FANN Green Toalettsystem
FANN Green Toalettsystem består av en extremt snabboch snålspolande vakuumbaserad vattentoalett tillsammans med en sluten tank.
Systemet är anpassat för känsliga miljöer och ger en mycket lättskött och funktionssäker lösning som passar både
året-runt-boende och fritidshus.
Toalettstolen Jets™ 50M av golvmonterad modell, är tillverkad av modern och snygg vitroporslin med ett mjukstängande toalettlock. Om önskemål finns kan även väggmonterad toalettstol beställas. Toalettfunktionen är likvärdig med
traditionell vattentoalett och ger samma komfort som vi är
vana vid.
Styrsystemet är prefabricerat med stickpropp och kan enkelt
anslutas utan att elektriker behöver anlitas. I styrboxen finns
möjlighet att koppla in nivålarm och upp till fyra toaletter
kan anslutas.
FANN Green Toalettsystem kan kompletteras med ett separat system för BDT-vatten i infiltrations- eller markbäddslösningar.

Robust och beprövad konstruktion med flera fördelar
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•
•
•
•
•
•
•
•

Passar alla typer av hus
Extremt snålspolande toalett (<1 l/spolning)
Hög kapacitet( ~3000 spolningar med 3 m3 tank)
Levereras som standard med en 3 m3 sluten tank men
kan även anslutas större tank
Flexiblare än konventionell teknik
Inga problem med ojämn belastning
Tanken kan byggas in ovan mark med frostskydd av
isolering eller jord
Tanken kan ligga tre meter högre upp än toaletten och
på upp till 30 m avstånd
Prefabricerad styrbox för upp till fyra toaletter med
larmfunktion
Kan kombineras med separat system för BDT-vatten
Kan installeras med FANN Teleskoplock
Bra miljöval genom kretsloppsanpassad lösning

FANN Teleskoplock

2021-02–– Copyright FANN VA-Teknik AB

FANN Green Toalettsystem dubbel

3 m3 sluten tank ST 3000L
Golvmonterad toalettstol Jets™ 50M
Förhöjningsstos 0,6 m med lock

Sortiment – FANN Green Toalettsystem
FANN Green Toalettsystem levereras i färdigt paket exkl. eventuella rör till sugsida, tryckrör och eventuella transportfickor.
Standardpaketen innehåller en golvmonterad toalettstol och en 3 m3 sluten tank alternativt två golvmonterade toalettstolar
och sluten tank. Vägghängd toalettstol kan beställas per styck eller i par tillsammans med den slutna tanken. Kontakta gärna
FANN för andra kombinationer, t ex önskemål om större sluten tank.

Yttermått

590 x 385 x 465 mm (LxBxH)

Material

Vitroporslin

Nettovikt skål

19,5 kg

Totalvikt

24 kg

Vattenanslutning

För indraget vatten BSP 1/2″ utvändig kulventil

Anslutning utlopp

50 mm ytterdiameter

Spoltid

Inställbar (5 sekunder)

Tömningstid

Justerbar (2 sekunder)

Vattentryck

2-7 bar (200-700 kPa)

Vattenförbrukning

Justerbar (från 0,5 liter)

Luftförbrukning

Justerbar (ca 60 liter vid 50 % vakuum)
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FANN VA-TEKNIK AB förbehåller sig rätten att göra förbättringar, förändringar,
tillägg eller borttagande av information utan föregående upplysning.

Teknisk information – Jets™ 50M vakuumtoalett

