Integrerat fläktsystem med larm och aktivt kolfilter

FANN slamavskiljare
Vattenlås mellan slamavskiljare och biobädd
Utlopp till recipient via vattenlås

Prefabricerad biobädd – allt för
en bekymmersfri användning
Aktivt kolfilter och lägesstyrt fläktsystem gör trädgårdslivet till en garanterat luktfri och trevlig upplevelse.
Nu kommer FANN Biobädd 5 i en uppdaterad version där
vi byggt bort risken för luktproblem genom att tvinga allt
luftflöde genom ett effektivt kolfilter. Samtidigt har vi sett
över ventilationen för att säkerställa att biobädden syresätts
under alla förhållanden, vilket är nödvändigt för goda reningsresultat enligt gällande krav. Den inbyggda fläkten med
larmfunktion, har tre lägen:
• Standard: 15 min i taget 1000-1400 och 2000-0600 (4h)
• Dag: 15 min i taget 0700-2200 (4h)
• Natt: 15 min i taget 2300-0700 (4,5h)

Med den uppdaterade biobädden finns det inget behov
av ventilation ovan tak och antal rör som sticker upp ovan
mark har minimerats till ett. Vi vill passa på och tacka alla
fastighetsägare och entreprenörer för kreativ feedback och
givande diskussioner ute på fältet, vilket är något vi alltid tar
med oss i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete.
FANN Biobädd 5 är CE-märkt enligt EN 12566-3 i kombination med vår slamavskiljare och EkoTreat WiFi.

Fördelar med aktivt kolfilter
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FANN Biobädd – en uppdaterad systemlösning
som uppfyller alla krav
Klarar hög skyddsnivå
Uppfyller kraven i Allmänna Råden
Uppfyller kraven för bra badvattenkvalité
Testad och godkänd enligt EN 12566-3
Enkel och snabb att anlägga
Naturlig reningsprocess med få rörliga delar
Liten och lågbyggd
Inget krav på efterpolering
Prefabricerad minskar risken för felinstallation
Tät lösning som kan anläggas överallt
Inbyggt grus
Styrenhet med larm och timer för säker fläktfunktion
Inget serviceavtal behövs
10-års funktionsgaranti

• Tät anslutning för att
undvika läckage
• Stor area för effektivt ta bort
lukt och minska motstånd
• Jämn fördelning garanterar
maximal livslängd
• Lägsta möjliga livscykelkostnad
• Helt korrosionsbeständig

Tekniska data
RSK nr

Benämning

5617953 FANN Biobädd endast bädd

Längd

Bredd

Höjd

Vikt

VG in

VG ut

2400 mm

1200 mm

1000 mm

350 kg

900 mm

100 mm

2400 mm

1200 mm

1000 mm

393 kg

900 mm

100 mm

Obs! Endast biobädden utan tillbehör
5617924 FANN Biobädd inkl. tillbehör

Inklusive förhöjningsstos 6-ringar (700x700x810 mm), tillbehörskartong BB5 (600x500x500 mm), rörpaket (2000x110x220 mm) samt lock (700x700x50 mm).
Kompletta paket

IN-DRÄN Biobädd 5, WC+BDT, HS – inkl. Slamavskiljare 4006ce (RSK 5619477), EkoTreat WiFi (RSK 5547505), IN-DRÄN Biobädd (RSK 5617924), 653 kg.

FANN Teleskopslock
För att minimera antal rör som sticker upp ur marken
rekommenderar vi att FANN Teleskopslock används på
slamavskiljaren (se bild). Teleskopsfunktionen gör det möjligt att trycka till locket när marken sätter sig, så att locket
ligger plant med intilliggande yta.
RSK nr

Benämning

5547509 FANN Paket Teleskopslock

Teleskoplocket passar alla blåa tankar från FANN och fungerar som ett komplement till både nya och gamla tankar.
Obs! För att säkerställa god ventilation i FANN Biobädd
krävs fast brunnstos till den produkten.

Höjd

Bredd

Bredd lock

Teleskopsdel

Vikt

500 mm

800 mm

600 mm

700 mm utv/600 mm inv

14 kg

FANN VA-Teknik AB
Box 1444
183 14 Täby
08- 761 02 21 (växel)
post@fann.se
www.fann.se

www.fann.se

FANN VA-TEKNIK AB förbehåller sig rätten att göra förbättringar, förändringar,
tillägg eller borttagande av information utan föregående upplysning.

IN-DRÄN Biobädd 5, BDT – inkl. Slamavskiljare SA 906 (RSK 5618247), IN-DRÄN Biobädd (RSK 5617924), 489 kg.

