Optimera din FANN Biobädd
genom enkel uppgradering
Integrerat fläktsystem med larm och aktivt kolfilter

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

En ny generation av FANN Biobädd finns nu tillgänglig
för befintliga kunder genom enkel uppgradering.
Befintliga installationer av FANN Biobädd kan nu uppgraderas till vår senaste generation. Vi har byggt bort risken
för luktproblem genom att tvinga allt luftflöde genom ett
effektivt kolfilter. Det aktiva kolfilter och det lägesstyrda
fläktsystemet gör trädgårdslivet till en garanterat luktfri
och trevlig upplevelse.

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 är CE-märkt enligt EN 12566-3 i kombination
med vår slamavskiljare och EkoTreat WiFi.
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FANN Biobädd – en uppdaterad systemlösning
som uppfyller alla krav
Fördelar med aktivt kolfilter
• 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

Alternativ 1 – Om det befintliga fläkthuset (fig. 1) har tillräckligt med utrymme för att få plats med kolfilter och fläkt är
denna metod att föredra eftersom endast ett lock kommer
vara synligt ovan mark, precis som innan uppgraderingen.
Alternativ 2 – När det inte finns tillräckligt med utrymme i
det befintliga fläkthuset installeras ytterligare en brunnstos
(fig. 2) som kolfilterhus för aktivt kolfilter.
Beroende på vilket alternativ som är möjligt anskaffas
kompletterande produkter utöver uppgraderingspaketet
enligt nedan.

Tekniska data
RSK nr

Fördelar med FANN Biobädd i nytt standardutförande
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Benämning

5525330 Uppgraderingspaket kolfilter FANN Biobädd
Ingår i paketet: 2 st kolfilter, 1 st kolfilterinfästning, 1 st vattenlås, 1 st svart skjutmuff 110 mm, 1 st svart täcklock 110 mm,
1 st orange skjutmuff 110 mm samt 1 st anvisning. Obs! Uppgraderingspaketet inkluderar inte biobädd eller slamavskiljare och måste kompletteras
med något av nedan alternativ:
Alternativ 1 (kompletterande produkter som inte ingår i uppgraderingspaketet)
2 st 90° böj 110 mm dubbelmuff, Ca 2 m 110 mm rör.
Alternativ 2 (kompletterande produkter som inte ingår i uppgraderingspaketet)
1 st FS6 stos, RSK nr 5618404, 1 st PE700 lock, RSK nr 5618284.
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