Komposteringstoaletter sedan 1939

Hur fungerar Clivus Multrum?

Clivus Multrum använder naturens egna
processer för att bryta ner fekalier och urin till
en
stabil,
luktfri
slutprodukt.
Komposteringsprocessen följer en naturlig
biologisk process. Den kräver god ventilation
och lite luftfuktighet, vilket är viktigt för att
mikroorganismerna kan göra sitt arbete.
Processen är aerob och fungerar vid en
mängd olika omgivningstemperaturer (även
när utomhustemperaturen är väl under
fryspunkten), till skillnad från anaeroba
processer
som
genererar
metangas
(sumpgas)
och
som
sker
vid
högre
temperaturer, och som inte äger rum i en
Clivus Multrum anläggning.

små mängder av slutprodukterna kvar och de
innehåller samma slags mineraler som man
kan hitta i vanligt matjord. Om användning
jämfört
med
tankstorleken
är
rätt
dimensionerad kan komposten vara kvar i
tanken för flera decennier.
När den processade komposten tas ur tanken
kan den användas i trädgården som matjord.

För
att
starta
komposteringsprocessen
installeras en startbädd bestående av torv,
spån
och
jord
som
innehåller
mikroorganismer, som är viktiga
för processen. Ibland, under
toalettens användning, tillsätts
ytterligare
kutterspån
eller
kolhaltigt material för att hålla
komposten porös, vilket är viktigt
för filtrering av vätskan och
ventilering av det fasta ämnet.
Komposten
Största delen av det fasta
organiska materialet omvandlas
till koldioxid och vatten och
avdunstas. Efter 5-10 år är bara

Lakvatten
Vätskan (mestadels från nedbrytning
av urin) genomgår en viktig biokemisk
omvandling. Den passerar genom
bottenlagret på startbäddens slopande
botten.
När den slutligen når
lagringstanken omvandlas den till
stabil, luktfri saltlösning. Den har nu
omvandlats till balanserat flytande
kväverikt gödselmedel som passar till
gräsmattor,
träd
och
blommor.
Vätskan ska blandas med vatten innan
den används. Lakvattnet är biologiskt
stabilt och kan lagras vid behov.
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Ventilation
En luftström sugs ner genom toalettstolen via
komposttanken. Luftgenomströmningen är
nödvändig för att oönskade lukter inte samlas
i toaletten och för att öka syre till processen.

Patogena organismer
Patogena organismer i fekalier och urin, som
kan
orsaka
sjukdomar
om
de
är
okontrollerade,
elimineras
under
komposteringsprocessen
med
hjälp
av
jordbakterier och andra organismer.
Vätskan
går
igenom
en
process
av
nitrifikation. Slutresultatet är en brunaktig
vätska,
patogenfri
vätska
rik
på
ammoniumnitrit och ammoniumnitrat, med en
svag doft av mylla.
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Komposteringstankar

M150
H x D x W = 150 cm x 115 cm x 79 cm
Kapacitet:
 totalt 1000 liter
 Max. 850 liter kompost
 Max. 100 liter lakvatten
 Startbädds storlek ~150 liter
Tillverkad av hållbar svart återvunnen (och återvinningsbar)
polyetylenplast. Väggarna är 6 mm tjocka.

Tillverkad i Sverige

M100
H x D x W = 100 cm x 115 cm x 79 cm
Kapacitet:
 650 liter (totalt)
 Max. 500 liter kompost
 Max. 100 liter lakvatten
 Startbädds storlek ~150 liter
Tillverkad av hållbar svart återvunnen (och återvinningsbar)
polyetylenplast. Väggarna är 6 mm tjocka.
Tillverkad i Sverige
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Toalettstolar
CL300
H x D x W = 16 cm x 53 cm x 40 cm
Färg: Vit (blank)

Denna vattenlösa toalettstol är monterad på en bänk,
precis ovanför komposteringstanken. Stolen ansluts
till ett 250 mm utloppsrör.
Tillverkad av glasfiber och polyesterharts, med en
gelcoat (pigmenterad polyester) efterbehandling rostfritt stål på insidan.
Tillverkad i Sverige
CL400
H x D x W = 46 cm x 53 cm x 40 cm

CL410
H x D x W = 34 cm x 53 cm x 40 cm

Färg: Vit (blank)
Denna vattenlösa toalettstol är monterad på en
bänk, precis ovanför komposteringstanken. Stolen
ansluts till ett 250 mm utloppsrör.
Tillverkad av glasfiber och polyesterharts, med en
gelcoat (pigmenterad polyester) efterbehandling rostfritt stål på insidan.
Tillverkad i Sverige
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CL500
H x D x W = 46 cm x 52 cm x 39 cm

Färg: Vit
Denna mikro-spolning (~ 0,5 liter/spolning) toalettstol kan
monteras med upp till 70 cm:s förskjutning från
komposteringstanken. Pallen ansluter till en 76 mm/3 tum
tömningsrör som kan installeras med en vinkel upp till 45 grader.
Vattnet ansluts med en standard 0,5 tums NPT-anslutning.
Skålen är tillverkad av porslin. Toaletten har en fotmanövrerad
mekanisk spolmekanism som tätar utloppsröret.
Tillverkad i USA
CL510
Samma som CL500 men med vakuum-spolning som kan spola upp till 15 meter horisontellt eller
upp till 1,8 meter uppåt. Toalettstolen kommer med en vakuumkälla, som fungerar med 12 V6A eller 24V-3A.

CL700
H x D x W = 46 cm x 47 cm x 38 cm

Färg: Vit
Denna vakuum-mikro-spolning (~ 0,5 liter/spolning) toalettstol
kan monteras upp till 15 meter horisontellt eller upp till 1,8 meter
från komposteringstanken. Stolen kan anslutas till ett 38 mm/1.5
tum utloppsrör. Vattnet ansluts med en standard 0,5 tums NPTanslutning. Toalettstolen kommer med en vakuumkälla, som
arbetar vid 12 V-6A eller 24V-3A.
Skålen är tillverkad av porslin. Spolningen drivs med en
elektronisk strömbrytare.
Tillverkad i USA

6
www.clivusmultrum.se

Clivus Multrum Installation

Diagrammet till höger visar en typisk Clivus
Multrum installation med M150 komposteringstank,
CL400 toalettstol, och CK100 kanalfläkt.
Beroende på de specifika omständigheterna på
platsen, kan vi ge ett erbjudande för material och
installation.
Vänligen kontakta oss när du funderar på att
installera ett Clivus Multrum:
Clivus Multrum AB
Box 2090
191 02 Sollentuna
Internet: www.clivusmultrum.se
Email: info@clivusmultrum.eu
Genom våra samarbetspartners kan vi erbjuda
kompletta nyckelfärdiga installationer, även för
stugor.
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Projekt
Skärgårdsstiftelsen
Stockholms skärgård är ett vackert område i Östersjön
utanför Stockholm som består av tusentals små öar.
Skärgårdsstiftelsen, som grundades 1959, äger och
förvaltar ca 15% av den totala ytan på mer än 1000
km2 med målet att bevara natur- och kulturarv i
skärgården.
Under 2006-2007 som en del av ett EU-projekt för att förbättra toaletterna på öarna,
installerade Clivus Multrum mer än 40 toaletter på öar som kan nås med färja.

Susedalen, E6 motorvägens rastplats
Susedalens rastplats längs E6:an ligger söder om
Falkenberg i sydvästra Sverige och drivs av Svenska
Trafikverket. Invigdes av Kung Karl XVI Gustaf öppnades
den i november 1996.
Miljöskydd var en viktig faktor för utformningen av
rastplatsen. T.ex. ytvatten från vägen fångas i
avrinningsområden för att skydda de omgivande områdena
från föroreningar så som vägsalt etc.
Toaletterna byggdes med rostfritt stål som är anslutna till Clivus
Multrum enheter placerade i källaren.
Eftersom rastplatsen lockade fler besökare än vad som
ursprungligen var beräknade, byggdes Clivus Multrum anläggningen
om 2003. Den är nu dimensionerad för flera hundra besökare per
dag.
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Bronx Zoo Eco-toaletter (New York)
The Bronx Zoo har utbildat och underhållit
besökare sedan 1899. Djurparkens 256 hektar
gör den till den största urbana djurparken i
USA. Den får två miljoner besökare årligen och
är ett hem för mer än fyra tusen djur.
Djurparken, som ägs och drivs av Wildlife
Conservation Society, har ett starkt fokus på
miljövård.
Fokuset har tillämpats på ett
intresse
för
hållbara
byggmetoder
vid
föreningens djurparker.
Toaletter nära Bronxdale-ingången behövde bytas ut på grund av en brist på septiska system.
Ett nytt septisk system på platsen avslogs på grund av oro över risken för förorening av
närliggande Bronx-floden. En avloppsledning var under planering, men övergavs på grund av de
enorma kostnaderna för tunnelbygget under Bronx
River Parkway. I stället beslutade Zoo för att installera
ett Clivus Multrum System toalettsystem som består
av 10 komposteringsanordningar. Förutom att den
sparar pengar, fångar och återvinner Clivus systemen
näringsämnen från mänskliga fekalier och använder
endast minimalt med vatten för spolning.
Eco-toaletten besöks av mer än ½ miljon besökare per
år. De 15 skum-spolningstoaletterna använder mindre
än 2 desiliter vatten per användning, vilket ger en
besparning på mer än en miljon liter vatten varje år,
jämfört med konventionella lågspolande (6 liters per spolning) toaletter.

The DANO-projektet
Paddling i Dalsland och Nordmarken, ett område med
många sjöar och floder i mellersta Sverige, är en stor
upplevelse som lockar många turister från Sverige och
utlandet.
Sanitetsarbetet runt campingplatser var en stor utmaning
eftersom befintliga anläggningar inte kunde klara av de
stora volymerna som i sin tur orsakar förorening av
omgivande områden.
Sedan invigningen år 2000 har DANO-området utvecklat 103 campingplatser med mer än 140
operativa Clivus Multrum installationer.
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