
BIOVAC MINIRENSEANLÆGDIN STÆRKE SAMARBEJDSPARTNER

                           MINIRENSESANLÆG
- SIMPEL OG GOD KVALITETSLØSNING



BIOVAC MINIRENSEANLÆG ER KONSTRUERET

OG DESIGNET TIL DET SKANDINAVISKE KLIMA

OG OVERHOLDER ALLE MILJØKRAV

OM BIOVAC MINIRENSEANLÆG 

Sass Husum kan tilbyde nedgravede Biovac 
mini spildevandsrenseanlæg fra 5 til 50 PE – 
svarende fra 1 til 10 husstande. 
Renseanlæggene er konstrueret i glasfiber 
og er designet til det nordiske klima og over - 
holder således alle rensekrav.
Rensemetoden er bygget på Biovac’s SBR- 
teknologi. SBR-metoden er en simpel og
effektiv måde, at rense spildevandet på
- og bygger på de samme metoder som store 
centrale spildevandsrenseanlæg. Det sikrer 
en høj driftssikkerhed og skåner miljøet. 
Biovac minirenseanlæg leveres inklusiv 
pumper, beluftning og styring.
Der skal således kun skal kobles elforsyning 
til anlægget, for at kunne sætte det i drift.

HVORFOR BIOVAC 

Biovac Mini renseanlæg er en simpel og god
kvalitetsløsning til steder, hvor det er dyrt at få 
transporteret spildevand eller i private øde be-
liggende husstande, der har langt til kloaknettet. 
Derudover egner minirense anlæg sig godt til 
sommerhusområder, hvor belastningen som
regel er meget sæsonpræget. 



 BIOVAC FD5N GRP 5PE BIOVAC FD20N GRP 20PE BIOVAC FD50N GRP 50PE

Diameter: Ø1600 mm Ø2000 mm
Længde/højde: 3200 mm/2250 mm 4900 mm/2650 mm  6200 mm/3050 mm 
Diameter hals: Ø800 mm Ø600/600/800 mm Ø600/600/800 mm
Vægt: 360 kg 960 kg  1300 kg 
PLC: Allan Bradley Allan Bradley Allan Bradley
Kapacitet: 1000 L/døgn 4000 L/døgn 10000 L/døgn
Strømforbrug: 1-1,5 KWt/døgn 3-4 KWt/døgn  3,5-5 KWt/døgn 
Effektiv slamlager: 3300 L 6500 L 8100 L

BIOVAC SBR

SBR står for Single Batch Reaktor, hvilket 
betyder, at renseanlægget tager en portion 
spildevand ad gangen.
Spildevandet bliver ledet til 1. kammer, hvor 
slammet sedimenterer. Spildevandet bliver 
derefter pumpet ind i reaktorkammeret, 
hvor spildevandet bliver renset ved hjælp af 
beluftning. Næste batch, der bliver pumpet 
ind i reaktoren, fortrænger det rensede
spildevand og leder det til recipienten. 
Derefter skal 1. kammer tømmes af en 
slamsuger efter et givet interval. 

PRODUKTER OG YDELSER

Biovac minirenseanlæggene kan leveres i
5, 10, 15, 20, 30, 40 og 50PE, hvilket er fra 
1-10 hustande. Her kan du se et udsnit af 
Biovac minirenseanlæg...
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Biovac®  Har mere end 35 års erfaring med produktion, levering samt servicering af mini-

rensningsanlæg, og har i dag mere end 14.000 af sådanne anlæg i drift og foretager årligt 

mere end 28.000 servicebesøg hos skandinaviske kunder.

Kontakt os og få en uforpligtende snak om mulighederne ved et Biovac minirenseanlæg.

TRYGG GARANTI- OG SERVICEAFTALE

KONTAKT SASS HUSUM

Biovac renseanlæg er solide og gennem testede an-
læg, og vi anvender altid de bedste komponenter, 
der sikrer en stabil drift og en lang levetid. Tankene 
er produceret i glasfiber og alle rør, slanger m.v. er 
i plastmateriale - så der ikke opstår korrosionspro-
blemer. Tankene har en levetid på mere end 25 år, 
og øvrige komponenter er designet for en levetid 
på mere end 10 år.
Biovac tilbyder, som standard, 3 års 100% garanti 
på alle anlægstyper, forudsat, at der er indgået en 
service- aftale med Biovac. Udover 3 år er det mu-
ligt at forlænge denne garanti, såfremt der tegnes 
en TRYGG aftale. 
TRYGG Aftalen/garantien dækker ikke ved lynned-
slag, brand eller såfremt anlægget har været udsat 
for hærværk eller anden forsætlig skade.

Jan Sass Husum

Salgschef
Tel. +45 24 75 15 74
jan@sasshusum.dk

Casper Andersen

Teknisk chef / Salgsingeniør / Maskinmester
Tel. +45 24 75 85 80
casper@sasshusum.dk


