Miljövänliga avloppslösningar

Minireningsverk &
modern markbaserad rening
för hög skyddsnivå

kingspan.se/baga

Tre riktigt vassa val!
Behöver du en avloppsanläggning för hög skyddsnivå?
NYHET!

BAGA
BioDisc

BAGA
BioTank

BAGA
Easy

Vilken du än väljer så erbjuder Kingspan BAGA:
Funktionssäker och ljudlös
Enkel att installera
Digital funktionskontroll
Bäst prestanda på minst yta
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Optimerad kemdosering
Service
Kund-app

BioDisc® - minireningsverk
Beprövad entankslösning
Driftsäkra reningsverk
som kan anpassas för
att möta olika krav och
behov.
Kingspan har konstruerat, producerat
och levererat reningsverk över hela
världen i över 60 år. Denna långa och
breda erfarenhet i branschen har
bidragit till att vi idag kan leverera väl
beprövade reningsverk med mycket
hög driftsäkerhet och mycket goda

reningsresultat. Reningsverk som man
kan lita på!

energisnålt reningsverk som bibehåller
hög prestanda under hela dess livslängd.

Kingspan Biodisc möter kraven för hög
miljöskyddsnivå men fungerar även
mycket väl för normal miljöskyddsnivå.

Biorotortekniken möjliggör bland annat
ett väldigt väl kontrollerat vattenflöde
genom anläggningen. Detta jämnar ut
variationer i inkommande flöden och
reningsprocessen arbetar hela tiden
optimalt.

Den välbeprövade och patenterade
biorotortekniken, som används i
Kingspan Biodisc, är nyckelfunktionen
bakom ett luktfritt, tystgående och

På biorotorn bildas en film med
biologiska mikroorganismer som bryter
ner föroreningar i avloppsvattnet. De
olika stegen i reningsprocessen beskrivs i
figuren nedan.
Biorotor - steg två
biologisk rening

Biorotor - steg ett
biologisk rening

Försedimentering

Eftersedimentering

Isolerat, tvådelat lock (ej på bild)

Tar liten plats och är enkel att installera
med förankringsplattan

Ljudlös och luktfri

BioDisc är en entankslösning
som kräver mycket liten yta för
installation. Den förinstallerade
förankringsplattan förhindrar
uppflytning och ger en enkel och
effektiv installation. Förankringsplattan
finns endast för modell BA (1 hh) och BB (2 hh).

Den unika tekniken med en
roterande BioDisc för att rena
avloppsvatten ger en luktfri och
tystgående anläggning med låga
driftskostnader.

Flödesproportionalitet

Enkel och driftsäker

BAGA BioDisc är försedd med en
flödesproportionell inblandningsteknik som förbättrar inbindningen
av fosfor.

Kingspan BAGA förädlar BioDisc
för svenska marknaden genom
EL
förbättrad dosering av flocknings& D R I F TS Ä
medel samt fjärrövervakning med sms.
BioDisc baseras på en konstruktion som
använts i mer än 60 år och kräver
minimalt underhåll.
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BioTank - minireningsverk
Lågbyggda tankar
BAGA bioTank är ett
komplett minireningsverk
för hög skyddsnivå som
tål att jämföras. Här får
du hög prestanda ur
miljösynpunkt och ett
högt hälsoskydd.

BioTank, som är lågbyggd och kan
anläggas nästan överallt, är en livslång
lösning för ditt avloppsvatten. Tack vare
den väl tilltagna slamavskiljaren hålls
behovet av slamtömningar ner vilket ger
en god driftsekonomi.
Med 10 års produkt- och
funktionsgaranti, serviceavtal och
SMS-funktion är BAGA bioTank
dessutom en av de tryggaste
avloppslösningar som går att få.

Slamavskiljare - stor
slamvolym

De låga utsläppsvärdena uppnås genom
en väl beprövad teknik tillsammans med
vår patenterade slamavskiljare.
Genom att tillsätta medel
för fastbindning av fosfor
flödesproportionellt kombinerat
med en effektiv biologisk behandling
når vi bland de bästa resultaten på
marknaden, bla 97 % fosforreduktion
och en vattenkvalitet motsvarande god
badvattenkvalitet. Sammantaget ett
miljöskydd som kommer att få dig att
sova gott om nätterna.
BioTanken- här sker den
biologiska reningen

Mindre platsbehov än
markbaserad rening

Hälsoskydd

Lågbyggd tank

BioTank har ett
naturligt smittskydd,
genom biologisk rening och
vår patenterade sedimentationsteknik som ger extremt låga
utsläppsvärden av bakterier och suspenderat material. Det
renade vattnet motsvarar kravet på god badvattenkvalitet.

Passar särskilt bra i kustområden
och i bergig terräng för att minimera
sprängning. Enkel installation. BioTank
kan anläggas nästan överallt.

Flödesproportionalitet

Stort slammagasin

BAGA BioTank är försedd med en flödesproportionell inblandningsteknik. Tekniken
ser till att flockningsmedlet hinner göra
verkan och bilda flockar under den korta
tid som flockningsmedlet är verksamt
efter att det kommit i kontakt med avloppsvattnet.

BAGA bioTank är billig i
drift. Slamtömningskostnaden bestäms av
din kommun och är inte
högre än för en trekammarbrunn.
BAGA bioTank har ett stort slammagasin vilket gör att du
normalt inte behöver slamtömma mer än en gång per år. Det
håller nere anläggningens driftskostnad.
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BAGA Easy - renare blir det inte
Modern markbaserad rening
BAGA Easy ger det
högsta och bästa
hälsoskyddet som
ger renast tänkbara
avloppsvatten tack
vare tre värdeskapande
uppfinningar
• Vår patenterade slamavskiljare som
arbetar efter en helt egen princip där
slamflykten knappt är mätbar.

BAGA Easy innefattar dessutom ett
säkerhetsfilter som extra trygghet vid
oförutsedda processstörningar. Det ger
dig och din familj en totallösning för
avloppsvattnet där du med stolthet
bidrar till en bättre närmiljö och friskare
hav.

För 1 hushåll ger vårt biomodulskoncept
en kompakt bädd på 16 m2. Jämför
gärna med traditionella bäddars storlek
på 30-50 m2. Bädden anläggs antingen
som infiltration eller markbädd
beroende på markförhållandena vid din
fastighet.

Du får en lösning för kommande
decennier som kräver minimalt
underhåll. Samma beprövade teknik
används för såväl ett som flera hushåll,
endast storleken anpassas. 10 års
processgaranti är standard – för din
och miljöns trygghet.

Anläggningen är testad och
CE-certifierad i Sverige under svenska
temperatur och klimatförhållanden,
klarar hög skyddsnivå motsvarande
HVMFS 2016:17, samt högt hälsoskydd
d.v.s utmärkt badvattenkvalitet.

En komplett anläggning med BAGA
Easy består av en slamavskiljare med
reningsutrustning och styrskåp efterföljt
av antingen en infiltrations- eller
markbädd.

• Flödesproportionerlig kemfällning
i tanken – rätt mängd på rätt plats.
• Överlägsen biomodulslösning som
säkerställer bästa nedbrytning av
bakterier.

Enkel och driftsäker

BAGA Easy har ett naturligt
GT
Y
smittskydd och ett mycket lågt
HÄLSOSK
utsläpp av bakterier. BAGA Easy med
bädd överträffar kraven på badvattenkvalitet
och släpper ut ett vatten som i princip är bakteriefritt.

Easy är konstruerad för att vara så
okomplicerad som möjligt med ett
EL
fåtal rörliga delar och innehåller
& D R I F TS Ä
en enda pump i slamavskiljaren.
Resultatet är en av marknadens effektivaste anläggningar
med mycket hög driftsäkerhet och är nära nog ljudlös.
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Bästa funktion för hälsoskydd

D

Genom tillsättandet av fosforbindande medel uppnår BAGA
Easy en mycket hög reningseffekt. Det gäller även vid återstart
efter att ha varit obelastad under längre perioder. Det gör den
även lämplig vid fritidsboende jämfört med andra lösningar.

Easy är billig i drift. Tanken har ett väl tilltaget slammagasin
vilket gör att du normalt inte behöver mer än en
slamtömning per år. Kostnaden för fosforreduktionen
står i förhållande till belastningen. Är du inte hemma,
har du ingen förbrukning. Elförbrukningen
per månad ligger på cirka 10 kWh.
Exemplet gäller för ett hushåll.

EN

Driftskostnad

HÖ

Permanent eller fritidsboende
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Digitalisering - BAGA kundapp
- styr reningsverket från telefonen
Styrning och kontroll på
distans via digital
kund-app
Våra produkter bygger på mångårig
kunskap och beprövad teknik.
Driftsäkerheten är viktig! Anläggningarna
kan därför utrustas med digital
driftskontroll och fjärrövervakning, som
håller ner antalet besök från drifttekniker
och ger dig total kontroll över verkets
status. Många smarta stödfunktioner kan
också styras på distans via SMS-systemet
och vår kund-app.

Sedan 2009 har vi levererat
anläggningar med mobilt larm.
Våra kunder får meddelanden direkt
i mobilen om behov av påfyllning av
flockmedel eller om någon pump eller
givare inte längre fungerar. Det har vi
nu samlat i en app – mitt BAGA – med
många andra funktioner än bara larm.
Med vår kund-app sköts dialogen med
Kingspan BAGA angående anläggningen.
Antingen genom att skicka och ta emot
meddelanden, eller telefonsamtal, genom
appen.
Protokoll från utförd service kommer
direkt i appen och kan enkelt med en
knapptryckning vidarebefordras till
kommunen. Protokoll för egentillsyn förs
också direkt i appen, och både dokument
och meddelanden kan kompletteras
med bilder om så behövs. På ett enkelt
sätt finns all dokumentation och historik
samlad på ett ställe.

Styrning och kontroll
på distans:
· SMS-system
· Fjärrövervakning
· Beställning av 		
flockningsmedel
· Statusmeddelanden
· Servicekontakt
· Driftsprotokoll
· Dokumentation
· Historik
· Allt samlat på ett ställe

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.
Det är även Sveriges
kommuner medvetna
om och kräver i många
fall att serviceavtal finns.
Kingspan BAGA har
erfarna teknikerteam
runtom i hela Sverige
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och erbjuder bästa
tänkbara service till ett
rimligt pris.
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 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 avtals-kunders anläggningar och
säkerställer att allt är som det ska.

BAGA BioDisc

Enhet

BA

BB

BC

BD

BE

BF

-

566 1893

566 1894

566 1895

566 1896

566 1897

566 1898

RSK nr.

-

1

2

3

4

6

8

Bredd

Antal hushåll

mm

1995

1995

2450

2450

2450

2450

Längd

mm

-

-

-

3340

3340

4345
1820

VG Inlopp

mm

1400

1400

1820

1820

1820

VG utlopp

mm

1315

1315

1735

1735

1735

1720

Djup under marknivå

mm

2150

2150

2420

2420

2420

2420

Total höjd

mm

2460

2460

2825

2825

2825

2850

Nettovikt

kg

325

350

600

1100

1200

1315

Motoreffekt

W

50

50

75

75

75

120

BAGA Easy

1 Hushåll

2 Hushåll

3-4 Hushåll

5 Hushåll

6 Hushåll

BAGA Easy med bioModuler (komplett paket)
Slamavskiljare, reningsutrustning med pump
och bioModuler med spridarplattor

561 9984
BAGA Easy 1

566 1900
BAGA Easy 2

561 9986
BAGA Easy 3-4

561 9987
BAGA Easy 5

561 9988
BAGA Easy 6

Dimensioner slamavskiljare Ø x höjd

2000 x 1850

2200 x 2150

2400 x 2800

2400 x 2800

2400 x 2800

Våtvolym

3 m3

4 m3

7 m3

7 m3

7 m3

Slamvolym

2m

3

3m

4m

3

4m

4 m3

VG in (från tankens botten till rörets undersida) mm

1180

1315

1870

1870

1870

VG ut (från tankens botten till rörets undersida) mm

1080

1215

1770

1770

1770

Antal bioModulpaket RSK 2416376:

1 st.

2 st.

3 st.

4 st.

Storlek efterföljande bädd

16 m

3

3

32 m

2

48 m

2

5 st.

64 m

2

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.

Tekniska data

2

80 m2

BAGA BioTank

1 hushåll

2 hushåll

3 - 3-4 hushåll

5-6 hushåll

RSK nr.

561 9990
BAGA bioTank 1

561 9991
BAGA bioTank 2

561 9992
BAGA bioTank 3-4

561 9993
BAGA bioTank 5-6

Slamavskiljare Biotank

Slamavskiljare Biotank

Slamavskiljare Biotank

Slamavskiljare Biotank

Diameter

2000 mm

2000 mm

2000 mm

2000 mm

2400 mm

2400 mm

2400 mm

2400 mm

Höjd - tank

1900 mm

1900 mm

2200 mm

2200 mm

2850 mm

2850 mm

3350 mm

2850 mm

Inlopp VG

1180 mm

1055 mm

1480 mm

1355 mm

1870 mm

1750 mm

2370 mm

1750 mm

Anslutning

Ø 110 mm

Ø 110 mm

Ø 110 mm

Ø 110 mm

Ø 160 mm

Ø 160 mm

Ø 160 mm

Ø 160 mm

Utlopp VG

1080 mm

980 mm

1380 mm

1280 mm

1770 mm

1695 mm

2270 mm

1695 mm

Anslutning

Ø 110 mm

Ø 110 mm

Ø 110 mm

Ø 110 mm

Ø 160 mm

Ø 110 mm

Ø 160 mm

Ø 110 mm

Totalvolym

4,0 m3

4,0 m3

5,0 m3

5,0 m3

8,5 m3

8,5 m3

11,0 m3

8,5 m3

Våtvolym

3,0 m3

3,0 m3

4,0 m3

4,0 m3

7 m3

7 m3

9,0 m3

7 m3

Slamvolym

2,0 m3

-

2,5 m3

-

4,0 m3

-

6,5 m3

-

Vikt

170 kg

200 kg

210 kg

240 kg

350 kg

430 kg

600 kg

430 kg

VG = vattengång. Mäts från botten av reningsverket till rörets underkant.
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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

We take every care to ensure that the information in
this document is accurate at the point of publication.
Dimensions may vary (within a small parameter) due
to manufacturing process variations or environmental
conditions. All images and dimensions are for illustration
purposes only and should not be taken as binding. The
actual product may vary, and specification/ colour/ other
attributes may differ. To ensure you are viewing the most
recent and accurate product information, please visit this
link: https://kingspan.se/baga
®Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and
other countries. All rights reserved.
Registered in Country No.NI017631. Registered Office:
180 Gilford Road, Portadown, Co. Armagh, BT635LF. VAT
GB412 5124 03
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