FANN Blue – Världens
bästa trekammarbrunn
Världens bästa trekammarbrunn – kan det verkligen
stämma eller är det bara en överdrift?
Vi vågar påstå att: om man väger in alla faktorer och jämför
med hela branschen så är det faktiskt sant – FANN Blue är
bäst. Sedan början av 90-talet har FANN fokuserat helt och
hållet på lågbyggande, miljöeffektiva horisontella slamavskiljare. Nu kompletterar vi vårt sortiment med en helt
egen trekammarbrunn. Bakgrunden är att vi under flera års
tid samlat på oss feedback från framförallt våra entreprenörer som sett trekammarbrunnen som en nödvändighet
ur konkurrenssynpunkt.

Att vi lyckades ta fram en exceptionellt bra trekammarbrunn som till att börja med är nästan 100 gånger bättre
än vad godkända utsläppskrav ligger på, blev till och med
vi lite förvånade över. FANN Blue kommer inledningsvis
finnas i två kubikmeter och inom kort planerar vi även att
ta fram en trekammarbrunn på fyra kubikmeter.
FANN Blue kommer att finnas tillgänglig som ett komplett
paket inklusive teleskopslock, med eller utan pumpbrunn
samt även utan några tillbehör.
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Extremt bra partikelavskiljning
Teleskopslock med ny låsning för plan installation
Lager- och logistikanpassad
Stabil konstruktion
Välbeprövad teknik
Brunnstosen är justerbar i höjdled
Integrerad pumpbrunn
Patentsökt konstruktion
Förankringsöglor i alla hörn eller förankras med fiberduk
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Exceptionellt bra rening tillsammans med
många bra funktioner och egenskaper placerar
trekammarbrunnen FANN Blue i toppen
Miljövänlig och hållbar
Tillverkad av återvinningsbar polyeten
Enkel installation
Trygg och säker användning
Enkel slamtömning
Djup förläggning
Inget serviceavtal behövs
10 års funktionsgaranti

Tekniska data
Benämning

5622361 FANN Blue komplett paket

Volym

Längd

Bredd

Höjd

VG in

2200 l

2000 mm

1750 mm

1180 mm

1000 mm

VG ut
900 mm

Vikt
155 kg

5622362 FANN Blue komplett paket med integrerad pump

2200 l

2000 mm

1750 mm

1180 mm

1000 mm

900 mm

160 kg

5622360 FANN Blue enbart tank

2200 l

2000 mm

1750 mm

1180 mm

1000 mm

900 mm

140 kg

Räcker en trekammarbrunn för att rena avlopp?
Komplettera alltid din trekammarbrunn med en efterföljande rening som t ex infiltration för att uppfylla funktionskraven i de allmänna råden. Vilka krav som ställs på reningen
avgörs från fall till fall av din kommuns miljönämnd.
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FANN VA-teknik AB förbehåller sig rätten att göra förbättringar, förändringar, tillägg
eller borttagande av information utan föregående upplysning.
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