
Tryckavlopp behöver regelbundet luftas då avloppsvatten sedimenterar 
om flödeshastigheten i ledningarna är låg. Det kan vara vintertid i ett 
område med sommarboende eller ett område med relativt få permanenta 
boenden med långt avstånd till det kommunala nätet. Då kan ledningen 
slagga igen eller att avloppsvattnet hinner börja sin nedbrytning utan att 
det finns syre i närheten.

Om avloppsvatten står kvar i tryckledningen under längre tid 
än två timmar, utan tillförsel av ytterligare syre, börjar en 
anaerobsönderfallsprocess som kan ge obehagliga lukter på 
grund av bildandet av svavelväte. Svavelväte fräter på ledningar 
(främst betongrör) och luktar illa (ruttet ägg). I högre halter är det 
dessutom giftigt. Detta faktum bör alltid beaktas när man utformar 
tryckavloppssystem.

Genom att tillföra syre till tryckavloppssystemet förhindras 
nedbrytningsprocessen innan lukter hinner utvecklas och 
tryckledningen rengörs. Med hjälp av tryckluft syresätts huvudledningen 
automatiskt, 5 - 10 minuter, några gånger om dagen. Det gör att systemet 
uppfyller normen och klarar max 8 timmars uppehållstid i ledningen och 
når 0,7 m/s i flödeshastighet så att sediment dras med ut.

Luftledningssystemet levereras i tre utföranden.

PUMPSUMPVENTILATION BREEZE PSV 
Med jämna mellanrum tillför Breeze PSV syre ner i sumpen 
genom en ventilationsslang för att förhindra anaerob 
nedbrytning.

LUFTNING AV TRYCKLEDNING BREEZE SH 
Där tryckledning läggs med positiva gradienter berikas 
avloppsvattnet med syre via ett  kompressorsystem. Den 
ökade syrehalten stoppar sönderfallsprocessen.

RENGÖRING AV TRYCKAVLOPP BREEZE MH 
Denna process säkerställer att ledningen rengörs med 
jämna mellanrum med tryckluft som genereras av en 
kompressor. Tryckluften tillför även syre till processen. 
Flödeshastigheten höjs och minskar därmed risken att 
tryckledningen sätts igen.

SMART KONTROLLENHET 
En mikroprocessor beräknar och styr den optimala 
syretillförseln och rengöringen av tryckledningen. Den 
ger en automatisk och energisnål justering av spoltiderna. 
Svängningar i avloppsvattnets kvantiteter beaktas 
och rengöringstiderna anpassas automatiskt därefter.

LUFTNINGSSYSTEM FÖR TRYCKAVLOPP
- MER ÄN BRA LUFTKVALITET
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LUFTNING AV PUMPSUMPEN
Breeze PSV tillför, med jämna mellanrum, 
syre ner i sumpen för att förhindra anaerob 
nedbrytning.

BREEZE PSV
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BREEZE SH
Tekniska data

Dimensioner - SH1, SH2, SH3

KapacitetLUFTNING AV TRYCKLEDNING
Breeze SH används där tryckledning 
läggs med positiva gradienter och 
berikar avloppsvattnet med syre. 
Den ökade syrehalten stoppar 
sönderfallsprocessen.

Installationsexempel
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SPOLNING AV TRYCKLEDNING
Breeze MH används för luftspolning 
av tryckledningen, vilket säkerställer 
att den rengörs med jämna mellanrum.  
Avloppsvattnets uppehållstid i 
tryckledningen minskar och når 0,7 
m/s i flödeshastighet så att sediment 
dras med ut.

BREEZE MH
Tekniska data

Installationsexempel

Kapacitet


