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• FANN Blue 2200l
• Avaa uuden tuotesarjan!
• Markkinoiden paras erotuskyky 0,06g !
• Kompakti: tuloyhde n. 1m korkeudella
• Kestävä: jopa 1,7m maata päälle
• Teleskooppikannella
• Saatavilla integroidulla pumpulla varustettu PinT versio
• CE-tottakai

• Sisäänrakennettu pumppaamo, 
 pumppuna xylemin sxm-2
• Ei erillistä pumppaamoa,
 säästää aikaa, vaivaa ja rahaa
• Biologisen vaiheen sijoittaminen
 maastossa helppoa
• Likuliitin kytkentä pumpulle
• Korvaa tavallinen saostussäiliö 
 Blue PinT-versiolla, kun
 kiinteistön viemäri on syvällä, 
 sopivan purkupaikan
 löytäminen hankalaa tai
 maaperässä vesi korkeallaLVI-nro: 3624319

FANN Blue
 - Markkinoiden paras saostussäiliö!

IN-DRÄN Plus
 i3 Mökkipaketti

Biosuodatin 5ce
 uudistui 2020

Uusi teleskooppikansi

LVI-nro. Tuote Tilavuus Pituus Leveys Korkeus Tuloyhde Poistoyhde Paino

3624319 FANN Blue 2200l teleskooppikannella 2200 l 2000 mm 1750 mm 1180 mm 1000 mm 900 mm 155 kg

3624320 FANN Blue 2200l Pump in Tank 2200 l 2000 mm 1750 mm 1180 mm 1000 mm 900 mm 160 kg

Uusi 
teleskooppikansi

• Vakion Blue-sarjassa, käy kaikkiin 
FANN säiliöihin ja kaivoihin

• Uusi kiinnitys kannelle
• Vesitiivis kansi
• Lisäpituutta nousuputkeen
• Kannen saa jätettyä aivan 

maanpintaan
• Säädettävissä vielä kun maanpinta 

on jo painunut

FANN Blue 2200l 
Pump in Tank

LVI-nro: 3624320

Teleskooppikansi
LVI-nro: 3624321

Nousuputki FS6
LVI-nro: 3624165
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Uutuus:
i3 Plus mökkipaketti
LVI-nro 3624318
  

• 1-4 henkilön harmaat vedet, maksimi 500l/vrk
• Helpoin käyttää ja nopein asentaa
• Imeytyspuhdistamo 1,3m x 3,6m
• IN-DRÄN tekniikkaa, yli 40 vuotta kokemusta takana
• Älä ota jäteveden käsittelystä harrastusta mökilläkään
• LVI-nro 3624317 olemassa olevien kaivojen perään

• 1-4 henkilön harmaat vedet, maksimi 500l/vrk
• Helpoin käyttää ja nopein asentaa
• Imeytyspuhdistamo 1,3m x 3,6m
• IN-DRÄN tekniikkaa, yli 40 vuotta kokemusta takana
• Älä ota jäteveden käsittelystä harrastusta mökilläkään
• LVI-nro 3624317 olemassa olevien kaivojen perään

Puhallin ja aktiivihiilisuodatin
samassa suojatilassa

Purkuputki puhdistetulle
jätevedelle

Vesilukko saostussäiliön ja
biosuodattimen välissä

FANN saostussäiliö
sa3006ce tai sa4006ce

LVI-nro: 3624318

Täysin hajutonta ja tehokasta
• Vaikka talossa viemärin tuuletus ei toimisikaan, niin hajut pysyvät aina kontrollissa
• Kaikki ilma vaihtuu riittävän aktiivihiilisuodatuksen läpi - tuloksena täysin hajuton järjestelmä
• Edelleen huippu tulokset niin orgaanisen aineen (BOD), ravinteiden (N,P) kuin mikrobien osaltauimavesilaatuista
• Passiivista tekniikkaa, joka hoitaa hommansa ja kiinteistön
 omistaja voi keskittyä muuhun kuin puhdistamon hoitoon.

Biosuodatin 5ce puhdistamo
• 1-6 henkilön wc+harmaat vedet, maksimi 900l/vrk
• Helpoin puhdistamo käyttää ja nopea asentaa
• Imeytyspuhdistamo 1,3m x 3,6m
• IN-DRÄN tekniikkaa, yli 40 vuotta kokemusta takana
• Älä ota jäteveden puhdistuksesta harrastusta
• 10 vuoden toimintatakuu!

LVI-nro: 3624220



fann-suomi.fi

Yhdistä
biologisen vaiheen
puhdistukseen

FANN Sadevesisäiliö
- Sadevesi vesireservinä

Pyry Lehtonen  050 350 5918
Ari Mielonen  040 809 3711

FANN Ympäristötekniikka Oy
Mikkolantie 13 B, 33470 Ylöjärvi
myynti@fann.se

Blue paketti 3624319
Tai PinT versio 3624320

2G IN-DRÄN
Paketti i8 3624102
Kokoomaputket 3624136
Kombikaivo 3624226

2G IN-DRÄN
Suodatuspaketti,
wc ja harmaille
vesille,
1-5 henkilön
omakotitalo

3G IN-DRÄN
Imeytyspaketti,
wc ja harmaille
vesille,
1-5 henkilön
omakotitalo3G IN-DRÄN Plus

Paketti i5 Plus 3624119

Teleskooppikansi 
Automaattisesti sulkeutuva letkuliitäntä

Gardena®-pumppu

Lähtöyhde / ylijuoksu
Ø 110 mm

Sihti

Tuloyhde 110 mm

LVI-nro: 2642500

Hyödynnä sadevedet ja käytä vettä puutarhan
kasteluun, uima-altaan täyttämiseen tai autonpesuun
• Plug-in toiminta puutarhaletku on helppo kytkeä
 Gardena®-liittimeen.
• Pumpun kapasiteetti riittää 40 m vesiletkulle
• Helppo liittää katon sadevesijärjestelmään ja ylijuoksuun
• Asennus täysin pihanurmen tasoon

LVI-nro. Tuote Tilavuus Pituus Leveys Korkeus Korkeus korotusputkella Liitäntä Paino

2642500 FANN Sadevesisäiliö 3000 l 3600 mm 1200 mm 1080 mm 1380-2280 mm 110 mm 220 kg*

Toimitetaan kolmena kollina: 3000 l säiliö, teleskooppikansipaketti sekä kuormalava, jossa on pumppu, sihti, ulkokansi letkuliittimineen, korotusputki, 
putkiosat ja liittimet.  *Paino ilman lavaa. lavakauluksia ja muita pakkausmateriaaleja.

Laskentaesimerkki:
10mm sadetta 100 m2 kattopinnalle tuottaa 1000 litraa säiliöön.


