BAGA Solo
BDT-anläggning i en enda tank
med förstklassig rening
BAGA Solo är en komplett reningsanläggning i en enda tank för BDT-vatten (bad, disk,
tvätt) med volym och reningskapacitet tillräckligt för att täcka hela familjens behov. Ingen
efterföljande bädd behövs vilket gör BAGA Solo till den perfekta lösningen för dig som inte
vill inkräkta på tomtytan. Reningsverket har en bioreaktor med ett bärarmaterial som inte
behöver bytas eller rengöras, där reningsprocessens mikroorganismer växer till. Tanken
är utrustad med ett stort slammagasin vilket minimerar antalet slamtömningar.
En kompressor sörjer för en kontrollerad luftförsörjning till den biologiska
reningsprocessen. Enkelhet i utförandet har eftersträvats för att minimera
behovet av tillsyn och service.

Allt i en tank
Lågbyggd kompakt tank
tack vare effektiv vätskerecirkulation
Provtagning direkt i tanken

1811

Långtidstestad i Sverige under svenska
temperaturförhållanden

Specifikationer BAGA Solo

Tillbehör

Art. nr.

Består av: Tank i glasfiber med bioreaktor, dränkbar pump, styrskåp med stativ.
RSK nr.

562 2349

Tillval - Pumppaket

R40510

Dimensioner (ØxH:)

2000x1750 mm

Tillval - Övervakning

R40511

Våtvolym

2,2 m3

TIllval - GSM-kommunikation

R40517

VG in

880 mm, Ø 110

VG ut

780 mm, Ø 110

BAGA Solo tillval
BAGA BDT Solo kan utrustas med tillval som kan förenkla installationen och som utökar
övervakningen på reningsverkets funktion. Tillvalsutrustningen fabriksmonteras inte utan
är valfria tillbehör avsedda för montage vid installationen av anläggningen. Tillvalet pumppaket måste monteras i samband med tankinstallationen.

Pumppaket
Om recipienten är högre än utloppsledning kan tillvalet
pumppaket användas. En nivågivare styr start/stopp
av pump.

GSMkommunikation

Art nr. R40510

Övervakning

Övervakning

Pumppaket

Tillvalet omfattar övervakning av funktion på luftpump och
cirkulationspump. Vid larm lyser eller blinkar röd lampa på
automatikskåpet. Inne i automatikskåpet syns larmkod på
displayen.
Art nr. R40511

GSM-kommunikation
Med GSM-modem möjliggörs att larm skickas till användarens mobiltelefon. Förutsätter tillräcklig täckning samt
kräver serviceavtal med BAGA.
Art nr. R40517

BAGA Water Technology AB utvecklar och producerar lösningar inom vattenhantering. Vi har flera internationella patent
och ligger i framkant eftersom vi ständigt utvecklar, testar och
förbättrar vårt erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer oss
med att vara ganska bra eller ganska hållbara ur ett miljöperspektiv märks på produkternas testresultat. Vi erbjuder
helhetslösningar – från projektering till färdig installation – och
ger dig serviceavtal och garantier som faktiskt betyder något.
BAGA gör rent på riktigt.
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I BAGAs sortiment finns slamavskiljare, reningsverk
(för 1–500 hushåll), vattenverk, vattenfilter, biomoduler, pumpar, pumpstationer, fettavskiljare, oljeavskiljare, slutna tankar
och kemikalietankar.

