1.1.4 Drift- och skötselanvisning GOR BioSystem

GOR BioSystemTM
Fettavskiljare

Drift- och skötselanvisning

Biologiskt rening för fettavskiljare

Systembeskrivning

Ansvarsfördelning

GOR BioSystemTM reducerar fett och luktstörningar i fettavskiljaren
genom en kontrollerad biologisk process.

Varje besök dokumenteras på Bioterias kundwebb. Informationen är
inloggningskyddad med användarnamn och lösenord så att endast
den som är ansvarig för fastigheten och fettavskiljaren ska ha åtkomst till uppgifterna.

GOR BioSystemTM ger en mer pålitlig och driftsäker fettavskiljare
samtidigt som användaren sparar pengar och minskar sin miljöpåverkan. GOR BioSystemTM är ett bioteknologiskt system för att bryta
ner fett och eliminera otrevliga lukter i fettavskiljare. Tekniken har sin
grund i en kontrollerad biologisk process som liknar den vid reningsverk.
Drift och underhåll
Driften av anläggningen sköts av Bioteria Technologies AB som en del
av GOR Maintenance Program™ - ett drift och underhållsprogram.
Den biologiska processen pågår enbart under tider då köksverksamheten står stilla vilket oftast är nattetid. Vid misstanke om driftfel i
styrskåpet, handla enligt “Rutiner för åtgärder vid driftstörningar
och larm” nedan.
Bioterias åtagande
Bioteria Technologies AB genomför regelbundna servicebesök där
följande kontrolleras:
•

Styrskåpets funktion och ingående komponenters status

•

Överföringskapacitet till avskiljaren (slangkvalitet)

•

Den biologiska processen (fett-, slam- och odörkontroll)

•

Funktionskontrollbesiktning av fettavskiljaren

•

Besiktning av avskiljaren invändigt sker vid tömning (minst 1
gång/år).

För inloggningsinformation kontakta Bioteria Technologies AB.
Dosering
BioG™ doseras 3 till 10 doser per dygn för en normalstor fettavskiljare (2-10 l/s) med normal fettansamling. Inställningarna för respektive anläggning finns dokumenterade på kundwebben.
Rutiner för funktionskontroller och kalibreringar
Se rubrik “Bioterias åtagande”
Rutiner för åtgärder vid driftstörningar och larm
Styrskåpet har en batteribackup, därför kan stickproppen dras ur vid
driftstörning, larm eller annan typ av tveksamhet. För att undvia att
fettnedbrytningen påverkats negativt ska alltid Bioteria kontaktas
inom ett dygn i samband med en urkoppling av GOR BioSystem™

För mer information se GOR Maintenance Program™
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