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Standard: SIST EN 12566-3 
IZJAVA O LASTNOSTIH po EU 305 / 2011 Priloga III št. ESA3BBB5-1-eng 

  

Proizvajalec: FANN POLSKA Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 
Katowice, Poland 

Kapaciteta: 5-6 PE 

do 0,9 m3/dan 

Model: Biološka ČN FANN BIOBED 5 

 5-6 PE (volumen sistema 3 m3; max. dnevni pretok 0,9 m3/d)  

 5-6 PE (volumen sistema 4 m3; max. dnevni pretok 0,9 m3/d)  

Pogoji uporabe: Obdelava komunalne odpadne vode 

Ime laboratorija, ki je izvedel tipski test: PIA - Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH, 

Hergenrather Weg 30, 52074 Aachen, Germany 

Številka testnega poročila: No. PIA2012-172B08e.02 

Poraba elektrike: 0,77 kWh/d 

Tip materiala: HDPE 

Vodotesnost: ČN je vodotesna - ustreza  

Odpornost na udarce: Mehanska odpornost - ustreza 

Učinkovitost čiščenja: KPK (COD): 97,8% 

BPK5 (BOD): 98,7% 

TSS: 99,3% 

NH4-N: 83,8% 

Ntot: 53,3% 

Ptot: 99,3% 

Navodila: Navodila za montažo, upravljanje in vzdrževanje. 
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FANN POLSKA Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice, Poland 
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2. NAZIV PROIZVODA MKČN 
 

Biološka čistilna naprava FANN BIOBED 5 
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3. Tip in vsi velikostni redi za predstavljen tip 

MKČN v PE 
 

Biološka čistilna naprava FANN BIOBED 5 (5-6 PE)  

 

 5-6 PE (volumen sistema 3 m3; max. dnevni pretok 0,9 m3/d)  

 5-6 PE (volumen sistema 4 m3; max. dnevni pretok 0,9 m3/d) 
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4. Kratek opis načina čiščenja za predstavljen tip 
 

Takoj ko voda iz septične jame doseže IN-DRÄN Biobed 5ce, bakterije 

oblikujejo biološko plast v zgornjih delih Biobed 5ce. Že v prvih dneh 

se zmanjšuje vsebnost organskega materiala, po enem tednu pa 

zmanjševanje ohranja stabilno visoko raven. Običajno je 

zmanjševanje vsebnosti BPK7 najmanj 90-odstotno, za KPK pa 

najmanj 80-odstotno.   

Biološka plast nastaja še naprej 5 – 9 tednov, nato pa se vzpostavi 

ravnovesje. Zmanjševanje vsebnosti organskega materiala, 

izmerjenega kot KPK, tako iz septične jame kot iz Biobed 5ce, znaša 

več kot 90 %, kar pomeni, da je skupno zmanjšanje vsebnosti BPK7 

višje od 95 %.  

 

Odstranjevanje dušika se odvija na mikrobni ravni in je odvisno od 

kisika. Odstranjevanje dušika se giba bolj kot zmanjševanje vsebnosti 

organske snovi, vendar je v povprečju več kot 50-odstotno.  

  

Če se Biobed 5ce uporablja za počitniško hišo, kjer je bivanje 

omejeno na poletne mesece, ali če se pričakuje več kot enomesečna 

odsotnost, mora biti ventilator Biobed 5ce med obdobjem odsotnosti 

izključen.  

  

OPOMBA Pomembno je, da je ob vklopu sistema ventilator vklopljen.   
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5. Dokument - analizni izvid (certifikat) izdan s 

strani priglašenega laboratorija z navedenimi 

učinki čiščenja, ki se nanašajo na testiranje 

najmanjšega velikostnega reda predstavljenega 

tipa MKČN in Poročila o začetnem tipskem 

preskušanju 
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6. Izjava o lastnostih v slovenskem jeziku za nakup 

tipa in velikost MKČN 
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7. Naziv prodajalca oz. zastopnika 

 

EKO-SOL d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana 

www.fann.si 
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8. Preostala dokumentacija 

 

8.1 Navodila za montažo, upravljanje in vzdrževanje 

biološke čistilne naprave FANN BIOBED 5 

8.2 Garancijska izjava prodajalca 

8.3 Garancijski list proizvajalca 

8.4 Dnevnik obratovanja in vzdrževanja za sisteme 

BIOBED 5 
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8.1 Navodila za montažo, upravljanje in vzdrževanje biološke 

čistilne naprave FANN BIOBED 5 
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NAVODILA ZA MONTAŽO, UPRAVLJANJE 

IN VZDRŽEVANJE BIOLOŠKE ČISTILNE 

NAPRAVE FANN BIOBED 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOZNIK: 

EKO-SOL, d.o.o. 

Šmartinska 130 

1000 Ljubljana 

Splet: www.fann.si 

E-mail: info@fann.si 

 

http://www.fann.si/
mailto:info@fann.si
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PODATKI O ČISTILNI NAPRAVI 

 

Podatki o lastniku naprave: 

 

 

 

 

Podatki o vzdrževalcu naprave: 

 

 

 

 

Naslov inštalacije naprave: 

 

 

 

 

Podatki o zagonu naprave: 
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IN-DRÄN Biobed 5ce nosi oznako CE in je vnaprej proizvedena podloga iz peščenega filtra, 

ki temelji na tehnologiji IN-DRÄN, in je namenjena biološkemu čiščenju domačih odpadnih 

vod za eno gospodinjstvo (5 oseb). Če je stranišče povezano s sistemom, mora biti enota za 

čiščenje fosforja EkoTreat/ChemTreat/FosFighter nameščena pred IN-DRÄN Biobed 5ce.   

  

Za Biobed 5ce ni potreben noben dogovor o storitvah. V primeru stranišča vam priporočamo, 

da podpišete dogovor o storitvah za enoto čiščenja fosforja EkoTreat/ChemTreat/FosFighter.  

  

Kad s kapaciteto, večjo od 300 litrov, morate upoštevati med dimenzioniranjem.   

  

Mere  

Dolžina približno 2,4 m, širina približno 1,2 m in višina približno 1 m. Raven dovodnega 

priključka pribl. 0,9 m z dna jame, raven odvodnega priključka pribl. 0,1 m z dna jame.  

  

Dovoljenje  

Pred namestitvijo IN-DRÄN Biobed 5ce morate od lokalnih organov običajno pridobiti 

dovoljenje za instalacijo.  

  

Postopek čiščenja  

Takoj ko voda iz septične jame doseže IN-DRÄN Biobed 5ce, bakterije oblikujejo biološko 

plast v zgornjih delih Biobed 5ce. Že v prvih dneh se zmanjšuje vsebnost organskega 

materiala, po enem tednu pa zmanjševanje ohranja stabilno visoko raven. Običajno je 

zmanjševanje vsebnosti BOD7 najmanj 90-odstotno, za COD pa najmanj 80-odstotno.   
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Biološka plast nastaja še naprej 5 – 9 tednov, nato pa se vzpostavi ravnovesje. 

Zmanjševanje vsebnosti organskega materiala, izmerjenega kot COD, tako iz septične jame 

kot iz Biobed 5ce, znaša več kot 90 %, kar pomeni, da je skupno zmanjšanje vsebnosti 

BOD7 višje od 95 %.  

 

Odstranjevanje dušika se odvija na mikrobni ravni in je odvisno od kisika. Odstranjevanje 

dušika se giba bolj kot zmanjševanje vsebnosti organske snovi, vendar je v povprečju več 

kot 50-odstotno.  

  

Če se Biobed 5ce uporablja za počitniško hišo, kjer je bivanje omejeno na poletne mesece, 

ali če se pričakuje več kot enomesečna odsotnost, mora biti ventilator Biobed 5ce med 

obdobjem odsotnosti izključen.  

  

OPOMBA Pomembno je, da je ob vklopu sistema ventilator vklopljen.   

  

Septična jama  

Septično jamo namestite v skladu z navodili proizvajalca, preden namestite IN-DRÄN Biobed 

5ce. Prepričajte se, da je nagib med odvodnim priključkom septične jame in dovodnim 

priključkom Biobed 5ce najmanj 5 ‰ (1:200). Kadar spreminjate smer vodoravno ali 

navpično, morate namestiti posodo za splakovanje. Čistilni napravi Biobed 5ce je priložen 

gumijast tesnilni trak EPDM (4 x 20 x 2100 mm) za uporabo pri podaljšku jaška na greznici. 

Tesnilo pred uporabo očistite in posušite. Bodite pozorni, da tesnilo namestite na podaljšek 

jaška in ne na pokrov. Tesnilo zagotavlja, da zrak ne uhaja med podaljškom jaška in 

pokrovom. 

  

Črpalni prehod za Biobed   

Črpalno posodo namestite potem, ko ste že namestili septično jamo. Ne uporabite 

kontrolnega ventila. V tem primeru se cev izprazni po vsakem prehodu, kar prepreči tveganje 

zmrzovanja in poveča vnos zraka. Poleg razlike v višini bo ob izbiri črpalke upoštevana tudi 

izguba tlaka v cevi. Črpalna posoda bo morda potrebovala izolacijo pred slano. Največji 

črpalni odmerek za IN-DRÄN Biobed 5ce je 40 litrov na črpanje.  

  

Izkopavanje  

Izkopljite jamo dolgo najmanj pribl. 3 m, široko pribl. 2 m in čim manj globoko, zato da:  

  

se Biobed postavi tako, da podtalnica ne doseže dovodne cevi. Na visoki ravni podtalnice ali 

gosti zemlji, npr. glinena zemlja ali ilovica, izčrpajte jarek, preden namestite podlogo z 

odtočno cevjo in gramozom (16−32 mm), in s tem zagotovite, da podtalnica ali površinska 

voda ne moreta narasti čez spodnji rob dovodne cevi. Če je polnilo 0,5 metra nad Biobed, 

sidranje ni potrebno. Če je polnilo nižje, mora biti jama izpraznjena ali zasidrana z 

dinamičnim vzgonom 16 kN (1600 kg).  

  

Ostati mora dovolj prostora, da namestite vsaj 0,25 m gramoza brez kamenja pod posodo. 

Nagib med septično jamo in Biobed 5ce mora biti  5 ‰. Na Nagib med septično jamo in 

Biobed 5ce mora biti najmanj 5 ‰. Nagib med septično jamo in Biobed 5ce mora biti 
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najmanj 5 ‰. Nagib med odvodnim priključkom Biobed 5ce in prejemnikom mora biti 

najmanj 5 ‰.  

  

Polnilo mora znašati najmanj 0,2 m in največ 1 m na vrhu posode. Če je treba, izolirajte pred 

slano, npr. v primeru neprekinjene uporabe med zimo.  

 

Namestitev posode  

Namestite Biobed 5ce vodoravno na najmanj 0,25 m debelo plast gramoza brez kamenja. 

Natančno potisnite gramoz tudi pod dvignjenim delom posode. Povežite cev od septične 

jame do Biobed 5ce. Nagib med septično jamo in Biobed 5ce mora biti najmanj 5 ‰.  

  

Namestite prezračevalno cev nasproti dovodnega priključka Biobed 5ce. Cev mora biti 

dvignjena najmanj 0,5 m nad pripravljenim območjem tal (dvignjena mora biti nad najvišjo 

globino snega). Cev mora imeti ventilacijski pokrov. Namestite zadenjski dušilnik na oddušno 

cev, predno jo opNamestite zadenjski dušilnik na oddušno cev, predno jo opremite s 

prezračevalnim pokrovom. 

 

Protipovratna loputa je nameščena na prezračevalni cevi in preprečuje odvod zraka po 

napačni poti. Med nameščanjem se prepričajte, da je zgornja stran (UP) obrnjena navzgor. 

Vnaprej pritrjeni vijak zagotavlja, da ostane lopatica protipovratne lopute nagnjena pod kotom 

45°. 

 

 
   

Bodite pozorni, da ne namestite protipovratne lopute, če je med greznico in napravo Biobed 

odtočni ventil ali črpalka z nepovratnim ventilom, saj bi bil v tem primeru upor zraka tako 

velik, da prezračevalnik ne bi mogel potisniti zraka skozi napravo Biobed v pravi smeri. 

 

Na območjih s stalno debelo plastjo snega morata biti tako palica kot prezračevalna cev 

dvignjena toliko, da sta nad snežno plastjo med zimskimi meseci. Podaljševalne palice za 

zlivanje stikov in instalacijski kompleti so na zalogi pri skoraj vseh trgovcih.  

 

Namestitev ventilatorja  

 1. Povežite odvodno cev od Biobed 5ce do ventilatorja - in testno cev, ki mora biti dvignjena 

nad pripravljenim območjem tal, ter z vzorčno točko za odpadno vodo na cev s prostim 

padom do prejemnika.  

  

2. Ne pozabite položiti zaščite za kabel k ventilacijski in testni cevi.  
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3. Okoli jame napolnite najmanj 0,25 m debelo plast gramoza brez kamenja do 

pripravljenega območja tal.  

  

4. Namestite ohišje ventilatorja (preden je polnilo dokončano) okoli štrleče ventilacijske in 

testne pipe. Pod in nad pripravljenim območjem tal mora biti prisoten najmanj en obroč. 

OPOMBA! Zračne luknje v zgornjem obroču!  

  

5. Potegnite električni kabel (ozemljen). Najlažji način je, da zaščita za kabel poteka od 

spodaj navzgor do ventilacijske in testne cevi.  

  

6. Povežite električni kabel z vtičnico (to naj izvede usposobljen električar). Pred vtičnico naj 

bo postavljeno zaščitno stikalo za diferenčni tok.  

  

7. Namestite vtičnico na primerno mesto ohišja ventilatorja.   8. Časovnik povežite z vtičnico.  

  

9. Časovnik nastavite na najmanj 4-urne cikle na 24-urni dan, 15 min/uro (10:00−15:00 

in 20:00−07:00).  

 

10. Biobed ne sme biti presuh, ko vklopite ventilator. Ventilator vklopite 3−5 dni po 

tem, ko je voda začela teči v Biobed.  

  

11. Ventilator namestite neposredno na ventilacijsko in testno cev.  

 

12. Pred zagonom prezračevalnika se prepričajte, da je protipovratna loputa pravilno 

nameščena in da loputa zapre prezračevalno cev, ko je prezračevalnik v teku.  Ko se 

prezračevalnik izklopi, se mora protipovratna loputa ponovno odpreti.  

13. Izvrtajte najmanj 15 lukenj Ø 20 mm v spodnji prirobnici zgornjega obroča ohišja 

ventilatorja, da zagotovite zračno oskrbo.  

  

14. Izvrtajte 2 luknji, Ø10 mm, ki jih potrebujete za zaklepanje, v zgornji prirobnici zgornjega 

obroča ohišja ventilatorja.  

  

15. Zaklenite pokrov s priloženimi trakovi za kable.  

 

Alarm (ventilator)  

Vključen je alarm za ventilator. Alarm je prednastavljen pri dostavi. Nastavitve lahko po 

potrebi popravite, glej navodila za alarm na strani 4. Če ventilator prenehati delovati za več 

kot 24 ur ali če je tok previsok/ prenizek, se bo alarm se aktiviral z utripajočo rdečo luč v polju 

alarma in brenčačem. Kot dodatna oprema je na voljo zunanja LED svetilka (neprekinjeno 

sveti) za zunanjo montažo. Alarm je razvrščen v razred IP 66 in ga lahko namestite v 

prostorih ali na prostem. Nameščen mora biti za stikalom. 

 

Pred ponastavitvijo alarma morate odpraviti napake ali prekiniti napajanje alarma. Alarm 

lahko izklopite z glavnim stikalom, če pri FANN naročite nov ventilator. 
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Ventilacija  

Ventilacija sistema poteka skozi septično jamo in prezračevalno kanalizacijsko cevjo v stavbi. 

OPOMBA! Ventilacijska cev (najmanj 75 mm) mora segati čez streho za največji učinek, 

vakuumski ventil pa je prepovedan.  

Protipovratna loputa na prezračevalni cevi naprave Biobed preprečuje, da bi zrak izhajal 

skozi napravo Biobed namesto skozi dimnik objekta. Ko je prezračevalnik v teku, 

protipovratna loputa zapre prezračevalno cev in jo ponovno odpre, ko prezračevalnik ne 

obratuje. 

Prepričajte se, da je prezračevanje preko dimnika objekta ustrezno, in sicer tako, da prižgete 

priloženo dimno kartušo (z vžigalnikom) in jo pridržite na razdalji približno 10 cm od 

prezračevalnika Biobed. Prezračevalnik mora biti v teku. Če prezračevanje deluje, bo dim s 

prezračevanjem prišel skozi dimnik. Če dim izstopi skozi ohišje prezračevalnika, 

prezračevanje preko dimnika ne deluje in ga je treba popraviti. 

 

Naprava za čiščenje vode  

Če je v gospodinjstvu nameščena naprava za čiščenje vode (filter za uran, mehčalni filter 

ipd.), voda za nasprotno splakovanje ne sme biti povezana s sistemom čiščenja odpadnih 

vod, saj lahko negativno podre ravnovesje v sistemu. Zato vodo za nasprotno splakovanje 

vedno povežite od naprave za čiščenje vode do ločenega odtoka in ne do sistema čiščenja 

odpadnih vod.  

  

Vzorčenje  

Vzorci odpadne vode iz Biobed 5ce morajo biti odvzeti na vzorčni točki, ki je nameščena pri 

odvodnem priključku Biobed 5ce. Zrahljajte ventilator in izčrpajte tekočino iz vzorčne točke, 

saj je odpadna voda lahko stara in lahko poda nepravilne rezultate. Izpraznite točko in 

pustite, da dvakrat priteče nova voda, preden opravite naključno vzorčenje. Za dnevno 

vzorčenje povprečne vrednosti morate ta postopek začeti pred začetkom dobe vzorčenja. 

 

Namestitev Biobed 10 - dve biogredici  

Upoštevajte zgoraj navedena navodila pri namestitvi Biobed 10, tj dveh bio gredic (za dve 

gospodinjstvi). Kljub temu upoštevajte sledeče:  

• Pred dvema bio čistilnima napravama je kombinirana komora ali črpalna komora. 

Kombinirana/črpalna komora je vgrajena v skladu z ločenimi navodili. Med črpanjem 

uporabite 32 mm T sklopko za distribucijo odmerka črpalke z dvema bio čistilnima 

napravama. Največji odmerek črpalka za dve bio čistil ni napravi je 80 litrov na črpalko. 

• Izkop jame mora biti vsaj približno 4 m dolg in 4 m širok. Glejte tudi "Kopanje". 

• Bio čistilne naprave morajo biti spojene vzporedno (glejte spodnjo skico). Ohranite 

razdaljo približno 1 m med rezervoarji za olajšanje del na namestitvi in vzorčenju. Zagotovite, 

da sta oba rezervoarja vodoravno tako, da se tok iz distribucijske komore lahko porazdeli čim 

bolj enakomerno. 

• Odvodi bio čistilne naprave so lahko napeljani ločeno do prejemnikom ali so vezana 

skupaj in vodijo do skupnega prejemnika. 

• Bistveno je, da jih spojite za mestom vzorčenja na vsaki bio čistilni napravi, tako da 

lahko vzorce jemljete ločeno. 

• Kot običajno je vsaka čistilna naprava prezračevana ločeno. 
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• V vsakem ohišju ventilatorja je nameščen ločen alarm ventilatorja. 
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Navodila - alarm ventilatorja IN-DRÄN Bio čistilno napravo 5 
 

Funkcija  

Alarm meri tok dovajan k ventilatorjem in opozori z zvokom in lučjo če je preveč tok 

previsok/prenizek ali če je preteklo več kot 24 ur , odkar je tok bil na nastavljeni vrednosti. 

Merjenje se izvede le, če je tok nad 0,22 A osnovne vrednosti (pribl. 50W). To pomeni, da 

lahko povežete časovnik ali drug instrument, ki porabi manj kot 0,22 A, brez da to vpliva na 

alarm. 

 

Merjenje traja približno 2 minuti, tako da se pojavi zamik 2 minuti po tem, ko je tok prekinjen, 

preden se spremeni stanje alarma.  

 

Ko alarm zazna napako, bo lučka stanja utripala rdeče, zunanja LED lučka zasveti in zvočni 

signal odda kratek pisk. Hitrost in jakost piskanja se bosta povečala vsako uro. Alarm se vrne 

v stanje V redu, ko je tok v pravem intervalu ali je prekinjen in nato znova povezan tok do 

alarma. 

 

Namestitev alarma  

Alarm je namenjen fiksni namestitvi. Lahko ga povežete za stikalom in pred časovnikom. 

 

 

 

POVEZOVANJE V OHIŠJU 

 

Povezovanje zunanje LED lučke  

Zunanja LED lučka je dodatna oprema in njena namestitev ni obvezna. Odvijte vijak, da 

zaprete odprtino na vrhu alarma. Namestite M12 kabelsko uvodnico in povežite zunanjo LED 

lučko. Plus (+) in minus (-) terminali so nakazani na LED lučki. 
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Nameščanje pokrova  

Pred namestitvijo pokrova preverite, ali je tesnilo na mestu. Tesnilo mora biti nameščeno z 

zaobljeno površino na pokrov. 

 

 
 

NASTAVITVE  

Nastavitve opravite z DIL stikalom na tiskanem vezju. Nastavitve lahko opravite le, ko je tok 

do alarma prekinjen. Spodaj navedene izhodne vrednosti so približne vrednosti, ki temeljijo 

na napetosti 230 V izmeničnega toka. 

 

 
 

Alarm je napajan s priporočenimi nastavitvami za emb-papst G2E180-EH03-01 ventilator 

400 W:  

Sound = Hi  

Min Limit = 100 W  

Max Limit = 420 W  

Mode = Mode 1  

 

Prilagajanje namestitev:  

Sound – Stikali  1 in 2  

Off – Brez zvoka  

Low – Nizka glasnost  

Hi – Visoka glasnost  
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Test – nastavljanje za testiranje alarma/namestitve Glasnost se poveča vsako minuto 

namesto vsako drugo uro in časovna omejitev, ko se alarm aktivira, če ni merljivega toka za 

5 minut namesto 24 ur.  

 

Min Limit - Stikali 3 in 4 Alarm se aktivira, ko je tok višji od osnovne vrednosti 0,22 A (50 W) 

a nižji od nastavljene vrednosti za Min Limit. Min Limit se ne uporablja v načinu Off Max Limit 

- Stikali 5 in 6 Alarm se aktivira, ko je tok višji od nastavljene vrednosti za  Max Limit.  

 

MaxLimit se ne uporablja v načinu Off.  

 

Mode - Stikali 7 in 8 Ni uporabljeno. 

 

Zvok in luč  

Neprekinjena zelena luč  – Stanje OK  

Utripajoča zelena luč – Stanje OK, merjenje v teku  

Utripajoča rdeča luč, zunanja LED in zvočni signal - stanje NAPAKA  

Izmenični zelena in rdeča, zunanja LED in zvočni signal - stanje NAPAKA, merjenje v teku  

 

Senzorji v alarma so preverjeni, ko je naprava vklopljena. Če ventilator nima napajanja in je 

preskus odobren. se zaslišijo trije kratki piski, medtem ko lučka stanje trikrat utripne. Tri 

sekunde po preskusu se lučka stanja izključi.  

 

Uporabljene nastavitve so prikazane po preskusu tako, da lučka stanja za vsako nastavitev 

1, 2, 3 ali 4-krat utripne, 

 

Lučka najprej utripa zeleno in nakazuje nastavitev za SOUND.  

1=Off  2=Low  3=Hi  4=Test  

Nato lučka utripa rdeče za nastavitev  Min Limit:  

1=Off  2=100 W  3=150 W  4=200 W  

Nato lučka utripa zeleno za nastavitev  Max Limit:  

1=350 W  2=420 W  3=500 W  4=Off  

 

Na koncu lučka utripa zeleno za nastavitev  Mode.  

1 = Mode 1, 2 = Mode 2 , 3 = Mode 3, 4 = Mode 4.  

 

Letni pregled delovanja  

1. Poskrbite, da je pokrov privit in da ohišje ni razpokano ali poškodovano.  

2. Lučka stanja mora goreti enakomerno zeleno, ko ventilator ne deluje.  

3. Lučka stanje mora utripati zeleno, ko ventilator deluje. Preden lučka stanja začne utripati, 

se lahko pojavi zamik 30 sekund. 
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PRIROČNIK ZA PRIMARNI USEDALNIK SA 3000ce 

 
Primarni usedalnik SA  3000ce je namenjen delnemu čiščenju gospodinjskih odplak do 10 

oseb (2 gospodinjstvi) s praznjenjem enkrat ali dvakrat letno. Če nameravate primarni 

usedalnik SA  3000ce uporabljati v kombinaciji z enoto za čiščenje fosforja ChemTreat, je 

primerna za 5 oseb (1 gospodinjstvo) s praznjenjem najmanj dvakrat letno. Primarni 

usedalnik je dimenzioniran tako, da je kos praznjenju kopalne kadi s prostornino do 420 l. Če 

imate kopalno kad ali drug izdelek, ki zahteva večji pretok, izberite večji primarni usedalnik.  

  

Če kopalna kad sprejme več kot 300 l, bo morda potrebno izvesti nadaljnje postopke 

prečiščevanja, saj velika količina vode iz kopalne kadi presega povprečno dnevno količino 

odpadnih voda za običajno gospodinjstvo.   

  

Dimenzije  

Dolžina ~3,6  m, širina ~1,2  m in višina ~1,08  m. Skupna prostornina > 3 m3. Nivo dovoda 

~0,92 m, nivo odvoda pa ~0,82 m od dna primarnega usedalnika.  

  

Dovoljenje  

Pred namestitvijo primarnega usedalnika SA  3000ce morate običajno pridobiti dovoljenje za 

namestitev pri lokalnih oblasteh. 

Namestitev  

Splošno – Primarni usedalnik SA 3000ce dvignite s pomočjo jermenov oz. trakov.  Primarni 

usedalnik postavite na stabilno podlago, po možnosti gramoz. Primarnega usedalnika ne 

postavljajte na zrahljana tla, kot je mehka ilovica, blato, šota ipd., oz. na mesta, kjer nivo 
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podtalnice lahko seže nad nivo odvoda. Pri podlagah, ki so izpostavljene zmrzali, upoštevajte 

učinek zmrzali na pravilno delovanje primarnega usedalnika.  

  

Vodoravna namestitev – Primarni usedalnik SA  3000ce namestite čim dlje od vira sveže 

vode, da se izognete onesnaževanju. Primarni usedalnik SA  3000ce namestite čim bližje 

parkirnemu prostoru za enoto za praznjenje. To razdaljo omejite na 25 m. Prometna 

obremenitev primarnega usedalnika ni dovoljena.  

  

Navpična namestitev – Zaradi upoštevanja največje delovne zmogljivosti enote za praznjenje 

morate primarni usedalnik SA 3000ce namestiti tako, da je med njenim dnom in priključkom 

za enoto za praznjenje višinska razlika največ 6 m.  

  

Izkop  

Najmanjše dimenzije izkopa so: dolžina ~4,2 m, širina ~1,7 m in globina ~1,6 m.  Dimenzije 

so običajno večje, saj je treba upoštevati še nevarnost udiranja stranic ter ulivanje sidrne 

plošče. Pri gostih tipih tal, kot sta ilovica ali ilovnata groblja, najprej izvedite drenažo izkopa, 

nato pa ga napolnite z gramozom (16–32 mm) in zagotovite, da nivo podtalnice ali 

površinske vode ne bo presegel spodnjega dela odvodne cevi.  

  

Sidranje  

Primarni usedalnik SA 3000ce običajno ne potrebuje sidranja, saj masa zemlje nad 

primarnim usedalnikom nevtralizira vzgonsko silo morebitne podtalnice. 

 

 
 

Primarni usedalnik se bo morda začel dvigati, če je nivo podtalnice visok in če je primarni 

usedalnik SA  3000ce prazen, še posebej če je niste ustrezno zasuli oz. je tega manj kot 0,5  

m.  Če podtalnica doseže spodnji rob odvodne cevi, morate primarni usedalnik SA 3000ce 

zasidrati s silo pribl. 37 kN.   

  

Primarni usedalnik je lahko zasidran v trdno podlago, betonsko ploščo ali na podoben način. 

Za sidranje uporabite npr. vsaj 2 trakova iz sintetičnih vlaken, ki sta enakomerno razpeta 

preko primarnega usedalnika SA 3000ce. Trakovi naj bodo enakomerno napeti. Material, iz 
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katerega so izdelani trakovi in sidrni vijaki, mora biti neobčutljiv oz. odporen na rjo in druge 

zemeljske dejavnike. 

 

Primarni usedalnik lahko zasidrate tudi z geotekstilom, kot prikazuje slika zgoraj. 

Upoštevajte, da mora biti natezna trdnost geotekstila vsaj 7  kN/m2. Poleg tega, da mora biti 

izkop za primarni usedalnik SA 3000ce dovolj globok, da omogoča vsaj 30 cm polnila nad 

primarnim usedalnikom, mora dopuščati tudi vsaj 30 cm zaščitnega polnila na vsaki strani 

primarnega usedalnika (glej zgoraj).    

To je osnovano na predpostavki, da ima masa za polnilo gostoto najmanj 1.700 kg/m3, kar je 

običajna vrednost, če za zaščitno polnilo uporabite gramoz. Na vsako stran podaljševalnega 

jaška položite geotekstil širine 120 cm, ki naj se čim bolj prilega jašku. Uporabite lahko isto 

vrsto geotekstila, kot za pokrivanje modulov IN-DRÄN, če ni opraskan ali poškodovan. 

Polnjenje izvajajte previdno in pazite, da ostri kamni ali drugi predmeti ne poškodujejo 

geotekstila.  

  

Drenaža izkopa, v katerega nameščate primarni usedalnik, je običajno enostavnejša in 

cenejša alternativa sidranju. Drenažo namestite čim globlje, odvajanje pa naj bo tolikšno, da 

podtalnica ne more narasti višje kot pribl. 0,5 m od dna primarnega usedalnika SA 3000ce.  

  

Priključitev  

Najprej na primarni usedalnik SA 3000ce namestite cevi za pregledovanje. Uporabite talne 

cevi 110, kot je prikazano na sliki 1. Cevi za pregledovanje zatesnite s pokrovčki. Dovodna 

cev iz gospodinjstva do primarnega usedalnika SA  3000ce naj ima med prekinitvenimi 

točkami raven odsek in enakomeren naklon. Najmanjši naklon je 1:100.  Če ima cevovod 

vodoravne ali navpične zavoje, namestite tudi cev za izplakovanje.  

  

Podaljševalni jašek  

Primarni usedalnik SA 3000ce je opremljen s podaljševalnim jaškom, ki ga namestite 

skladno s pripadajočimi navodili. Podaljševalni jašek lahko odrežete ali dodatno podaljšate, 

tako da bo poravnan s tlemi.  

  

Pregled tesnjenja  

Če želite preveriti, ali je bil primarni usedalnik SA  3000ce med namestitvijo poškodovan, 

izvedite pregled tesnjenja, in sicer skladno s švedskim standardom SS 82 56 27. Pred 

zasutjem izkopa napolnite primarni usedalnik SA 3000ce z vodo.  

  

Polnilo  

V dno izkopa (vključno z morebitnimi betonskimi ploščami) nasujte vsaj 0,25  m gramoza z 

velikostjo zrn 2–8  mm. Primarni usedalnik SA 3000ce namestite vodoravno na plast 

gramoza in po potrebi zasidrajte. Okoli primarnega usedalnika SA 3000ce nasujte še vsaj 

0,25 m enakega gramoza. Gramoz dobro poteptajte, še posebej pri spodnjem delu 

primarnega usedalnika. Okoli primarnega usedalnika morate nasuti najmanj 5  m3 gramoza. 

Za preostalo polnilo lahko uporabite prej izkopano zemljo. Polnilo lahko sega največ 1 m od 

vrha primarnega usedalnika SA 3000ce.   
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Prezračevanje  

Prezračevanje primarnega usedalnika SA  3000ce uredite tako, da da priključite na 

prezračeno kanalizacijsko cev v stavbi. OPOMBA! Za najboljši učinek naj prezračevalna cev 

sega preko strehe; vakuumski ventil ni dovoljen. 

 

Delovanje  

Splošno – Zadeve v povezavi z greznicami običajno rešujejo lokalne oblasti. 

Pogostost praznjenja – Primarni usedalnik SA  3000ce lahko shrani do 1,5  m3 straniščne + 

sive vode, kar običajno ustreza vsaj enoletni količini blata za 7 oseb. Praznjenje izvedite 

preden količina preseže 1,5  m3, saj tako zmanjšate nevarnost, da bi blato začelo iztekati iz 

primarnega usedalnika. Če primarni usedalnik SA  3000ce uporabljate skupaj s sistemom za 

odstranjevanje fosforja ChemTreat, praznjenje izvajajte vsaj dvakrat letno, saj čiščenje 

fosforja poveča količino blata. Praznjenje se izvaja skozi jašek. Po praznjenju napolnite 

primarni usedalnik SA 3000ce z vodo.   

  

Pregled/čiščenje – Tako dovodi kot odvodi primarnega usedalnika SA 3000ce so dostopni za 

pregledovanje in čiščenje.   

  

Povratni vodni tok iz čistilne naprave – Če imate v gospodinjstvu nameščeno čistilno napravo 

(uranski filter, mehčalni filter ipd.), povratni vodni tok ne sme biti priključen na kanalizacijski 

sistem, saj lahko znatno spremeni kemično sestavo vode in negativno vpliva na delovanje 

primarnega usedalnika.   

  

Nazivna zmogljivost  

Nazivna zmogljivost (NZ) je skupna prostornina primarnega usedalnika, zaokrožena na 

najbližji kubični meter navzdol. Najmanjša velikost je NZ 3 m3. Do NZ 6 je premer priključkov 

110 mm.  

  

Dnevni pretok 

Primarni usedalnik SA 3000ce je zasnovana za 10 oseb, kar ustreza 2 m3/ dan.  

  

Hidravlična zmogljivost  

Hidravlična zmogljivost se preizkusi tako, da se primarni usedalnik napolni z usedlinami do ½ 

NZ, nato pa se zmogljivost ločevanja blata preizkusi s 5 zaporednimi testi v intervalih po 

najmanj 45 minut. Za preizkus se primarni usedalnik obremeni s pretokom 0,7 l/s za 10 

minut, kar znese 0,7 × 10 × 60 l vode. V prvih 30 sekundah preizkusa se doda 1 kg plastičnih 

kroglic velikosti 0,3–0,5  mm in gostote 1,03, kar je enakovredno pravemu blatu. Vse 

plastične kroglice, ki pridejo iz primarnega usedalnika, se zberejo in stehtajo. Izpuščena 

količina mora biti manjša od 5  g v 4 izmed 5 preizkusov. Ta vrednost je bila pridobljena s 

preizkusom referenčne greznice (III-prekatna komora). Če preizkušate NZ 3 m3 , je 

q = 0,7 l/s. Količino, ki jo je izpustil primarni usedalnik SA 3000ce, si lahko ogledate v spodnji 

tabeli.  

 



UPORABNIŠKI PRIROČNIK             
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA FANN BIOBED 5  EKO-SOL d.o.o.,  
  Šmartinska cesta 130,  
  1000 Ljubljana 
 
  

EKO-SOL d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana  
Matična številka: 6275532000; Identifikacijska številka za DDV: SI19556039  

 
 

Vodotesnost  

Napolnite primarni usedalnik z vodo; primarni usedalnik ne sme puščati.   

  

Odpornost na stisk  

Za demonstracijo trdnosti primarnega usedalnika obstaja več metod. SS-EN 12566-1/A1: 

2004 navaja izvedbo preizkusa, pri katerem se primarni usedalnik zakoplje in po določenem 

času izmeri deformacijo. Deformacija mora biti <20 %. Skladno z SS-EN 12566-1/A1: 2004A 

je bila med preizkusom ugotovljena deformacija 7,9 %.  

  

Vzdržljivost/material  

Ugotavljanje vzdržljivosti je potekalo na osnovi standarda Verksnorm 1300, ki ga je izdala 

švedska zveza za plastiko in kemikalije. Za ocenjevanje vzdržljivosti so se upoštevali štirje 

glavni dejavniki: odpornost ne-črnih materialov na UV žarke, dolgoročna stabilnost, 

odpornost na pokanje pod obremenitvijo ter faktor polzenja. Primarni usedalnik SA  3000ce 

je izdelan iz rotacijsko ulitega polietilena, ki je bil preizkušen in ustreza zahtevanim 

standardom. 
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PRIROČNIK ZA PRIMARNI USEDALNIK SA 4000ce 
 

Primarni usedalnik SA 4000ce je namenjen za odpadne vode v gospodinjstvih za  do 10 

oseb (2 gospodinjstvi) s praznjenjem enkrat na leto ali za 5 oseb s praznjenjem vsako 5. leto. 

Če primarni usedalnik SA 4000ce  uporabljate skupaj s sistemom za odstranjevanje fosforja 

ChemTreat,  jo lahko uporabljate za do 5 oseb (1 gospodinjstvo)  s praznjenjem enkrat na 

leto. Primarni usedalnik je namenjen za  uporabo s kopalnimi kadmi do 540 l. Če prostornina 

kopalne kadi  presega 420 l, uporabite večji primarni usedalnik. Zatem je treba  zasnovati 

ustrezno čiščenje IN-DRÄN.     

 

Če je prostornina kopalne kadi več kot 300 l, je treba nadaljnje korake čiščenja morda 

razširiti, ker  velika količina vode iz kadi  presega povprečno količino odpadnih snovi, ki jih 

gospodinjstvo proizvede dnevno.     

 

Dimenzije   

Dolžina ~ 3,6 m, širina ~ 1,2 m in višina ~ 1,34 m. Skupaj  Skupna prostornina > 4 m3. Nivo 

dovoda ~1,18 m od dna primarnega usedalnika  nivo odvoda ~ 1,08 m.      

 

Dovoljenje   

Pred namestitvijo primarnega usedalnika SA 4000ce je običajno treba pridobiti dovoljenje 

občinskega urada za okolje in zdravje.     

Namestitev   

Splošno – primarni usedalnik SA 4000ce dvignite s pomočjo jermenov oz. trakov 

Primarni usedalnik postavite na stabilno podlago, najbolje na prod.   
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Primarnega usedalnika ne postavljajte na zelo mehka tla, kot so mehka ilovica, blato, šota 

itd., oz. na mesta, kjer nivo podtalnice lahko seže nad nivo odvoda. Pri podlagah s finimi 

delci, ki so izpostavljene zmrzali,  upoštevajte učinek zmrzali na pravilno delovanje 

primarnega usedalnika.     

 

Vodoravna namestitev – Primarni usedalnik SA 4000ce namestite čim dlje od vodnega vira, 

da se izognete morebitnemu  onesnaževanju. Primarni usedalnik SA 4000ce namestite čim 

bližje parkirnemu prostoru za enoto za praznjenje. Razdalja  naj bo največ 25 m.  Prometna 

obremenitev primarnega usedalnika ni dovoljena.     

 

Navpična namestitev – Zaradi upoštevanja največje delovne zmogljivosti enote za praznjenje 

morate primarni usedalnik SA  4000ce  namestiti tako, da je med njenim dnom in priključkom 

za enoto za praznjenje višinska razlika največ 6 m.     

 

Izkop   

Najmanjše dimenzije izkopa so: dolžina ~4,2 m, širina ~1,7 m  in globina ~1,6 m. Vendar pa 

je treba velikost izkopa pogosto povečati zaradi nevarnosti udiranja stranic ali postavitve 

sidrne plošče.  Dimenzije so običajno večje, saj je treba upoštevati še nevarnost udiranja 

stranic ter ulivanje sidrne plošče. Pri gostih tipih tal, kot sta ilovica ali ilovnata groblja, najprej 

izvedite drenažo izkopa, nato pa ga napolnite z gramozom (16–32 mm) in zagotovite, da nivo 

podtalnice ali površinske vode ne bo presegel spodnjega dela odvodne cevi.   

 

Sidranje   

Običajno primarnega usedalnika SA 4000ce ni treba sidrati z  več kot polnilom na vrhu 

posode, ki deluje nasproti  sili dvigovanja zaradi morebitne podtalnice. 

 

 
Če je na območju lahko podtalnica visoka  in če je primarni usedalnik SA 4000ce prazen, 

zlasti pred zasutjem,  ali če je zasuta manj kot 0,5 m, lahko sila primarni usedalnik SA 

4000ce potisne navzgor. Če nivo podtalnice doseže  odvodno cev, je treba primarni 

usedalnik SA 4000ce sidrati tako, da premosti  silo ~46 kN.      
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Primarni usedalnik se lahko zasidra v trdno podlago, betonsko ploščo ali na podoben način. 

Za sidranje se uporabi vsaj dva sintetična  trakova, napeta (enakomerno razporejeno) na 

primarni usedalnik SA 4000ce.  Poskrbite, da bosta trakova enakomerno napeta. Material 

tako trakov kot sidrnih vijakov mora biti vzdržljiv in odporen proti koroziji, da jih je mogoče 

uporabljati v zemlji. 

 

SA 4000ce se lahko sidra z geotekstilom v skladu z levo skico. Upoštevajte da mora biti 

natezna trdnost geotekstila vsaj 7 kN/ m2.    Ko je primarni usedalnik zasut do višine 30 cm, 

mora biti na vsaki strani vsaj 50 cm jaška, zapolnjenega s prstjo. Izračuni  temeljijo na gostoti 

zemlje 1.700 kg/m3 ali več,  kar je normalno za gramoz, ki se uporabi za zasutje. Na vsako 

stran položite 120 cm širok geotekstil, ki naj se čim bolj prilega  podaljševalnemu jašku. 

Uporabite lahko isto vrsto geotekstila, kot za pokrivanje modulov IN-DRÄN, če  ni opraskan 

ali poškodovan. Polnjenje izvajajte previdno  in pazite, da ostri kamni ali drugi predmeti ne 

poškodujejo geotekstila.     

 

Drenaža izkopa, v katerega nameščate primarni usedalnik, je običajno enostavnejša in 

cenejša alternativa sidranju. Drenažo namestite čim globlje v izkop, odvajanje pa naj bo 

tolikšno, da podtalnica ne more narasti višje kot 0,5 m od dna primarnega usedalnika 

SA 4000ce.     

 

Priključitev   

Najprej na primarni usedalnik SA 4000ce namestite cevi za pregledovanje. Uporabite   

plastične cevi 110, kot je prikazano na sliki 1. Na cevi za pregledovanje  namestite pokrove. 

Dovodna cev iz gospodinjstva naj ima med prekinitvenimi točkami raven odsek in 

enakomeren naklon  – tako vodoravno kot navpično. Najmanjši naklon je 1:100.  Če ima 

cevovod vodoravne ali navpične zavoje, namestite tudi cev za izplakovanje.   

 

Podaljševalni jašek   

Primarni usedalnik SA 4000ce je opremljen z jaškom, ki ga namestite skladno  s 

pripadajočimi navodili. Podaljševalni jašek lahko odrežete ali  dodatno podaljšate, tako da se 

prilega tlom.     

 

Nadzor puščanja   

Če želite preveriti, ali je bil primarni usedalnik SA  4000ce med namestitvijo poškodovan,  

lahko opravite test puščanja, in sicer skladno s švedskim  standardom SS 82 56 27. Pred 

zasutjem napolnite SA 4000ce  z vodo.     

 

Zasutje   

V dno izkopa (vključno z morebitnimi betonskimi ploščami)  nasujte vsaj 25 cm gramoza z 

velikostjo zrn 2–8 mm (brez kamenja). Primarni usedalnik SA postavite (na ustrezno višino)  

na ležišče in po potrebi zasidrajte. Okoli primarnega usedalnika SA 4000ce nasujte še vsaj 

25 cm enakega gramoza. Gramoz dobro poteptajte, še posebej  pri spodnjem delu 

primarnega usedalnika. Okoli primarnega usedalnika morate  nasuti najmanj 8 m3 gramoza. 

Za preostanek materiala za zasutje lahko uporabite prej izkopano zemljo. Material za zasutje 

lahko sega največ 1 m od vrha primarnega usedalnika SA 4000ce.     
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Prezračevanje   

Prezračevanje primarnega usedalnika SA 4000ce uredite tako, da jo priključite  na 

prezračeno kanalizacijsko cev v stavbi. OPOMBA! Za najboljši učinek  naj prezračevalna cev 

sega preko strehe. Prezračevanje ne sme biti izvedeno z vakuumskim ventilom ali na 

podoben način.     

 

Delovanje   

Splošno – Zadeve v povezavi z greznicami običajno rešujejo lokalne oblasti.   

 

Pogostost praznjenja – Primarni usedalnik SA 4000ce lahko shrani do 2 m3 straniščnega in 

ostalega blata, kar običajno ustreza količini blata v gospodinjstvu s 5 osebami v obdobju treh 

let (1 gospodinjstvo) ali v obdobju enega leta v gospodinjstvu z 10 osebami (oz. 2 

gospodinjstvi). Praznjenje izvedite, preden količina preseže 2 m3, saj tako zmanjšate 

nevarnost, da bi blato začelo iztekati iz primarnega usedalnika. Če primarni usedalnik SA 

4000ce uporabljate skupaj s sistemom za odstranjevanje fosforja ChemTreat, jo uporabljajte 

za 5 oseb (1 gospodinjstvo) s praznjenjem enkrat letno, saj odstranjevanje fosforja povzroči 

več blata. Praznjenje se izvaja skozi jašek. Po praznjenju napolnite primarni usedalnik SA 

4000ce z vodo.    

 

Pregled/čiščenje - Tako dovodi kot odvodi primarnega usedalnika SA 4000ce so dostopni za 

pregledovanje in čiščenje.     

 

Povratno izpiranje vode iz naprave za čiščenje vode  - Če je v gospodinjstvu nameščena 

naprava za čiščenje vode (filter za uran, mehčalni filter ipd.), voda za povratno izpiranje ne 

sme biti povezana s sistemom čiščenja odpadnih vod, saj lahko negativno podre kemično 

ravnovesje odpadne vode in onemogoči delovanja sistema za čiščenje odpadne vode.     

 

Nazivna zmogljivost   

Nazivna zmogljivost (NZ) je skupna prostornina primarnega usedalnika zaokrožena navzdol 

na najbližji poln m3. Najmanjša velikost je NZ  4 m3. Do NZ 6 je premer priključkov 110 mm.     

 

Dnevni pretok   

Primarni usedalnik SA 400ce je zasnovan za 10 oseb, kar ustreza 2 m3/ dan.     

 

Hidravlična zmogljivost   

Hidravlična zmogljivost se preizkusi tako, da se primarni usedalnik napolni  z usedlinami do 

½ NZ. Nato se preizkusi zmogljivost ločevanja blata s 5 zaporednimi testi v intervalih po 

najmanj  45 minut. Za preizkus se primarni usedalnik obremeni s pretokom 0,9 l/s za 10 

minut, kar znese  0,9 × 10 × 60 l vode. V prvih 30 sekundah testa se doda 1 kg plastičnih 

kroglic velikosti 0,3–0,5 mm in gostote 1,03, kar je enakovredno pravemu blatu. Vse 

plastične kroglice, ki pridejo iz primarnega usedalnika, se zberejo  in stehtajo. Izpuščena 

količina mora biti po zahtevah švedskih standardov manjša od 5 g  v 4 izmed 5 preizkusov. 

Ta vrednost je bila pridobljena s preizkusom referenčne greznice (III-prekatna komora) pri 

testiranju  NZ 4 m3, q = 0,9 l/s.   
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Vodotesnost   

Če primarni usedalnik napolnite z vodo, greznica ne sme puščati.     

 

Odpornost na stisk   

V skladu s SS-EN 12566-1 / A1: 2004 se preizkus izvaja tako,  da se primarni usedalnik 

zakoplje in po določenem času izmeri deformacijo.  Deformacija mora biti <20  %. V skladu s 

standardom SS-EN  12566-1/A1: 2004A je bila med preizkusom ugotovljena  deformacija 

4,5 %.    

 

Vzdržljivost/material   

Ugotavljanje vzdržljivosti je potekalo na osnovi standarda Verksnorm 1300,  ki ga je izdala 

švedska zveza za plastiko in kemikalije. Za ocenjevanje vzdržljivosti so se upoštevali štirje 

glavni dejavniki:  odpornost ne-črnih materialov na UV-žarke, dolgoročna stabilnost,  

odpornost na pokanje pod obremenitvijo ter faktor krčenja. Primarni usedalnik SA 4000ce  je 

izdelan iz rotacijsko ulitega polietilena, ki je preizkušen  in ustreza predpisom.   
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8.2 Garancijska izjava prodajalca 
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GARANCIJSKA IZJAVA ZA BIOLOŠKO ČISTILNO NAPRAVO FANN 
 

PROIZVAJALEC:        PRODAJALEC: 

FANN POLSKA Sp. z o.o.       EKO-SOL d.o.o. 

ul. Śląska 88        Šmartinska cesta 130 

40-742 Katowice, Poland   1000 Ljubljana, Slovenija 
 

Model čistilne naprave: 

 

 

Uporabnik in lokacija inštalacije: 

 

 

GARANCIJA ZA DELOVANJE: 

Čistilna naprava je bila dimenzionirana za obdelavo fekalne odpadne vode skladno s standardom EN 12566-3. 

 

GARANCIJA ZA INŠTALIRANE NAPRAVE: 

Proizvajalec jamči z garancijo za vgrajeno opremo in materiale ter iztočne parametre ob normalni uporabi. 

Garancija velja pod pogojem, da je vgradnja in montaža naprave skladna z Navodili za montažo, upravljanje in 

vzdrževanje hišne čistilne naprave FANN IN-DRÄN. 

 

GARANCIJA ZA MONTAŽO: 

Garancijsko obdobje za montažo znaša 3 leta od datuma montaže naprave za čiščenje odpadnih voda in 

vključuje pravilno izvedbo in delovanje naprave za čiščenje odpadnih voda. Garancijo za montažo izda monter 

naprave, ki jamči za pravilno montažo naprave skladno z navodili proizvajalca. 

 

GARANCIJA NE VELJA V PRIMERU: 

- Mehanskih poškodb zaradi nepravilnega transporta, skladiščenja in vgradnje s strani nepooblaščene osebe 

- Nepravilne uporabe ali pri nepravilnih podatkih za dimenzioniranje objekta (npr. kapaciteta) 

- Okvare vgrajene opreme zaradi prisotnosti agresivnih snovi, ki niso običajno v komunalni odpadni vodi 

 

Garancijska izjava velja za obdobje 10 let od datuma podpisa. 

 

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga 

uporabniku. 

 

Za dobo 3 let po prenehanju garancijske dobe zagotavljamo vzdrževanje in nadomestne dele. 

 

Pooblaščeni prodajalec in serviser za FANN je EKO-SOL d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana. 

 

Opozorilo: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

 

Garancija velja v Republiki Sloveniji. 
 

Kraj in datum izročitve,___________________________    EKO-SOL d.o.o.                        
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8.3 Garancijski list proizvajalca 
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GARANCIJA 

Proizvajalec FANN POLSKA Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice, Poland izjavlja, da se male naprave za čiščenje odpadnih voda 

izdelujejo v skladu s slovenskimi in evropskimi standardi in so primerne za uporabo pri gradnjah v skladu z zakonom o gradbenih proizvodih 

in izpolnjujejo Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov. Čistilna naprava 

je bila dimenzionirana za obdelavo fekalne odpadne vode skladno s standardom EN 12566-3. 
Garantiramo dostavo naprav brez kakršnih koli napak. V primeru ugotovitve poškodb, ki so krivda proizvajalca, jamčimo popravilo ali 

menjavo naprave v roku 30 dni od datuma priglasitve okvare. 
GARANCIJA OBRATOVANJA 
Garancijsko obdobje naprave znaša 10 let od datuma prodaje. 
GARANCIJA ZA MONTAŽO 
Garancijsko obdobje za montažo znaša 3 leta od datuma montaže naprave za čiščenje odpadnih voda in vključuje pravilno izvedbo in 

delovanje naprave za čiščenje odpadnih voda. Garancijo za montažo izda monter naprave za čiščenje. 
Pogoj za uveljavljanje pravic iz garancije je predložitev pravilno izpolnjenega in podpisanega garancijskega lista, opisnega lista naprave, 

evidence obratovanja in dokazila o nakupu. Kupec mora za vse morebitne ugotovitve napak ali okvar o tem obvestiti monterja in 

proizvajalca naprave za čiščenje odpadnih voda, po elektronski pošti na naslov: info@fann.si 
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga uporabniku. 

Za dobo treh let po prenehanju garancijske dobe zagotavljamo vzdrževanje in nadomestne dele. 

Pooblaščeni prodajalec in serviser za čistilno napravo FANN je EKO-SOL d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana. 

Opozorilo: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

 

Garancija velja v Republiki Sloveniji. 

 

Garancija ne velja v primeru: 
1. mehanske poškodbe proizvoda, predelave ali kakršnega koli mehanskega posega v njegovo strukturo; 
2. neupoštevanja pravil proizvajalca glede izbire sistema čiščenja odpadnih voda z ozirom na lokalne pogoje talnih voda in števila 

stalnih uporabnikov; 
3. rabe vode, ki presega dnevno propustnost naprave za čiščenje odpadnih voda (en modul IN-DRÄN – maksimalno 125 l/d); 
4. neupoštevanja pravil proizvajalca glede montaže, oskrbe in obratovanja sistemov čiščenja odpadnih voda; 
5. uporabe proizvoda v nasprotju z njegovim namenom; 
6. delovanja višje sile (npr. atmosferske in geološke); 
7. dviga nivoja talnih voda na raven, ki onemogoča pravilno delovanje naprave za čiščenje odpadnih voda; 
8. nepravilne izvedbe ali delovanja prezračevanja kanalizacije v stavbi (t.i. visoko prezračevanje). Prezračevalna cev mora imeti 

premer najmanj Ø 110 mm in speljati jo je treba nad greben stavbe; 
9. poškodbe dimnika za zračenje infiltracijskega polja; 
10. utrjevanja terena, na katerem se nahajajo naprave čistilnega sistema; 
11. poškodbe, ki nastane zaradi prometa mehanskih vozil nad napravami čistilnega sistema; 
12. prekritja infiltracijskega sistema z materialom, ki onemogoča prost pretok zraka; 
13. zasajanja dreves v razdalji manj kot 3 m od naprav čistilnega sistema; 
14. povezovanja naprav (greznice, infiltracijskega sistema ipd.) z napravami drugih proizvajalcev; 
15. neizvedbe vsakoletnega vzdrževanja naprave za čiščenje odpadnih voda, ki obsega odpravo sedimenta iz primarnega usedalnika; 
16. odvajanja na območje naprave za čiščenje odpadnih voda (infiltracijskega polja) odpadnih ali površinskih voda; 
17. vnosa v kanalizacijski sistem: 

a. naftnih derivatov, 
b. olja in maščob, 
c. agresivnih kemijskih sredstev, 
d. odpadnih voda, 
e. predmetov, ki lahko zaustavijo delovanje naprave za čiščenje odpadnih voda (mdr. ogorki, tamponi, ušesne palčke, 

kondomi, plastične vrečke ipd.); 
18. vnosa v kanalizacijski sistem vod, ki izhajajo iz: 

a. vodnih filtrov, 
b. mehčalcev vode, 
c. postaj za obdelavo vode; 

19. vnosa v kanalizacijski sistem kondenzatov, ki izhajajo iz: 
a. kondenzacijskih kotlov; 
b. klimatskih naprav. 

 

 

Datum prodaje: ....................................................  
 

Datum montaže/izročitve: .........................................   
 

Paket/SN: ....................................................  

  

 

Podpis prodajalca:  ............................................  

 

Podpis monterja:  ............................................  

 

Podpis kupca:  ............................................  

mailto:poczta@fann.pl
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8.4 Dnevnik obratovanja in vzdrževanja za sisteme BIOBED 5 
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