk – flexibelt för att passa ändamål
och budget. Det är tryggt att ha en avloppsanläggning från
Kingspan BAGA!

Länken mellan vatten och avlopp
- det hänger ihop
De flesta som har enskilt avlopp har också eget vatten.
Det hänger ihop, det vatten som kommer in i huset påverkar
avloppet. Kanske har du en avloppslösning som inte fungerar på
grund av ditt vattens egenskaper?
Eller så fungerar avloppet, men vattnet är för kalkrikt? Då kan ett
vattenfilter göra vattnet mjukare, men kanske på bekostnad av
avloppssystemets funktion.

Egen brunn
Dricksvattenrening

Du hör själv, det behövs en aktör som länkar samman vatten
och avlopp och skapar smidiga helhetslösningar. Det kan vi på
Kingspan BAGA!

Eget avlopp
Avloppsrening

3

Markbaserad rening
Naturens egen reningsteknik

Vi erbjuder en lösning för alla förutsättningar oavsett
var i landet du befinner dig. Välj mellan modern markbaserad rening med infiltration/markbädd eller reningsverk. Båda teknikerna har sina fördelar där du väljer
vilken teknik som passar dina förhållanden bäst.

BAGA Easy XL
Hög skyddsnivå /
högt hälsoskydd
Modern markbaserad rening med alla dess
fördelar. De stabila avloppsanläggningarna
används för permanent boende i större
husgrupper men klarar också ojämna
belastningar under året som t.ex i stugbyar,
konferens- och fritidsanläggningar m.m.
Fördelarna med BAGA Easy ligger i inbyggd
hygienisering, hög reningsgrad, enkelhet,
driftsäkerhet, låga investeringskostnader och
betydligt lägre driftskostnader än hos
konventionella reningsverk.

BAGA Effektiv XL
Normal skyddsnivå /
högt hälsoskydd
BAGA Effektiv XL är en modern markbaserad
avloppsreningsanläggning där välbeprövade reningsmetoder
kombinerats med nyutvecklad teknik. Resultatet är en mycket
driftsäker anläggning med minimalt underhåll som är
anpassad för nordiskt klimat, gällande miljökrav och ett
modernt samhälle.
Anläggningar från ca 50 PE och uppåt i storlek. Vid specifika
krav finns det stora möjligheter att göra anpassningar utifrån
våra standardprodukter. Anläggande entreprenörer har stöd
från Kingspan BAGA under sitt arbete.
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Kingspan BAGA :
· 30 års erfarenhet
· Beprövad teknik
· Styrning på distans
· Kund-appar
· Serviceavtal
· Egen serviceorganisation

Reningsverk
Effektiv rening på liten yta
BioDisc XL
Hög eller normal skyddsnivå
Driftsäkra reningsverk som kan anpassas för att möta olika
krav och behov. Kingspan BioDisc möter kraven för hög
miljöskyddsnivå, men kan också levereras i mer kompakt
och ekonomiskt utförande för normal miljöskyddsnivå. Högt
hälsoskydd säkerställs med UV-ljus i separat brunn. Finns som
extrautrustning.
Den välbeprövade och patenterade biorotortekniken, som
används i Kingspan BioDisc, är nyckelfunktionen bakom ett
luktfritt, tystgående och energisnålt reningsverk som
bibehåller hög prestanda under hela dess livslängd.
Biodisc reningsverk med dess funktion och reningsprocess är i
grunden baserat på över 60 års erfarenhet av avloppsrening.

Kingspan BAGA har nu adderat ytterligare erfarenhet och
gjort anpassningar för den svenska marknaden. Resultatet är
en mycket driftsäker anläggning som är anpassad för nordiskt
klimat, höga miljökrav och ett modernt samhälle.

Funktioner och fördelar
· Roterande biologiska
diskar
· Lätt att installera –
· Ljudlös och luktfri
· Låga årliga
driftskostnader

Biorotor - steg ett
biologisk rening

Bufferttank /
försedimentering

BioDisc®

Biorotor - steg två
biologisk rening

Eftersedimentering
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Vi kan det här!
Kunskap ger trygghet
Större avloppsanläggningar från Kingspan BAGA ger dig
samma trygghetskänsla, kvalitet och effektivitet som om
du vore ansluten till ett kommunalt avlopp.
Helhetslösningar

IoT - Fjärrövervakning

Våra större avloppsanläggningar anpassas alltid efter kundens
behov, möjligheterna på plats och de miljökrav som gäller för
den valda platsen. Kingspan BAGAs projektledare medverkar
under hela processen från dimensionering och offert till
installation, driftsättning och utbildning.

Våra produkter bygger på mångårig kunskap och beprövad
teknik. Driftsäkerheten är viktig! Som den del i detta är alla
större anläggningar är utrustade med moderna IoT-system
som bl a möjliggör fjärrövervakning och fjärrkontroll av anläggningen. Dessa möjligheter kan användas både av dig som
användare och Kingspan BAGAs drift- och supporttekniker.
Möjligheten att kunna felsöka på distans minskar behovet av
resor, vilket både sparar tid och är bra för miljön.

Egen konstruktion och utveckling
All kompetens under ett tak
Kingspan BAGA har konstruerat,
utvecklat och anpassat produkter för
den nordiska marknaden sedan 1992.
Det nordiska klimatet innebär låga vattentemperaturer under
vinterhalvåret, vilket ställer speciella krav på reningsprocessen
och produkterna måste vara konstruerade och anpassade för
detta.
Vår målsättning är att det skall kännas lika tryggt med en avloppsanläggning från Kingspan BAGA som att vara ansluten
till ett kommunalt avlopp.
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Pumpstationer och tryckavlopp
Kompus är en serie kompletta
pumpstationer helt färdiga för
anslutning. Pumpstationerna tillverkas i
glasfiber och finns i diametrar från 600
till 3000 mm.
Stationerna är avsedda för avlopp, tryckavlopp och dagvatten. De levereras inklusive automatik och pumpar. Kompus
levereras helt enligt ditt önskemål eller i standardutförande.
De markförlagda pumpstationerna är försedda med förankringsfläns som förhindrar att stationen ändrar sitt läge.

Kompus pumpstationer
kan levereras med:
· pump / pumpar
· larmskåp
· nivåvigivare
· backventil
· avstängningsventil
· rostfritt rörinrede

Tryckavlopp
Vi har lång erfarenhet av tryckavloppssystem där fler pumpstationer kopplas ihop och löser transporten av avloppsvatten
geografiskt i kuperad terräng eller över långa sträckor. Våra
pumpstationer kan förses med flera olika typer av pumpar för
att lösa de mest komplicerade förutsättningarna.

Serviceorganisation - vi finns över hela Sverige
All teknisk processutrustning kräver
service och omsorg för att långsiktigt och till lägsta kostnad
fungera som det är avsett.
Kingspan BAGA har erfarna
teknikerteam runt om hela Sverige
och erbjuder bästa tänkbara service
till ett rimligt pris för våra verk.

det, trots våra driftsäkra lösningar, oväntade saker. Då rycker
våra servicetekniker ut.
Vi har egna medarbetare som täcker landet från norr till
söder, och samarbetar även med Kingspan BAGA-utbildade
serviceentreprenörer.
På Kingspan BAGA arbetar vi med digital driftövervakning och
kunderna erbjuds vår kund-app. Det håller koll på våra avtalskunders anläggningar och säkerställer att allt är som det ska.

På Kingspan BAGA är vi väldigt stolta över den serviceorganisation som vi genom åren byggt upp. Som kund kan du alltid
ringa oss och få hjälp direkt via telefon. Till exempel kan du få
svar på frågor och beställa delar till din anläggning.
Här möts du av medarbetare med mångårig kompetens, som
ger svar på dina funderingar. Hit vänder du dig med frågor om
din anläggning, avtal, installationer med mera. Ibland händer
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Kontaktuppgifter
Sverige

Huvudkontor

Storbritannien

Kingspan BAGA AB
Torskorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona
Sverige

Kingspan Environmental Ltd
180 Gilford Road
Portadown | Co. Armagh
BT63 5LF

College Road North
Aston Clinton | Aylesbury
Buckinghamshire | HP22 5EW

T: +46 455 61 61 50
E: baga.info@kingspan.com

T: +44 (0) 28 3836 4400

T: +44 (0) 1296 633000
F: +44 (0) 1296 633001
E: water@kingspan.com

Irland

Tyskland

Kingspan Klargester
Unit 1a | Derryboy Road
Carnbane Business Park
Newry | BT35 6QH

Kingspan Klargester
Siemensstr. 12a | D-63263
Neu-Isenburg
Tyskland

T: +44 (0) 28 3026 6799
E: water-IE@kingspan.com

T: +49 (0) 6102 3686700
E: wasser@kingspan.com

Polen

Australien

Topolowa 5
62-090
Rokietnica

Kingspan Environmental Pty Ltd
8 Bessemer St
Blacktown NSW 2148

T: +48 61 660 94 71
E: woda@kingspan.com

T: 02 8889 5400
Avgiftsfritt nr: – 1300 736 562

Norge
Kingspan Water & Energy
Gåserødveien 11, 3158 Andebu
Norge
T: +47 33 43 03 50
E: KWE.salg@kingspan.com

Friskrivning: Vi gör vårt yttersta för att informationen i detta dokument ska vara korrekt vid tidpunkten för
publicering, men i och med den kontinuerliga produktutvecklingen kan detaljerna i detta dokument
komma att ändras utan föregående meddelande.
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