Ekotreat-enheten placerar man med fördel under diskbänken där man
också förvarar dunken med fällningsmedel.

EkoTreat WiFi ansluts mot tillgängligt WiFi-nätverk och kontrolleras
enkelt på distans med FANN Config.

FANN EkoTreat WiFi –
Hög skyddsnivå utan dyrt avtal
Alla våra anläggningar kan installeras med EkoTreat WiFi
för att vid behov uppnå hög skyddsnivå på ett smidigt
och säkert sätt.
Ett avloppssystem från FANN är passivt och det mesta
sköter sig självt. Vi har inga dyra serviceavtal eller krav på
servicebesök. Helt enkelt för att det inte finns något att serva i våra avloppssystem. Din kommun ombesörjer att slamavskiljaren töms vilket under normala förhållande brukar
räcka med en gång per år. Det enda du behöver göra är att
se till så att det finns fällningsmedel inkopplat till EkoTreat
WiFi och att enheten är påslagen när du vistas i fastigheten.
Styr EkoTreat WiFi på distans med FANN Config
Med FANN Config fjärrstyr du din EkoTreat WiFi oavsett vart
du befinner dig. Du loggar enkelt in mot din enhet via mobil
eller dator och kan därifrån ändra inställningar samt stänga
av och slå på din enhet.

Övergripande egenskaper
• Larm i både FANN Config-appen och på enheten när
det är dags att byta dunk/fat med fällningsmedel
• Fjärrstyr on/off
• Öka/minska antalet personer på distans
• FANN EkoTreat WiFi – för 1-3 hushåll, upp till 15 pe
• FANN EkoTreat Max WiFi – för upp till 60 pe
• Inget behov av dyra serviceavtal
• Möjlighet att ansluta extern LED för tydligare signal vid fel
• Fällningsmedel finns lättillgängligt i storlek 15 och 25
liter på dunk till EkoTreat WiFi
• Till EkoTreat Max WiFi finns fällningsmedel i 60 liter på
dunk samt 200 liter på fat
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Uppnå hög skyddsnivå oavsett anläggningstyp – helt utan dyra serviceavtal!
Så här fungerar EkoTreat WiFi
Fällningsmedlet spolas ut med vatten vid varje dosering, vilket gör att medlet alltid når slamavskiljaren och får en bra
inblandning. I slamavskiljaren sker en bindning av fosfor och partiklar, som sedimenterar och töms med den vanliga
slamtömningen. Hur mycket fosfor som ska renas styrs av vilken skyddsnivå som gäller i området där avloppsanläggningen är installerad.
Allt du behöver tänka på är att ställa in enheten på rätt antal personer och sedan byta dunk med fällningsmedel ett
fåtal gånger per år. Enheten har inbyggt larm så att du blir påmind om när det är dags att byta dunk/fat. Se bara till att
det är fällningsmedel avsett för EkoTreat du köper.
Sortiment för FANN EkoTreat Max Wifi

EkoTreat WiFi 1-16 pe

Ekotreat Max WiFi 1-60 pe

1 st EkoTreat WiFi
1 st Nätaggregat

EkoTreat fällningsenhet för skräddarsydd dosering till 1-60 pe som ansluts mot 60 eller 200
liters kärl. Enheten ansluts mot WiFi och kan
enkelt styras på distans via FANN Config.

Höjd: 16 cm
Djup: 9 cm
Bredd: 10 cm
Vikt: 1,2 kg
RSK nr 5547505
EkoTreat fällningsmedel
1 st EkoTreat fällningsmedel, dunk 15 l
Höjd: 33 cm
Djup: 23 cm
Bredd: 20 cm
Vikt: 18 kg
RSK nr 5619463
EkoTreat fällningsmedel
1 st EkoTreat fällningsmedel, dunk 25 l
Höjd: 40 cm
Djup: 20 cm
Bredd: 20 cm
Vikt: 33 kg
RSK nr 5619464

Höjd: 16 cm
Bredd: 24 cm
Djup: 10 cm
Vikt: 2,1 kg
RSK nr 5547546
Fällningsmedel till EkoTreat Max 60 liter
1 st EkoTreat fällningsmedel, dunk 60 l
Höjd: 63,5 cm
Längd: 39,8 cm
Bredd: 33,4 cm
Vikt: 89 kg
RSK nr 5619784
Fällningsmedel till EkoTreat Max 200 liter
1 st EkoTreat fällningsmedel, fat 200 l
Höjd: 93,5 cm
Diameter: 58,1 cm
Vikt: 278 kg
Levereras på halvpall.

Viktig! Använd endast
FANN EkoTreat fällningsmedel.

RSK nr 5619785
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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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