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1. UZSTĀDĪŠANAS NOSACĪJUMI 
 

LAI SAGLABĀTU GARANTIJU, IR NEPIECIEŠAMA UZSTĀDĪŠANA SASKAŅĀ AR ŠO LIETOTĀJA 

ROKASGRĀMATU. Vienmēr pārbaudiet sistēmu pirms piegādes dokumentu parakstīšanas. Ja 

vēlaties saglabāt garantiju, jums jāizmanto sistēma saskaņā ar visu lietotāja rokasgrāmatā 

uzrādīto informāciju un jāsaglabā servisa grāmata, kas pievienota šai rokasgrāmatai. Ja jūs to 

nedarīsiet, garantija netiks pieņemta. 

 

VIENKĀRŠA BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTA 4, 6, 8, 12  

 

  

DŪŅU KAMERA AERĀCIJAS KAMERA
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2. BIOLOĢISKO ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU 4, 6, 8, 12 RASĒJUMS 
 

 

  DŪŅU KAMERA AERĀCIJAS KAMERA
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Sistēmu nedrīkst uzstādīt transportlīdzekļa satiksmes vietā. To var uzstādīt zaļajā zonā, kur 

maksimālais gājēju kustības kopsvars sastāda mazāk par 150 kg. 

 

 

 

  



 

 
Frukko produkcijas oficiālais izplatītājs un uzstādītājs Latvijā 

SIA “Hydra Baltic”, Ceriņu iela 8, Madona, 
 tālr.: +371 22339868, e-pasts: info@hydrabaltic.lv 

6 

3. VENTILĀCIJA ĒKĀ 
 

 

  

DŪŅU KAMERA AERĀCIJAS KAMERA
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4. GAISA CAURULES 
Visas vadības paneļa caurules ir uzstādītas tvertnes iekšpusē. Gaisa caurules ir apzīmētas ar 

krāsām, kurām ir jābūt savienotām ar tādu pašu krāsu vadības panelī. 

 

1. Difuzoru uzstādīšanas vieta un savienojums ar balto vārstu vadības panelī (otrais vārsts). 

2. Pirmā vārsta pievienošanas vieta no vadības paneļa. 
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5. UZSTĀDĪŠANA 

5.1. Tvertnes uzstādīšana 

 

1) Novietojiet notekūdeņu padeves cauruli no ēkas līdz plānotajai nosēdināšanas tvertnes 

uzstādīšanas vietai. Notekūdeņu caurules līmeņa kritums virzienā uz tvertni ir 1,5 - 2% (t.i. 1,5cm 

līdz 2cm kritums uz katru kārtējo caurules metru). Izveidojiet 15 cm biezu saspiestu smilšu slāni 

zem notekūdeņu padeves caurules. Nosedziet kanalizācijas cauruļvadu ar 20 cm biezu smilšu 

slāni. 

2) Izrociet bedri nosēdināšanas tvertnei, tai jābūt 30-40 cm lielākai par tvertnes ārējiem izmēriem. 

Bedres dziļums ir jāpielāgo notekūdeņu padeves caurules dziļumam un nosēdināšanas tvertnes 

augstumam. Bedres pamatne jāveido no 20-35 cm bieza smilšu/cementa pamatnes slāņa. 

3) Nosēdināšanas tvertnes vākam vajadzētu būt 5 - 10 cm virs zemes līmeņa, lai nepieļautu 

tvertnes applūšanu ar lietus ūdeni. Ja tvertne ir pārāk zemu, pagariniet to atbilstoši 

norādījumiem (skatīt zemāk) un ieteikumiem. 

4) Sagatavojiet nosēdināšanas tvertnes pamatni gatavajā bedrē. Grunts slāņiem jābūt 20 līdz 35 

cm bieziem atkarībā no augsnes un ūdens apstākļiem objektā. Veidojiet slāni no smilšu 

/cementa maisījuma. Nepieciešamais cementa daudzums ir no 4 līdz 7 maisi (maisa svars 25 kg), 

atkarībā no augsnes un ūdens apstākļiem objektā. 

5) Rūpīgi noblīvējiet nosēdināšanas tvertnes bedres apakšējo slāni. 

6) Kad apakšējais slānis ir pabeigts, ievietojiet un precīzi izlīmeņojiet nosēdināšanas tvertni bedrē. 

Izlīdziniet tvertnes orientāciju atbilstoši tās ieplūdes un izplūdes atveres pozīcijām. 

7) Kad nosēdināšanas tvertne ir novietota un izlīmeņota, uzpildiet to ar ūdeni, t.i. kamēr ūdens sāk 

plūst no izplūdes atveres. 

DŪŅU KAMERA AERĀCIJAS KAMERA
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8) Pirms pabeigt nosēdināšanas tvertnes bedres aizbēršanu, pievienojiet ieplūdes cauruli pie 

galvenās kanalizācijas caurules no mājām. 

9) Kad tvertnes ieplūdes caurule ir pievienota kanalizācijas caurulei un kad nosēdināšanas tvertne 

ir piepildīta, aizrociet bedri pilnībā. 

10) Tvertnes tiek piegādātas ar oriģinālo pagarinājumu. Pagarinājuma augstums ir maksimāli 

nepieciešamais tvertnes uzstādīšanai. Dziļāka tvertnes uzstādīšana ir atļauta tikai ar 

notekūdeņu sūkni vai ar betona veidni iekārtai. 
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5.2. Vadības sadales uzstādīšana 

 

1) Izvelciet gaisa caurules no tvertnes. Jums jāizmanto caurules, kas ir uzstādīta uz pagarinājuma. 

2) Uzstādiet difuzoru tvertnes iekšpusē vietā, kur ir divi balti stiprinājumi/”klipši”. 

3) Pievienojiet gaisa cauruli difuzoram. 

4) Ievietojiet gaisa cauruli starp tvertni un vadības bloku aizsargcaurulē. 

5) Pievienojiet gaisa cauruli starp tvertni un gaisa sadalītāju (sarkans ar sarkanu un balts ar baltu). 

6) Nostipriniet vadības sadali zemē, izmantojot smiltis/cementu. Vadības sadales kājai jāatrodas 

20 cm virs zemes līmeņa. 

7) Pievienojiet elektrotīklam aerācijas barošana caurules un kompresoru. 

8) Pēc uzstādīšanas pārbaudiet vadības bloka rokasgrāmatu. 

9) Kad strāvas padeve ir pievienota, pievienojiet kompresoru strāvas padevei un savienojiet 

kompresoru ar aerācijas cauruli. Kad caurule ir pievienota kompresoram, pievienojiet abas 

aerācijas caurules, kas tiek izvadītas no nosēdināšanas tvertnes. Pievienojiet difuzora cauruli 

pirmajam EM vārstam un paralēlo cauruli otram EM vārstam. Pēdējais solis ir savienot 

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas 

uzstādīšana 

Vadības sadale 

Ieplūdes caurule 
Izplūdes caurule 

Smilts/cementa 

pamatne 

Bedrei jābūt 30-40 cm lielākai par 

tvertnes ārējiem izmēriem 

Smilts/cementa 

aizpildījums 
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kompresoru ar strāvas kontaktligzdu un iedarbināt nosēdināšanas tvertni saskaņā ar vadības 

sadales lietošanas instrukciju. 

  

Tikai pareiza ierīces uzstādīšana 
pamatojoties uz lietotāja 
rokasgrāmatu nodrošina Jūs ar 
ražotāja garantiju.

Neviens transportlīdzeklis 
nedrīkst braukt pa uzstādīto 
nosēdināšanas tvertni.

Skatiet rokasgrāmatu par 
noteikumiem un nosacījumiem.

Kad jūs pievienojiet elektrību 
jūsu sistēmai, atcerieties par 
zemējuma ierīkošanu.
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6. IEKĀRTAS IZMĒRI 

6.1. Iekārtas izmēri - Smart active 4, 6 
 

Garums 2,5 m - 3 m  

Platums 2,5 m - 3 m 

 

 

 

 

 

 

6.2. Iekārtas izmēri - Smart active 8, 12 
 

Garums 3 m - 3,5 m  

Platums 3 m - 3,5 m 
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7. VADĪBAS SADALES INSTRUKCIJA 
 

Elektriskā sadale 
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8. GAISA CAURUĻU SAVIENOJUMS AR TVERTNI 
 

 

  

Pirmajiem diviem 

vārstiem jābūt 

aizvērtiem 

Pievienojums gaisa 

kompresoram 

Difuzora vārsts 
Recirkulācijas 

vārsts 

DŪŅU KAMERA AERĀCIJAS KAMERA
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8.1. Taimers 

 

  

Laika režīms. 

JĀIESLĒDZ PĒC 

DIVIEM MĒNEŠIEM 

NO IEKĀRTAS 

IESLĒGŠANAS STARTA 

Patstāvīgas darbības 

režīms 
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9. BIOLOĢISKO NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS ROKASGRĀMATA 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārta ir paredzēta sadzīves notekūdeņu bioloģiskai attīrīšanai. Tā nav 

paredzēts cietiem atkritumiem (t.i. šķiedru, rupjām, asām daļiņām, piemēram, saplēsts stikls, stieple 

u.c.), smagiem, grūti sadalāmiem vai virtuves atkritumiem (piemēram, kauliem, mizām) - to nekad 

nedrīkst lietot kā atkritumu tvertni. Šāda veida piesārņojums var izraisīt dažādu attīrīšanas iekārtas 

daļu darbības traucējumus vai kopējo stāvokļa pasliktināšanos. Attīrīšanas iekārta var viegli 

pārstrādāt bioloģiski noārdošos (fermentu bāzes) tīrīšanas līdzekļus. Citi tīrīšanas līdzekļi jāizmanto 

tikai saskaņā ar ražotāja ieteikumiem un pēc konsultācijām ar pārdevēju. Īpaša uzmanība jāpievērš 

hloru saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem, kurus nedrīkst lietot lielā koncentrācijā. 

SVARĪGI PIEZĪME! Izstrādājumu nedrīkst izmantot citiem mērķiem, kā paredzēts! Attīrītie notekūdeņi 

nav piemēroti dzeršanai! Brīdinājums! Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, ja netiek 

ievēroti šie noteikumi. 

KANALIZĀCIJAS PĀRSTRĀDES IERĪČU SBR UN MBOS LIETOTĀJIEM JĀIEVĒRO: 

• Jāizmanto tualetes tīrīšanas šķidrumu ar automātisku dozēšanu. 

• Neizvadiet ūdeni no ūdens mīkstinātāju ierīcēm. 

• Neizmantojiet smalcinātājus vai citas iekārtas atkritumu sasmalcināšanai. 

KANALIZĀCIJAS ATTĪRĪŠANAS SISTĒMĀ NEVAJADZĒTU NOVADĪT ŠĀDAS VIELAS: 

• Toksiskus atkritumus. 

• Jebkurus grūti sadalāmos priekšmetus (piemēram, cigarešu filtrus, sanitārās salvetes, 

tamponus, prezervatīvus, pelnus, papīra dvieļus, iepakojumus utt.). 

• Kondensātu no tvaiak katliem. 

• Kondensātu no kondicionieriem. 

• Ļoti spēcīgas ķimikālijas, kas var iznīcināt visas baktērijas iekārtas sistēmā. 

IR AIZLIEGTS: 

• Nosegt vai aprakt vākus, kas nodrošina piekļuvi apstrādes iekārtām (bioreaktora lūka). 

• Stādīt kokus un krūmus (ar plašu sakņu sistēmu) tuvāk par 3 m no iekārtas un ūdens 

novadīšanas  sistēmas (drenāžas, akas utt.). 

• Ķīmisko un zoonožu notekūdeņu novadīšana (virca). 

9.1. Nosēdumu izņemšana, izmantojot fiksētu šķidruma līmeni 
SVARĪGI: Dūņas ir jāizņem (JĀVEIC APKOPI) vismaz reizi gadā. Pastāv iespēja, ka tās būtu jāizņem 

biežāk vai retāk, bet tas ir atkarīgs no dūņu kondīcijas. Pirms dūņu noņemšanas, lūdzu, iepazīstieties 

ar visu informāciju, kas uzrādīta šai rokasgrāmatā. 

Aktīvo dūņu līmeņa pārbaude attīrīšanas iekārtā. Kompresoram darbojoties, no skābekļa kameras 

stikla traukā ir jāņem notekūdeņu un aktīvo dūņu maisījums. Atstājiet paraugu 30 minūtes. Pēc šī laika 

pārbaudiet stikla trauka saturu. Dūņu līmenim jābūt 50 - 65% no trauka kopējā satura daudzuma. 

Atkārtojiet to ik pēc 3 nedēļām. Ja nogulumu līmenis ir augstāks par ieteikto, pārpalikums ir jāizsūknē 

no 3 tvertnes lejas, izmantojot notekūdeņu atsūknēšanas mašīnu. Atkārtojiet to pēc vajadzības. 

Piemaisījumu noņemšana jāveic, saglabājot šķidruma līmeni tvertnē pēc iespējas vienmērīgāku. Šim 
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nolūkam dūņu noņemšanas laikā ir nepieciešams secīgi ieliet tīru ūdeni, kas tiek piegādāts no 

sanitārās kanalizācijas sistēmas. Visa darbība jāveic lēni, lai nesajauktu trīs neatkarīgās fāzes, t.i., 

poraino slāni (pūkainas vielas - tauki u.c.), nogulsnes un tīros notekūdeņus, vienlaikus samazinot pēc 

iespējas mazāk šķidruma. Ieteicams notekūdeņu atsūknēšanas mašīnu aprīkot ar dūņu atūdeņošanas 

ierīci. 

IETEIKUMI 

1) Uzmanīgi noņemiet pārbaudes lūkas vāku (atveriet lēnām, lai nodrošinātu pakāpenisku gāzes 

noplūdes plūsmu un labu bioreaktora ventilāciju, kas atvieglos pakalpojumu sniedzējam darbu). 

2) Apkalpojot neizmantojiet uguni. 

3) Atgrieziet krānu (iestatot maksimālo plūsmu) no mājas ūdens padeves, lai uzpildītu bioreaktora 

saturu. 

4) Noņemiet savienojuma tapu (savieno filtra grozu ar izplūdes izteku) un pēc tam noņemiet 

attīrīšanas filtru vai tīriet to pēc dūņu izņemšanas. 

5) Ievietojiet iesūkšanas cauruli tvertnē (notekūdeņu pusē, nolaižot to līdz notekūdeņu tvertnes 

lejas virsmai). 

6) Sūciet netīrumus ārā no tvertnes (porainais slānis, kas veidots no taukiem un citiem materiāliem 

- ja tāds ir). 

7) Pēc tam iegremdējiet iesūkšanas cauruli apmēram ¾ no tvertnes augstuma (1/4 no apakšas), lai 

neiesūktu un nesabojātu ierīces dibenu. 

8) Sūciet dūņas, noregulējot sūknēšanas ātrumu tā, lai dūņas netiktu sajauktas ar šķidrumu, kas 

var rasties, ja ūdens padeves caurules efektivitāte ir mazāka par sūkšanas caurules efektivitāti. 

9) Notīriet filtru, kas piepildīts ar augsni, izmantojot ūdens strūklu (pārvietojiet uz tvertnes lūku 

tā, lai skalotā suspensija nenonāktu vidē). 

10) Noņemiet sūkšanas cauruli, uzstādiet atpakaļ tīrīšanas filtru un pievienojiet savienojuma 

krānam. 

11) Piepildiet tvertni ar tīru ūdeni. 

12) Aizveriet vāku uzmanīgi, pārliecinoties, ka tas ir cieši aizvērts. 

PIEZĪME! Pārliecinieties, ka neatļautas personas un jo īpaši bērni nevar viegli atvērt ierīces vāku 

(noslīkšanas vai saindēšanās risks). 

• Dūņu noņemšana, saglabājot nemainīgu šķidruma līmeni tvertnē, jāveic, ja nogulšņu līmenis, 

kas izmērīts saskaņā ar 9.1. punktu, pārsniedz 65%. 

• Iepriekšminēto biežumu var mainīt atkarībā no uzstādīšanas veida vai ēkas izmantošanas veida. 

• Tādas pazīmes kā pārplūstošs vai pārmērīgs dūņu līmenis, dūņu sašķidrināšanās, smaku 

izplūdes, neizšķīdinātu vielu noplūdes ārpus ierīces, liecina par bioreaktora darbības 

traucējumiem. 

• Jāveic tīrīšana kompresora filtram. 
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Darbības problēmsituāciju cēloņu pārbaudei: 

• Pārbaudiet patērētā ūdens daudzumu (piem., notekūdeņu novadīšana daudzums 

bioreaktoram ir pārāk mazs vai pārāk liels). 

• Pārbaudiet  bioreaktora lieluma pareizību (piemēram, pārāk mazs vai pārāk liels tilpumu). 

• Pārbaudiet  neapstrādāto notekūdeņu kvalitāti (piemēram, pārbaudiet agresīvu, nesadalāmu 

vielu, t.i., balinātāju, antibiotiku, kondensāta utt., daudzumu). 

• Pārbaudiet solenoīdu vārstu pareizu darbību. 

9.2. Konstatēta vielu noplūde no sistēmas: 
• Pārbaudiet  bioreaktora lieluma pareizību (piemēram, pārāk mazs vai pārāk liels tilpums). 

• Pārbaudiet pēdējās dūņu noņemšanas datumu un filtru tīrīšanu (piemēram, vai tas nav 

izdarīts pārāk reti). 

• Pārbaudiet, vai lietus ūdens neiekļūst apstrādes sistēmā. 

9.3. Konstatēta nepatīkamu smaku noplūde: 
• Pārbaudiet notekūdeņu pieslēguma savienojumu blīvumu. 

• Pārbaudiet ēkas sanitāro stāvokli (piem., noplūde savienojumos, sifonu trūkums, dažu 

sanitāro telpu reta izmantošana). 

• Pārbaudiet bioreaktora ventilāciju (piemēram, nav ventilācijas, aizsērējusi ventilācija, 

pārāk mazs caurules diametrs - zem Ø 110 mm). 

• Pārbaudiet kompresora iestatījumus (piem., pārāk īss darbības laiks, ventilatora filtrs nav 

iztīrīts). 

• Pārbaudiet, vai ventilācijas difuzors darbojas pareizi (dubļains vai bojāts difuzors izraisa 

biezus gaisa burbuļus). 

Jāiztukšo 100% Jāiztukšo 75% 
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9.4. Drošības norādījumi 
Veicot visus darbus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, lietotājam ir jābūt darba palīglīdzekļiem 

(apģērbiem, cimdiem), ko viņi izmanto tikai šiem darbiem. Darbus drīkst veikt tikai veselas 

personas, kas vecākas par 18 gadiem. Nedrīkst ēst vai smēķēt darba laikā. Uzturiet personīgo 

higiēnu (mazgāšanās, duša pēc darba). Darbus, kas nepieciešami, lai attīrītu attīrīšanas iekārtas 

tvertni, vajadzētu veikt diviem cilvēkiem (viens veic apkopes darbus, otrs – garantē pirmā 

drošību). Daļu darbus lietotājs var veikt patstāvīgi. Ja MBOS notekūdeņu attīrīšana iekārta 

darbojas pareizi, tā  neizdala nekādas smakas, kas varētu ietekmēt vidi. Ja šādas smakas parādās 

(ūdeņraža sulfīts, puves smarža), lūdzu, nekavējoties sazinieties ar piegādātāju - attīrīšanas 

iekārta netiek pareizi izmantota, iekārtai ir jāveic servisa pārbaude. 

9.5. Iespējamās kļūdas 
Kvalificētai personai būtu regulāri jāpārbauda iekārta, lai izvairītos no problēmām, kas varētu tieši 

vai netieši radīt kaitējumu. 

Darbības traucējumi Iemesli Remonts 

Gaismas signāls uz 
kompresora 

Kompresors nedarbojas Pārbaudiet  kompresoru, 
vadības ierīci 

Kompresors neieslēdzas Kompresoram nepienāk 
spriegums 

Pārbaudiet  strāvas padevi 

Izdedzis kompresors Elektriskā kļūme, applūšana Sazināties ar servisu 

Kompresors strādā, piegādā 
gaisu, bet neairē 

a) Izliekta padeves caurule 
b) Aizvērts difuzora vārsts 
c) Caurule aizsprostota 

a) Nomainiet cauruli 
b) Atveriet vārstu 
c) Iztīriet cauruli 

Augsta dūņu koncentrācija Pārslodze Izsūknējiet liekās dūņas 

Pārmērīga putošana Neliela dūņu koncentrācija Pievienojiet aktīvās dūņas 

Ūdens izplūdes caurulē ir 
piesārņots 

Slikta attīrīšanas iekārtas 
darbība 

Pārbaudiet visu attīrīšanas 
iekārtas darbību, sazinieties ar 
servisu/uzturētāju 

Pumpja pārslodze a) Slikti sūknē 
b) Aizsērējis 

a) Vārsts iestatīts nepareizi 
(aizvērts pārāk cieši) 

b) Iztīriet ar ūdens strūklu, 
saspiestu gaisu 

Ūdens neaiztek no attīrīšanas 
iekārtas 

a) Filtrs ir aizsērējis 
b) Uztvērējs ir aizsērējis 

a) Izskalojiet filtru ar 
spēcīgu ūdens strūklu 

b) Sazināties ar servisu 

 

9.6. Servisa grāmatas uzturēšana 
Lietotājam ir jādokumentē notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izmantošana servisa grāmatā (pievienota 

lietošanas rokasgrāmatai), jāreģistrē regulāri darbi, piemēram, dūņu mērīšana, kompresora filtra 

tīrīšana, pārmērīga dūņu sūknēšana utt. , jāreģistrē periodisks darbs, piemēram, ja veidojas mehāniski 

piesārņojums ievades cauruļvadā, kā arī veiktie darbi tā attīrīšanā. 
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Tajā ieraksta arī īpašus darbus, piemēram, kanalizācijas, savienojumus aizsērēšanu, ierīces bojājumus - 

slēgumi, vāks u.c., kā arī iekārtas aprīkojuma bojājumus ar precīzu laiku. Katrā lietošanas grāmatas 

ierakstā jāiekļauj datums, veikto darbu apraksts, atrastie defekti utt. 

Lietošanas grāmatā jāiekļauj ieraksts par regulārām pārbaudēm. Lietotājs arī ieraksta grāmatā 

regulārās notekūdeņu paraugu pārbaudes. 
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10. KOMPRESORA ROKASGRĀMATA 
Noņemiet sudraba skrūvi kompresora augšpusē 

     

Lai redzētu filtru, noņemiet zaļo vāku 
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Noņemiet filtru no kompresora. Notīriet to ar ūdeni un izžāvējiet. Kad tas ir pilnīgi izžuvis ievietojiet 

to atpakaļ kompresorā, pievelciet sudraba skrūvi. Atkārtojiet šīs darbības ik pēc diviem mēnešiem. 
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11. IZPLŪDES FILTRA TĪRĪŠANA 

 

 

 

  

Iztīriet filtru reizi divos mēnešos ar ūdeni. 

Izmantojiet dārza cauruli. 
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SERVISA GRĀMATA BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAI 
(Aizpilda tikai apkalpošanas servisa meistars vai klients, ko apmācījis apkalpošanas servisa meistars) 

Datums 
Kompresora 
apkalpošana 

Izejas filtra 
apkalpošana 

Mamut sūkņa 
apkalpošana 

Difuzora 
darba 

kontrole 
Paraksts 
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