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1 Algemene informatie 
 
1.1 Maximale capaciteit 
De individuele zuiveringsinstallaties zijn respectievelijk ontworpen voor een gebruik met een 
maximale capaciteit van 5, 9 of 16 IE. 
 
1.2 Zuiveringsrendement 
De individuele zuiveringsinstallaties zijn zodanig gedimensioneerd dat ze voldoen aan de 
lozingsvoorwaarden die door de geldende decreten worden opgelegd. 
 
1.3 Algemene beschrijving van het proces 
 
De voorgestelde individuele zuiveringsinstallatie werkt volgens het SBR-proces (Sequencing 
Batch Reactor) met actief slib. In het algemeen bestaat de eenheid uit de volgende twee 
compartimenten: 

 primaire bezinker (inclusief opslag van gemengd slib) met geïntegreerde buffer 
 biologische reactor (SBR) 
 

De functies van elk element worden hieronder op een vereenvoudigde manier uitgelegd. 

 
 

Primaire bezinker   Biologische 
met geïntegreerde buffer reactor 

    (en opslag van het    SBR 
  gemengde slib) 

 
Niet-contractueel principeschema 
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1.3.1 Primaire bezinker met opslag van het slib en geïntegreerde buffer 

Het ruwe water gaat eerst door een primaire bezinker. Na meerdere uren zakt het grove 
materiaal dan naar de bodem van de bezinker. Zwevende deeltjes verzamelen zich ter hoogte 
van het oppervlak van de tank. 
De primaire bezinker dient ook als opslagsilo voor het overtollige slib dat uit de biologische 
reactor wordt gehaald (zie hieronder). Het slib en de zwevende deeltjes die worden 
opgeslagen in de primaire bezinker moeten verwijderd worden wanneer het opslagvolume vol 
is. 
Daarnaast doet de primaire bezinker ook dienst als buffer, want het inkomende effluent wordt 
er opgeslagen voordat het naar de biologische SBR-reactor wordt gevoerd. Op deze manier 
worden niet alleen de inkomende hydraulische en vervuilingslasten gladgemaakt, maar kan 
het water ook worden opgeslagen gedurende de periode dat de reactor geen te behandelen 
water kan opvangen (einde van de beluchtingsfase, bezinkingsfase en fases voor de 
verwijdering van gezuiverd water en overtollig slib - zie verderop). 
De reactor wordt gevoed vanuit de primaire bezinker via een sifon die wordt gestart door de 
multifunctionele pomp die zich langs de kant van de reactor bevindt. 
Om veiligheidsredenen heeft de primaire bezinker een zwaartekrachtoverloop naar de reactor. 
Ook de biologische SBR-reactor beschikt over een zwaartekrachtoverloop naar de uitgang van 
de individuele zuiveringsinstallatie. 
 

1.3.2 SBR-reactor 

Hier vindt de eigenlijke biologische zuivering plaats. Het beheer van de niveaus in de reactor 
gebeurt via een geïntegreerde vlotterschakelaar. Verschillende fasen volgen elkaar cyclisch 
op.  
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Fase 1: Voeding 

De multifunctionele pomp die zich in de reactor bevindt wordt gedurende enkele seconden 
opgestart. De leiding die de reactor met de primaire bezinker verbindt, wordt dan gevuld met 
water. Na het uitschakelen van de pomp komen de waterstanden van de primaire bezinker 
en de reactor op hetzelfde niveau te staan (principe van de communicerende vaten). De 
biologische reactor wordt dan gevuld met het water dat in het bovenste deel van de bezinker 
werd vastgehouden.  
 
Fase 2: Mengen zonder zuurstoftoevoer en mengen met beluchting 

Dankzij korte werkingscycli van de beluchter (die dienst doet als menger) kan het nieuwe 
vooraf bezonken water eerst worden gemengd met de inhoud van de biologische reactor 
zonder toevoer van zuurstof. De anoxische omstandigheden en de aanwezigheid van 
organische bindingen zorgen ervoor dat er een denitrificatie (omzetting van nitraten in 
stikstofgas) kan plaatsvinden. 

De beluchter werkt daarna met tussenpozen, maar met langere werkingsfases. Dit maakt het 
mogelijk om enerzijds de inhoud van de biologische reactor te homogeniseren en anderzijds 
zuurstof aan te voeren. De micro-organismen die in de reactor aanwezig zijn (actief slib) 
breken vervolgens de organische bindingen af onder aerobe omstandigheden en zetten de 
stikstofhoudende verbindingen om in nitrieten en vervolgens in nitraten (nitrificatie).  

De fases 1 en 2 herhalen worden drie keer per cyclus herhaald. Tijdens deze 
behandelingsfase, die in het totaal 6 uur duurt, vinden dus drie voedingssequenties, drie 
denitrificatiesequenties en drie nitrificatiesequenties plaats. 

Na de eerste langdurige beluchting van de eerste nitrificatiesequentie wordt het overtollige slib 
dat zich tijdens de zuiveringscyclus vormt en dat vervolgens in het water blijft zweven door de 
multifunctionele pomp uit de reactor verwijderd en teruggestuurd naar de primaire bezinker 
waar het wordt opgeslagen. 
 
Fase 3: Bezinking 

De beluchting wordt gedurende een duur die kan variëren van 1,5 tot 2 uur stilgelegd. Tijdens 
deze periode bezinkt het actief slib op de bodem van de biologische reactor waardoor twee 
lagen ontstaan: een onderste laag gesedimenteerd actief slib en een bovenste laag gezuiverd 
water. 
 
Fase 4: Afvoer 

Een deel van het gezuiverde water wordt naar de afvoer gepompt. De multifunctionele pomp 
en de geïntegreerde vlotterschakelaar zijn zo gemonteerd dat alleen het water uit een 
tussenruimte tussen de waterleiding (een veiligheidszone van 20 cm om te voorkomen dat 
eventuele zwevende deeltjes gepompt worden) en de sliblaag wordt afgevoerd. De afvoer 
wordt gestopt wanneer de geïntegreerde vlotterschakelaar in de laagste stand wordt gezet. 
 
Na deze laatste afvoerfase, die plaats heeft vrijgemaakt in de biologische reactor, kan een 
nieuwe behandelcyclus starten. 
Een volledige cyclus duurt ongeveer 8 uur, dus het station werkt op basis van 3 cycli per dag. 
 
ECO-modus 
Als de geïntegreerde vlotterschakelaar van de biologische reactor na de derde 
voedingssequentie niet in de hoogste stand staat, schakelt het systeem automatisch over naar 
de "spaarstand". De beluchtingstijd wordt dan verkort zodat de micro-organismen over 
voldoende zuurstof kunnen beschikken. Zodra de geïntegreerde vlotterschakelaar na een 
voedingssequentie in de hoogste stand staat, keert het systeem automatisch terug naar de 
voorgeprogrammeerde "normale modus".   
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1.4 Onderdelen van de individuele zuiveringsinstallaties 
 
De standaardversie van de individuele zuiveringsinstallaties bestaat uit de volgende 
onderdelen: 
 

 Ondergrondse elementen: 
 1 gesloten tank met 2 afzonderlijke compartimenten, van elkaar gescheiden 

door een waterdichte wand (1 primaire bezinker met opslag van slib en 
geïntegreerde buffer, 1 SBR-reactor) 

 1 opzetstuk en 1 buffer boven de wand die toegang bieden tot beide 
compartimenten van de tank. De hoogte van het opzetstuk wordt bepaald in 
functie van het afgewerkte terrein. 

 Hydraulische leidingen, elektrische kokers en ventilatiebuizen. 
 1 hol frame van polyethyleen (geïnstalleerd in de SBR-reactor), voornamelijk 

uitgerust met een multifunctionele pomp, een dompelbeluchter en een 
geïntegreerde vlotterschakelaar 

 1 monsterfles (dat zich bevindt in het opzetstuk) 
 1 buis in PE voor de aanvoer van afvalwater via communicerende vaten 

(voorzien van een bescherming tegen zwevende deeltjes van PVC DN 100) 
 Flexibele geribbelde buis van PVC voor de overdracht van gezuiverd water 

onder druk  
 

 Bovengrondse onderdelen: 
 1 bedieningsorgaan voor het beheer van de pomp en de beluchter en de 

geluids- en lichtsignalisatie van alarmen en de registratie van de gegevens 
volgens het geldende besluit van het WG 

 Ventilatieleidingen en -kappen 
 

Bovendien zijn de volgende voorzieningen beschikbaar als optie: 
 Omhulsel van PE voor de montage van het bedieningspaneel langs de buitenkant 
 Externe gsm-modem voor het doorsturen van alarmen op afstand 

 
 
De technische fiches van de elektromechanische componenten (pomp, beluchter) zijn in 
bijlage opgenomen aan het einde van deze gebruiksaanwijzing. 
 
 

1.5 Gedetailleerde plannen van de individuele zuiveringsinstallaties  
 
De maattekeningen met de technische uitrusting en een algemene plattegrond zijn als bijlage 
toegevoegd aan het einde van deze gebruikshandleiding. 
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1.6 Volumes van de tanks en compartimenten 
 
Onderstaande tabel omvat de verschillende volumes (per compartiment en het totaal). 
 

 5 IE 9 IE 16 IE 

    

Tank O 6.000 O 10.000 O 15.000 

Nominaal volume 6.000 l 10.000 l 15.000 l 

Totaal nuttig volume 6,3 m³ 9,1 m³ 14,0 m³ 

    

1ste compartiment (primaire bezinker, opslag van slib, buffer) 

Volume van het deel voor voorbehandeling opslag 
van slib 

3,1 m³ 5,0 m³ 6,0 m³ 

Volume van het bufferdeel 0,48 m³ 0,83 m³ 1,47 m³ 

    

2de compartiment (SBR) 

Maximaal volume SBR 1,62 m³ 2,57 m³ 4,31 m³ 
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1.7 Gedetailleerde beschrijving van de zuiveringscyclus 
 
1.7.1 Algemene beschrijving van de cyclus 
Onderstaand diagram beschrijft het algemene verloop van een behandelingscyclus van 8 uur 
of 480 minuten (3 cycli per dag). 
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1.7.2 Temporisatie van de verschillende individuele zuiveringsinstallaties 
Onderstaande tabel omvat de voorgeprogrammeerde werkingsinstellingen tijdens een cyclus 
van de verschillende individuele zuiveringsinstallaties die in het vorige diagram niet op een 
vaste manier werden aangegeven.  
 

 5 IE 9 IE 16 IE 

Sequencing van de beluchtingsintervallen (in het totaal 3 x 10 = 30 sequenties 
per cyclus) 

Beluchter in werking (x) 0,4 min 0,8 min 1,3 min 

Beluchter in stilstand (y) 7,1 min 6,7 min 6,2 min 

Verwijdering van overtollig slib (een keer na het eerste beluchtingsinterval) 

Pomp in werking (z) 3 s 5 s 8 s 

Bezinking 

Totale duur 117 min 114 min 110 min 

Afvoer van het gezuiverde water 

Pomp in werking (t) 3 min 6 min 10 min 

 
 
1.7.3 Werkingsduur van de verschillende elektromechanische elementen 
 
Beluchter: 
Deze werkt tijdens de drie denitrificatiefases als een menger gedurende 4 maal 10 seconden, 
goed voor een totaal van 120 seconden (2 minuten). Tijdens elk van de 3 fasen van de 
intermitterende beluchting werkt de beluchter 10 keer x minuten, dus in het totaal 30 keer x 
minuten. 
 
Multifunctionele pomp: 
Deze werkt: 

 3 keer gedurende 7 seconden om het verschijnsel van de communicerende vaten van 
start te laten gaan, 

 dan één keer z seconden om het overtollige slib te verwijderen 
 dan t minuten tijdens de laatste sequentie van de cyclus om het gezuiverde water af te 

voeren 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale werkingsduur van elk element 
gedurende een cyclus, en dit in functie van het formaat van de individuele zuiveringsinstallatie.  
 

 5 IE 9 IE 16 IE 

Beluchter 14 min / cyclus 26 min / cyclus 41 min / cyclus 

Multifunctionele pomp 3,5 min / cyclus 6,5 min / cyclus 10,5 min / cyclus 
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1.8 Geluidsniveau 
 
De beluchting gebeurt aan de hand van een dompelbeluchter (geen lawaaierige 
drukverhoger). Aangezien de beluchter zich in een gesloten tank ongeveer 1 m onder de grond 
bevindt, is er geen sprake van geluidsoverlast in de onmiddellijke omgeving van de individuele 
zuiveringsinstallaties van het type AQUAmax® BASIC. 
 
De pomp is ondergedompeld tijdens de werking en veroorzaakt dus geen waarneembaar 
geluid. 
 
Het is dus mogelijk om in de onmiddellijke nabijheid van huisgroepen, wooncomplexen, 
campings, enz. een individuele zuiveringsinstallatie van het type AQUAmax® BASIC te 
installeren zonder dat dit problemen of risico's op overlast met zich meebrengt, niet voor de 
gebruiker noch voor de buurt. 
 
 
1.9 Gebruik van reagentia 
 
De individuele zuiveringsinstallaties vereisen geen gebruik van reagentia.   
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2  Elektrische aspecten 
 
2.1 Technische elektrische gegevens van de elektromechanische elementen 
 

 Beluchter Multifunctionele pomp 

Type AQUA 5S ATBlift 2 

Hoeveelheid 1 1 

Positie SBR SBR 

Voeding 230 V – 50 Hz – 1~ 

Geïnstalleerd 
vermogen 

0,40 kW 0,20 kW 

Geabsorbeerd 
vermogen 

0,56 kW 0,30 kW 

Nominale stroom 2,5 A 1,3 A 

Beschermingsklasse IP 68 

 
2.2 Elektriciteitsverbruik 
 
Beluchter 
 

 5 IE 9 IE 16 IE 

Type beluchter AQUA 5S 

Geabsorbeerd vermogen 0,56 kW 

Werkingsduur per cyclus 14 min / cyclus 26 min / cyclus 41 min / cyclus 

Werkingsduur per dag 0,7 uur / dag 1,3 uur / dag 2,05 uur / dag 

Dagelijks elektriciteitsverbruik 0,39 kWh / dag 0,73 kWh / dag 1,15 kWh / dag 

Jaarlijks elektriciteitsverbruik 143 kWh / jaar 266 kWh / jaar 419 kWh / jaar 

 
 
Multifunctionele pomp 
 

 5 IE 9 IE 16 IE 

Type pomp ATBlift 2 

Geabsorbeerd vermogen 0,3 kW 

Werkingsduur per cyclus 
3,5 min / 
cyclus 

6,5 min / cyclus 
10,5 min / 

cyclus 

Werkingsduur per dag 10,5 min / dag 19,5 min / dag 31,5 min / dag 

Dagelijks elektriciteitsverbruik 0,05 kWh / dag 0,1 kWh / dag 0,16 kWh / dag 

Jaarlijks elektriciteitsverbruik 19 kWh / jaar 36 kWh / jaar 58 kWh / jaar 
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Bedieningsorgaan 
 

 5 IE 9 IE 16 IE 

Type bediening ATBcontrol 3 

Geabsorbeerd vermogen 0,002 kW 

Werkingsduur per cyclus 480 min / cyclus 

Werkingsduur per dag 24 uur / dag 

Dagelijks elektriciteitsverbruik 0,05 kWh / dag 

Jaarlijks elektriciteitsverbruik 18 kWh / jaar 

 
 
Totaal verbruik 
 

 5 IE 9 IE 16 IE 

Dagelijks elektriciteitsverbruik 0,49 kWh / dag 0,88 kWh / dag 1,36 kWh / dag 

Jaarlijks elektriciteitsverbruik 180 kWh / jaar 320 kWh / jaar 495 kWh / jaar 

Jaarlijks elektriciteitsverbruik per IE 
36 

kWh/(IE.jaar) 
36 kWh/(IE.jaar) 

31 
kWh/(IE.jaar) 

  



Deel C: Gebruiksaanwijzing 
Individuele zuiveringsinstallaties AQUAmax® BASIC 
Type O – Modellen voor 5, 9 en 16 IE 

 

 
Versie van 17 februari 2020 
© ATB Belgique SPRL – Rue des écomines,13 – 4900 SPA  C -  13

3 Gebruik 
 
Voorafgaande opmerking: 
De individuele zuiveringsinstallaties worden automatisch beheerd door een bedieningsorgaan 
van het type ATBcontrol 3. Een gebruikshandleiding voor deze bediening is in de bijlage 
opgenomen aan het einde van deze handleiding. Dit document beschrijft in detail de stappen 
die moeten worden gevolgd om de historiek van de alarmen of het overzicht van de 
werkingsuren te raadplegen. 
 
3.1 Controleprocedures 
 
3.1.1 Dagelijkse controles door de gebruiker 

 Controleer door visuele inspectie van de bediening of de individuele 
zuiveringsinstallatie is ingeschakeld. Het scherm toont de huidige werkingsmodus en 
mogelijke storingen. Bovendien wordt bij een storing een akoestisch en visueel alarm 
geactiveerd.  

 
3.1.2 Wekelijkse controles door de gebruiker 

 Raadpleeg de teller van de werkingsuren van de elektromechanische onderdelen en 
noteer de gegevens in de gebruiksaanwijzing. 

 Controleer de werking van de beluchter en de pomp door deze manueel te activeren 
en door het elektriciteitsverbruik dat wordt weergegeven op het scherm te raadplegen. 

 
3.1.3 Maandelijkse controles door de gebruiker 

 Controleer visueel de scheiding van het slib ter hoogte van de uitgang en in de 
monsterfles. 

 
3.1.4 Onderhoud door een onderhoudsbedrijf 
 
OPGELET: 
Het onderhoud moet niet worden uitgevoerd door de exploitant, maar door een 
onderhoudsbedrijf dat door de SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau) wordt erkend 
als dienstverlener en dat in staat is om het informaticaplatform SIGPAA aan te vullen.  
Wij raden u aan om te kiezen voor de technische dienst van ATB Belgium bvba of voor een 
onderhoudsbedrijf dat het handvest "Voor een kwaliteitsonderhoud" heeft ondertekend. 
Alle nuttige informatie vindt u op de website https://sigpaa.spge.be/Accueil 
 
De volgende werkzaamheden moeten minstens een keer om de 18 maanden worden 
uitgevoerd overeenkomstig het besluit van de Waalse regering van 1 december 2016: 

 kennisneming van de datum van de laatste verwijdering van het slib 
 verificatie van de precieze hoogte van het slib in het opslagcompartiment met bepaling 

van de termijn voor de start van een procedure voor de verwijdering van het slib door 
een erkende legingsspecialist (zie § 3.2 van deze gebruikersgids: “Het legen”) 

 kennisneming van de datum en de inhoud van het laatste onderhoudsverslag 
 lezing en controle van het werkingslogboek: aflezing van de teller voor de werkingsuren 

en verificatie van het regelmatige gebruik (vergelijking van de theoretische en reële 
werking) 

 Overzicht werkingstotaal en alarmen 
 Aansturing van de verschillende mechanische en elektrotechnische onderdelen van de 

individuele zuiveringsinstallaties zoals: beluchter, multifunctionele pomp, 
geïntegreerde vlotterschakelaar, bedieningseenheid.  

 Onderhoud (reiniging) van de beluchter en de pomp (alle elektromechanische 
elementen kunnen uit de tank met het frame worden gehaald zonder dat de tank moet 
worden geleegd). 
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 Controle van het zuurstofgehalte in het afvalwater en indien nodig aanpassing van de 
werkingstijd van de beluchter.  

 Controle van het slibvolume. Indien het slibvolume een waarde bereikt van > 500 ml/l 
(omvat de meting >250 ml/l, verdun dan met 50% zuiver water en bereken), moet de 
pomp voor slibextractie afgesteld worden, zodat het slibvolume tussen 200 en 500 ml/l 
bedraagt.  

 
 

Meting van het volume geactiveerd slib in de SBR (links) 
Meting van de bezinkbare deeltjes van de monsterfles met Imhoff-kegel (rechts) 

 
 Meting in de biologische reactor (SBR) van de concentratie opgelost zuurstof 
 Uitvoering van algemene reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van 

afzettingen en van vreemde voorwerpen.  
 Controle van de staat van het materiaal van de individuele zuiveringsinstallatie, bv. 

corrosie, toegankelijkheid, beluchting, staat van schroeven en moeren, leidingen ... 
 Evaluatie van de kwaliteit van het gezuiverde water ter hoogte van de uitlaat (in de 

monsterfles): geur, kleur, troebelheid, pH, opgelost zuurstof.  
 
Voor de bemonstering en de evaluatie van de kwaliteit van het uitgaande water is de 
individuele zuiveringsinstallatie uitgerust met een monsterfles. Deze fles met een capaciteit 
van ongeveer 1,5 liter bevindt zich in het SBR-gedeelte van de individuele zuiveringsinstallatie 
niet ver van het mangat. Ze wordt ingebracht in de afvoerleiding voor het gezuiverde water, 
voorbij de afvoerpomp. De fles kan gemakkelijk uit de koker worden gehaald, worden geopend 
om de inhoud over te gieten en vervolgens weer worden gesloten en in de koker geplaatst. 
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In het kader van het onderhoud moet minstens een meting van het CZV worden uitgevoerd op 
een monster uit de monsterfles. 
 
Om kwaliteitsonderhoud te kunnen uitvoeren, moet de dienstverlener behalve over standaard 
gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) over de volgende apparatuur 
beschikken: 

 Afwateringshaak 
 Modderstok (zie ook § 3.2.) 
 Bemonsteringsstok 
 Maatcilinder van 1000 ml 
 Imhoff-kegel met houder 
 Apparaat voor de meting van opgelost zuurstof 
 pH-meter of pH-meetstrookjes 
 Apparaat voor de meting van CZV 

 
Al deze meetapparaten en -instrumenten zijn beschikbaar in de online shop van ATB Belgique 
SPRL (www.atbshop.be) of op vraag rechtstreeks bij ATB Belgique SPRL. 
 
De vaststellingen en de uitgevoerde werken moeten genoteerd worden in een 
onderhoudsverslag. Het onderhoudsverslag moet overhandigd worden aan de gebruiker en 
de SPGE. De gebruiker moet het onderhoudsverslag bij het gebruikslogboek voegen. Het 
onderhoudsverslag moet op vraag worden voorgelegd aan de verantwoordelijke autoriteiten.  
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In bijlage op het einde van deze gebruiksaanwijzing vindt u als voorbeeld een blanco 
onderhoudsverslag, zoals gebruikt door ATB. 
 
Voor meer details kunt u ook het standaard onderhoudscontract raadplegen. U vindt het in 
bijlage op het einde van deze gebruiksaanwijzing. 
 
3.1.5 Reparatie en vervanging van elektromechanische onderdelen 
 
OPGELET: 
De eventuele reparaties en/of vervangingen van elektromechanische onderdelen mogen niet 
worden uitgevoerd door de gebruiker, maar moeten worden gedaan door een bevoegd en door 
ATB erkend onderhoudsbedrijf. 
 
De belangrijkste onderdelen die defect kunnen geraken en die dan moeten worden vervangen, 
zijn de multifunctionele pomp en de beluchter. 
 
De handleiding van de pomp en de beluchter vindt u in de bijlage aan het einde van deze 
gebruiksaanwijzing. Deze documenten omvatten ook de reparatie- en installatie-instructies 
voor een nieuw apparaat. 
 

3.2 Het legen 
 
3.2.1 Primaire bezinker met opslag van het slib (en geïntegreerde buffer) 
De extractie van het slib uit de primaire bezinker moet gebeuren in functie van de behoeften. 
De datum wordt bepaald door de onderhoudsdienst.  
 
Tijdens het onderhoud van de individuele zuiveringsinstallatie door een door ATB erkend 
onderhoudsbedrijf wordt een kernboring in de primaire zuiveringsinstallatie uitgevoerd. 
 

 
 

Meting van het slibniveau in de primaire bezinker 
Onderstaande tabel toont het slibniveau dat niet mag worden overschreden in functie van het 
formaat van de individuele zuiverheidsinstallatie. 
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 5 IE 9 IE 16 IE 

Maximaal slibniveau 1,05 m 1,12 m 1,30 m 

 
Indien het gemeten niveau hoger ligt dan deze waarde, neem dan snel contact op met een 
erkende legingsspecialist. 
Op basis van onze ervaring met enkele tienduizenden individuele zuiveringssystemen kunnen 
we stellen dat de primaire bezinker ongeveer een keer om de 2 jaar moet worden geleegd. 
Deze frequentie hangt echter af van een heel groot aantal parameters (in het bijzonder de 
werkelijke belasting van het systeem en de leefgewoonten van de mensen die ermee 
verbonden zijn). Daarom is het meten van het slibniveau in de primaire bezinker tijdens het 
onderhoud van de individuele zuiveringsinstallatie echt van het allergrootste belang. Alleen op 
basis van deze meting moet de bezinker geleegd worden. 
 
 
3.2.2 Biologische reactor SBR 
Een legingsspecialist mag nooit (behoudens advies van ATB) de 
biologische reactor (SBR) leegmaken. In deze tank bevindt zich 
immers de biomassa die de zuivering van het water mogelijk 
maakt. 
 
Om te voorkomen dat de legingsspecialist dit compartiment van 
de tank zou legen, moet de gebruiker op de hoogte worden 
gebracht van deze verplichting. ATB bevestigt op de 
scheidingswand het volgende pictogram dat verwijst naar het 
SBR-compartiment en dat de legingsspecialist waarschuwt. 
 

 

 
 
3.2.3 Instructies voor het legen van de primaire bezinker 
Om problemen bij het legen te voorkomen is het noodzakelijk om de afzonderlijke 
zuiveringsinstallatie uit te schakelen. De stroomtoevoer wordt gestopt door het 
bedieningsorgaan los te koppelen. 
 
De gebruiker moet aan de erkende legingsspecialist laten weten welk compartiment van de 
tank moet worden geleegd. Neem in geval van twijfel contact op met ATB. 
 
De primaire bezinker is niet uitgerust met een onderdeel dat een bijzondere aandacht van de 
legingsspecialist vereist. 
 
Na het legen moet de primaire bezinker met water worden gevuld. Vergeet niet om de 
individuele zuiveringsinstallatie weer aan te schakelen door de stroomtoevoer weer tot stand 
te brengen. Het bedieningsorgaan zal automatisch weer een zuiveringscyclus opstarten. 
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3.3 Gebruikslogboek 
 
Voor elke individuele zuiveringsinstallatie moet een gebruikslogboek worden bijgehouden 
waarin de resultaten van de eigen controles worden geregistreerd en de onderhoudsverslagen 
worden gearchiveerd. Behalve de gegevens met betrekking tot de extractie van het slib, 
moeten ook de bijzondere incidenten in dit logboek worden genoteerd. Het gebruikslogboek 
moet op vraag voorgelegd worden aan de autoriteiten.  
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3.4 Lijst met de producten die niet in de individuele zuiveringsinstallatie 
mogen worden gegoten. 

 
Vaste of vloeibare stoffen 
die niet in de individuele 

zuiveringsinstallatie mogen 
worden gegoten 

De schade die ze 
veroorzaken 

Waar kunt u ze wel kwijt 

Kurken 
Zetten zich af in de individuele 
zuiveringsinstallatie 

Vuilnisbak 

Asse Breekt niet af Vuilnisbak 

Lijm voor behangpapier 
Verstopt de individuele 
zuiveringsinstallatie 

Inzamelpunt 

Wattenstaafjes Verstoppen de individuele 
zuiveringsinstallatie 

Vuilnisbak 

Luiers Verstoppen de individuele 
zuiveringsinstallatie 

Vuilnisbak 

Oliehoudend afval Vergiftigt het afvalwater Inzamelpunt 

Producten voor de ontsmetting 
van toiletten 

Vergiftigen het afvalwater Niet gebruiken 

Frituurolie 
Zet zich af in de leidingen en 
veroorzaakt verstoppingen 

Vuilnisbak 

Motorolie Vergiftigt het afvalwater Inzamelpunt 

Tafelolie 
Verstopt de individuele 
zuiveringsinstallatie 

Vuilnisbak / Inzamelpunt 

Scheermesjes 
Verstoppen de individuele 
zuiveringsinstallatie, risico's op 
verwondingen 

Vuilnisbak 

Kattenbakvulling Verstopt de leidingen Vuilnisbak 

Medicijnen Vergiftigen het afvalwater Inzamelpunt 

Peuken 
Zetten zich af in de individuele 
zuiveringsinstallatie 

Vuilnisbak 

Pleisters Verstoppen de leidingen Vuilnisbak 

Verf Vergiftigt het afvalwater Inzamelpunt 

Pesticiden Vergiftigt het afvalwater Inzamelpunt 

Condooms Veroorzaken verstoppingen Vuilnisbak 

Chemische producten Vergiftigen het afvalwater Inzamelpunt 

Chemische producten voor 
fotografie 

Vergiftigen het afvalwater Inzamelpunt 

Reinigingsproducten Vergiftigen het afvalwater Inzamelpunt 
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Ontsmettingsproducten Doden de bacteriën Niet gebruiken 

Producten om penselen schoon 
te maken 

Vergiftigen het afvalwater Inzamelpunt 

Fytosanitaire producten Vergiftigen het afvalwater Inzamelpunt 

Producten om de leidingen te 
ontstoppen  

Vergiftiging van het afvalwater, 
corrosie van de leidingen 

Niet gebruiken 

Inlegkruisjes, tampons Verstoppen de individuele 
zuiveringsinstallatie 

Vuilnisbak 

Maaltijdresten Verstoppen de individuele 
zuiveringsinstallatie 

Vuilnisbak 

Oplosmiddelen Vergiftigen het afvalwater Inzamelpunt 

Textiel (bv. nylonkousen, vodden, 
zakdoeken) 

Verstoppen de individuele 
zuiveringsinstallatie 

Vuilnisbak / kledingcontainer 

Vernis Vergiftigt het afvalwater Inzamelpunt 

Strooisel voor vogels 
Verstopt de individuele 
zuiveringsinstallatie 

Vuilnisbak 

 
3.5 Lijst met de mogelijke foutmeldingen 
Een lijst met mogelijke foutmeldingen en assistentie voor het oplossen van problemen vindt u 
in de handleiding van het bedieningsorgaan. Deze handleiding is bijgevoegd in bijlage op het 
einde van deze gebruiksaanwijzing. 
 
3.6 Instructies voor de heropstart na een lange onderbreking 
Wanneer de individuele zuiveringsinstallatie voor langere tijd volledig buiten werking 
(losgekoppeld) wordt gesteld, is het raadzaam contact op te nemen met de technische dienst 
van ATB, die dan de volgende werkzaamheden zal uitvoeren:  

 verificatie van het vullen van de tank. 
 verificatie van de werking van het bedieningsorgaan. 
 indien nodig, verwijdering van het zwevende slib dat zich eventueel heeft verzameld 

aan het oppervlak van de bezinker 
 verificatie van de werking van elk elektromechanisch onderdeel (pomp, beluchter). 
 controle, aan de hand van het bedieningsorgaan, van de momentane stroomsterkte die 

wordt verbruikt door de verschillende elektromechanische onderdelen. 
 verificatie van de verschillende aflopen. 

 
Wanneer de installatie na een onderbreking van enkele weken opnieuw in gebruik wordt 
genomen, kan het nuttig zijn om actief slib van een nabijgelegen gemeentelijke 
rioolwaterzuiveringsinstallatie in de biologische SBR-reactor te lozen. Het is ook mogelijk om 
zaadvloeistof te gebruiken (te koop op www.atbshop.be). 
De toevoeging van slib is echter niet verplicht, want de bacteriën vermenigvuldigen zich vrij 
snel en het verwachte gehalte geactiveerd slib in de biologische SBR-reactor is snel bereikt.   
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4 Onderhoudscontract 
 
Een voorbeeld van een standaard onderhoudscontract vindt u in bijlage bij deze 
gebruiksaanwijzing. 
 
 

 

5 Garantie 
 
ATB Belgique bvba geeft een garantie van 15 jaar op de tank (op voorwaarde dat ze werd 
geplaatst conform de voorschriften vermeld in de plaatsingshandleiding) en van 2 jaar op de 
elektromechanische onderdelen (onder voorbehoud van een onderhoudscontract). 
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BIJLAGEN BIJ DEEL C 
(GEBRUIKSAANWIJZING) 

 
 
Maattekeningen met technische uitrusting: 
 Installatie voor 5 IE 
 Installatie voor 9 IE 
 Installatie voor 16 IE 
 
 
Algemeen schema 
 
 
Technische fiches: 
 ATBlift 2 
 AQUA 5S 
 Buitenschil 
 Monsterfles 
 
 
Gebruiksaanwijzingen: 
 ATBlift 2 
 AQUA 5S 
 Bedieningsorgaan 
 
 
Modellen onderhoudscontract en -verslag  

 


