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Ecobox BIO-2 är ett komplett system för 2 fastigheter, och är anpassat för villa
eller fritidshus. Med Ecobox BIO-2 får du ett system som renar allt
avloppsvatten från huset (WC, dusch och tvätt). Ecobox BIO-2 uppfyller de
högsta kraven på rening av avloppsvatten i Sverige.
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Ecobox är CE-märkt enligt EN-12566-3
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Svensktillverkat system utan kemikalier

Teknisk data – Ecobox BIO 2
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Vattenrening
Ptot (Totalfosfor)
BOD (Syretärande ämnen)
Ntot (Totalkväve)
Bakterier (Fecal Coliform)
Nominell belastning

Data
Reduktion
>90%
>90%
>50%
>99,99%
1500 liter/dygn

Vikt
Spänning
Effekt
Energiåtgång/år
Våtvolym
Volym slamavskiljare
Material

650 kg
230V
70W
ca 600kWh
8400 liter
4200 liter
HDPE+GRP

Allmänt
Ecobox installeras av utbildad markentreprenör.
Inkoppling av el måste utföras av behörig elektiker.
Slamtömning görs normalt en till två gånger per år.
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