
Gråvattenrenare 

Bioreaktorn  renar  alla  typer  av  avloppsvatten,  utom  
WC-vatten.  Tack  vare  den  genomtänkta  och  patenterade
konstruktionen,  renas  gråvattnet  i  en  behållare,  utan  
varken sedimenteringstank eller separat markbädd

Vestellis Bio-3

Den höga reningsgraden uppnås 

genom syresättning i biomodulerna

Utmärkta reningsresultat, 

undersökningar från 2011 och 2013 

påvisar att funktionen är säker

Höjdskillnaden mellan in- och 

utlopp är endast 5 cm

Installationen tar bara några timmar i 

anspråk, kräver ingen markbädd

Snygg desing, endast det stiliga 

locket blir synligt

En robust betongkonstruktion, inget 

behov av förankring

Enkel att underhålla, inga kemikalier 

och inget byte av filtreringsmaterial 

eller jordmassor

Enkel funktion, endast en fläkt (45W)

En anskaffning för lång tid framöver. 

Material av högsta kvalitet används vid 

tillverkningen

Lämpar sig även för vinterbruk i 

enfamiljshus eller fritidshus

Bästa kundnöjdhet 
enligt mätningarna: 96%

Av kunderna
SKULLE REKOMMENDERA

VESTELLI TILL SINA BEKANTA
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Läs mera på adressen

www.vestelli .�

(MAX 5,0)

Helhetsbetyg



Tydlig, enkel 

  Jarmo Kekäläinen

 & fungerande!

NHL - verkställande direktör

Columbus Blue Jackets

NHL- klubben Columbus Blue Jackets verkställande direktör, 
Jarmo Kekäläinen, valde Bio-4 för sin fritidsbostad.

Luftfläkten förser 
biomodulerna med syre.

Flexibel installation. 
Hjödskillnaden mellan in- 
och utlopp är endast 5cm.

Trekammarkonstruktionen 
avskiljer effektivt fetter och 
fasta partiklar.

Vattnet rör sig med hjälp av 
tyngdkraften mellan kamrarna. 
Ingen risk att det flödar över.

Biomodulerna renar gråvattnet 
under syresättningen.

Det renade vattnet leds 
direkt i ett dike eller en 
dräneringskista.

Grovfiltret tar hand om den 
slutliga högsta reningsgraden.

En hållbar lösning. Varken 
utbytbara filtreringsmaterial 
eller kemikalier.

De enda drifts- och underhållskostnader som uppstår är 
slamtömningsavgiften, samt kostnaden för luftfläktens 
strömförbrukning, ca 4 €/månad.

Bioreaktorn har varken utbytbara filtreringsmaterial, kemikalier 
eller jordmassor. Fläktens luftfilter ska rengöras årligen.

Bioreaktorn töms en gång per år. Tömning av bioreaktorn       
och den slutna tanken kan utföras vid samma tillfälle.

Drift och underhåll.
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Jätevesiliike Vestelli Oy  

Alexandersgatan 29 - 33100 Tammerfors 

010 232 7220

vestelli@vestelli.�

www.vestelli.� 

Vestellis Bio-3
Dimensionering = 1-5 personer (600 l/dygn)

Yttermått= Ø 1200 mm, h= 2200 mm

Vikt = 1200 kg

Strömförsörjning = 45 W - 230 V - 0,2 A

Vestellis Bio-4
Dimensionering = 1-10 personer (1200 l/dygn)

Yttermått = Ø 1200 mm, h= 2700 mm

Vikt = 1700 kg

Strömförsörjning = 45 W - 230 V - 0,2 A

Se installationsvideon på adressen www.vestelli.�

Kriterierna var att utrustningen bör ha hög 
reningsgrad, krävä lite utrymme, gå snabbt att 
installera och vara lättskött.


