
WehoMini
Renseanlegg for hus og hytter

Importør:

Ramstadveien 14, 1850 Mysen
Tlf.: 69 89 30 90 - post@ecobio.no - www.ecobio.no



Beskyttelse av vårt miljø

Rensing av kloakkutslipp får stadig mer fokus 
i Norge. Hensikten med de stadig skjerpede 
kravene til rensing er å beskytte drikkev-
annskilder og våre sårbare vannområder. 
Rensingen skal sørge for å opprettholde en 
naturlig balanse i forholdet til de næringsstof-
fer, kjemikalier og annen forurensing vi men-
nesker daglig utsetter naturen for.

Når du velger å beskytte naturen med et We-
hoMini biologisk minirenseanlegg sikrer du 
at utslippet på eiendommen din har fineste 
kvalitet.

Ved kjøp av et WehoMini biologisk miniren-
seanlegg fra EcoBio er du sikret hurtig og pro-
fesjonell assistanse ved feil eller service fra vårt 
selskap eller våre servicepartnere. Typegod-
kjenningen krever en lovpålagt serviceordning 
som sikrer at anlegget fungerer optimal.

WehoMini
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Enkelt og driftsikkert

WehoMini er et fremtidsrettet anlegg basert på naturens egen rensemetode

WehoMini er et driftsikkert biologisk minirensean-
legg som oppfyller de strengeste krav til rensing av 
avløpsvann i Skandinavia. WehoMini er med sin lave 
nedgravingsdybde og beskjedne vekt utrolig enkelt 
å montere. Med få bevegelige deler er også anlegget 
veldig driftsikkert.

WehoMini er et lukket system som graves ned i bak-
ken. Kun lokket er synlig over jordoverflaten, ca. 1 
m2 ved et 5 PE (ett hus) anlegg. Anleggets utforming 
gjør det lett tilgjengelig for vedlikehold når lokket er 
fjernet. Anlegget skal bare graves ned ca. 1,15 m. i 
bakken. Dette er en stor fordel der det er høy grun-
nvannstand eller fjell. 

WehoMini er et fleksibelt anlegg med standard stør-
relser fra 5 PE til 30 PE. Det opprinnelige anlegget kan 
enkelt påbygges.

Det lønner seg å koble flere brukere på et fellesan-
legg. Anleggs- og driftskostnadene kan reduseres 
med opp til 50% pr. husstand. EcoBio AS bistår 
gjerne ved prosjektering av større anlegg.

Renseevnen kan altid kontrolleres ved å ta prøver av 
avløpsvannet i siste kammer og analysere denne.

Plassering av anlegget

WehoMini med tilhørende slamavskiller er et lukket 
system som krever god utluftning av rørledning-
snettet over tak i henhold til dagens byggekrav. Om 
nødvendig kan anlegget leveres med integrert ut-
luftning via returskylle-systemet med aktivt kullfilter 
som eliminerer eventuell ubehagelig lukt.

Ovenstående skisse viser et komplett 5 PE anlegg med 2,3 m3 slamavskiller og renseenhet nedgravd.

Renseanlegg for hus og hytter
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Enkel teknikk og god driftsikkerhet

Slik fungerer WehoMini

Renseanlegget er sammensatt av moduler som sørger 
for at de naturlige mikroorganismene som finnes i ut-
slippet har de beste levevilkår. Organsimene fester seg 
på dykkede biofilter hvor vannet beluftes ved hjelp av 
innebygde luftslanger fra en kompressor. I tillegg til å 
øke oksygeninnholdet i vannet og optimalisere vekst-
betingelsene for mikroorganismene, er dette med og 
fjerner skadelige stoffer som for eksempel nitrogen, 
acetone og andre skadelige stoffer.

Renseprosessen etterlater »restslam« som bunnfelles 
i hver renseenhet. Dette slammet pumpes tilbake til 
slamavskilleren for ikke å tette til biofilterene. Re-
turpumpingen skjer ved hjelp av anleggets luftkom-
pressor via returskyllingens rørsystem. Anleggets 
elektroniske styring sørger for at returskylling skjer 
med faste intervaller tilpasset anleggets størrelse.

Ved installering i fritidsboliger hvor anlegget ikke 
brukes i deler av året, sørger returskyllingen for å 
tilføre næring til mikroorganismen. Dette betyr at 
biologi og renseevne overlever og er klar til bruk ved 
ankomst.

Anleggets enkle oppbygging med 1 stk. dykkpumpe, 
1 stk. luftkompressor, 1 stk. elektronisk styring, samt 
1 stk. doseringspumpe, betyr at anlegget stort sett 
passer seg selv. Ifølge norsk typegodkjenning er det 
lovpålagt to årlige servicebesøk. Dette er viktig for 
å vedlikeholde alle komponenter og sikre maksimal 
renseprosess hele tiden.

WehoMini
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Installering av WehoMini

Hvis anlegget oppbevares på bakken før nedgravning, skal 
det plasseres på en jevn overflate

Anlegget monteres lettest ved at man graver et hull på ca. 
3 × 1,5 m med en dybde på 1,25 m. Dette hullet graves 
ca. 1 m etter pumpekummen/ 3-kammer slamavskilleren.

11
5 

cm

  Selvkomprimerende pukk

Bunnen av hullet avrettes, deretter legges en såle med ca 20 cm. selvkomprimerende pukk. Rundt 
anlegget skal det isoleres med styroform.

Anlegget skal monteres slik at overflatevann fra terrenget ikke kan trenge inn i anlegget. Hvis 
mulig må det legges ned en drenering. I enkelte tilfeller må også anlegget forankres. 

Renseanlegg for hus og hytter



Installering av WehoMini

Det er viktig å sørge for at anlegget ligger helt vannrett 
ved montering. Hvis anlegget heller vil ikke renseprossesen 
fungere som den skal.

Hvis anlegget etableres  i områder med risiko for høy grunn-
vannstand, skal det taes høyde for dette ved å forankre 
anlegget. Forankringen av anlegget kan f.eks. utføres slik:
Legg 2 stk. 1½” galvaniserte jernrør gjennom de 2 hullene 
som er plassert i bunnen av anlegget. Monter så for-
ankringsplatene på disse. 

Innløb fra huset

Utløb til recipient

Tryk
kledning

Slamavskiller

Returskylling

Det skal være selvfall fra renseenheten og tilbake til slamavskilleren. Dette for at returskyllefunksjonen skal 
fungere. Innløpsrøret til slamavskilleren kuttes og det settes inn en gren og returskyllingen kobles på.

Utløpet fra anlegget legges dit det er prosjektert. Dvs: infiltrasjonsgrøft, jordbruks drenering, helårs vann-

førende bekk, elv eller insjø, etc. 

Pumpekum
Hvis det benyttes en slamavskiller uten integrert pumpekum, skal det monteres en separat pumpekum etter 
slamavskilleren. Krav til denne slamavskilleren er at den har minimum 3 kammer og er av glassfiber. Pumpekummen 
monteres så lokket flukter med ferdig terreng. Det må bores et hull til 110mm rør inn i pumpekummen. Dette røret 

legges med selvfall fra slamavskilleren. Fra pumpekummen til renseenheten skal det benyttes 40mm pell. 

Pumpekum integrert i slamavskiller
Innpumpingsmengden må max. være på 30-50 liter pr. pumping. Hvis dette overskrides, vil ikke renseanlegget 

opprettholde oppholdstiden på vannet og renseprossesen fungerer ikke.   
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Test og godkjenning

WehoMini er anlegget med svært gode renseresultater.
Vi klarer verdens strengeste rensekrav - nemlig de skandinaviske.

WehoMini er testet og typegodkjent i henhold til EN 
12566-3 1 i Norge.

WehoMini klarer ikke bare de gitte kravene - våre 
løpende tester viser at vi oftest kan vise til betydelig 
bedre resultater enn kravene. For eksempel renser 
WehoMini SOP anlegget bakterier ned til godt under 
kravene for badevannskvalitet.

Flere kommuner har skjerpet kravene på bakteri-
erensing til badevannskvalitet. I disse områdene slip-
per vi kostnader med etterpoleringsløsninger for å 
tilfredstille kravene.

I de tilfellene hvor bakterie kravet i utløpsvannet er 
0 mg/l kan vi enkelt oppnå dette ved bruk av en 
rimelig etterpoleringsløsning. Bruk av denne etter-
poleringsenheten fjerner også fosfor til nær 0 mg/l. 

WehoMini reduserer total N (nitrogen) med opp til 
60%. De gode renseresultatene fra WehoMini har 
medført at en rekke kommuner med krav til bak-
terierensning har godkjent WehoMini - som eneste 
anlegg - uten ytterligere etterbehandling.

WehoMini - anlegget med veldig gode renseresultater.

WehoMini er den sikreste løsningen når minirenseanlegg skal velges. Valg av vårt renseanlegg gir god si-
kring av badevann, drikkevannskilder og lignende. Tabellen viser testresultater foretatt på et utvalg anlegg 
i Norge.

  Krav i henhold til norske bestemmelser

 Treament class BOF7 (mg/l) Total-P (mg/l)

 (NO) Long-term limit Long-term limit

 EN12566-3 20 1

Badevannskvalitet, Danmark og Norge

 Parameter Enhet Krav

 TKB (thermo- TKB/100 ml <1000/100ml

 colifom bacteria)

  Testresultater TKB*
 Testresultater er tatt fra anlegg i drift

 Anlegg TKB morgen TKB middag

 Anlegg 1 140 48

 Anlegg 2 50 42

 Anlegg 3 200 400

 Anlegg 4 100 216

 Gjenomsnitt 122,5 176,5
 
 * Termotolerante koliforme bakterier pr. 100 ml utløpsvann 

 Analyserapporten er utført av AnalyCen, 
 et  akkreditert laboratorium.
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EcoBio AS
Ramstadveien 14
1850 Mysen

Tlf.: 69 89 30 90
Fax: 69 89 31 80
www.ecobio.no

EcoBio leverer renseløsninger til de fleste avløpsbehov der kommunale løsninger 
ikke finnes. Vi leverer renseanlegg til ett hus eller hytte og opp til store samleanlegg 
for hyttefelt, boligfelt eller lignende behov.

Vå samarbeidspartner som produserer våre produkter er KWH Pipe (Danmark) 
AS som igjen er et datterselskap av det verdensomspennende finske KWH 
konsernet.

Om EcoBio


