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Komplett drift- och underhållsprogram för fettavskiljare med GOR BioSystem

GOR BioMaintenance Program
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GOR BioMaintenance Program är ett skräddarsytt drift- och 
underhållsprogram för fettavskiljare med biologisk behandling 
med GOR BioSystem eller GOR BioSystem Smart Bioremote.
Programmet är utvecklat för att öka driftsäkerheten samt för 
att minimera miljöbelastning och driftkostnader. 

Löpande drift- och underhållsarbeten 
GOR BioMaintenance Program innebär att Bioteria tar ansvar 
för drift och funktion av fettavskiljaren. Löpande service och 
underhållsarebeten genomförs av utbildad tekniker. Vid servce- 
tillfällena genomförs reparationer, injusteringar och byten av 
reservdelar som faller inom avtalets ramar.

Allt underhållsarbete finns tillgängligt på Bioterias Kundwebb. 

Vid driftstörningar
Eventuella driftstörningar anmäls direkt till Bioteria för åtgärd. 
Är fettavskiljaren utrustad med GOR BioSystem Smart Bi-
oremote rapporteras alla driftstörningar automatiskt genom 
uppkopplade sensorer. Fettavskiljare med GOR BioSystem 
Smart Bioremote står i ständig övervakning och möjliggör ett 
mer proaktivt drift- och underhållsarbet av Bioterias tekniker. 
GOR BioSystem Smart Bioremote är ett bra val för den som vill 
ha full kontroll 24 timmar om dygnet. 

GOR Maintenance Program kan kombineras med övriga drift- 
och underhållsprogram från Bioteria där vi även sköter om 
avfallshantering och storköksventilation.

Fördelar:
 ◆ En partner för drift och underhåll
 ◆ Driftsäker fettavskiljare
 ◆ Ökad kontroll
 ◆ Support och snabba åtgärder

Vad ingår i GOR BioMaintenance Program

 ◆ Löpande underhållsarbete
 ◆ Fjärrövervakning
 ◆ Fjärrstyrning
 ◆ Hjälp vid driftstörning
 ◆ Årliga funktionskontrollbesiktningar
 ◆ Anläggningsinformation och dokumentation  

tillgänglig på Bioterias Kundwebb
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Användningsområde
GOR BioMaintenance Program är ett skräddarsytt drift- och underhållsprogram för fettavskiljare utrustade med GOR BioSystem 
och GOR BioSystem Smart Bioremote. Bioterias biosystem kan installeras i alla fettavskiljare i alla verksamheter som hanterar 
någon form av matlagning eller produktion av livsmedel såsom restaurang, bagari, charketuri, slakteri etc.  

Egenskaper
Med Bioterias GOR BioSystem och GOR BioSystem Smart Bioremote kan fettet brytas ner direkt i fettavskiljaren vilket leder till 
färre tömningar, minskade luktproblem och andra driftstörningar. Med GOR BioMaintenance Program tar Bioteria fullt ansvar för de 
biologiska systemen och säkerställer din fettavskiljares drift och funktion. Du spar både pengar, miljö och minskade driftbekymmer.

GOR BioMaintenance program för  
GOR BioSystem

 ◆ Löpande service- och underhållsarbete

 ◆ Hjälp vid driftstörning genom felanmälan

 ◆ Årlig funktionskontrollbesiktning

 ◆ Anläggningsinformation och dokumentation  
tillgänglig på Bioterias Kundwebb

Fördelar

 ◆ Löpande drift- och underhållsarbeten

 ◆ Reducerar tömningsbehovet

 ◆ Reducerar obehagliga lukter

 ◆ Reducerar driftstörningar

 ◆ Reducerar koldioxidutsläpp och klimatpåverkan

GOR BioMaintenance program för  
GOR BioSystem Smart Bioremote

 ◆ Löpande service- och underhållsarbete

 ◆ Hjälp vid driftstörning genom felanmälan

 ◆ Fjärrövervakning 24H/dygnet

 ◆ Fjärrstyrning - åtgärder på distans

 ◆ Hjälp vid driftstörning genom felanmälan

 ◆ Årliga funktionskontrollbesiktningar

 ◆ Anläggningsinformation och dokumentation  
tillgänglig på Bioterias Kundwebb 

Fördelar

 ◆ Löpande drift- och underhållsarbeten

 ◆ Reducerar tömningsbehovet

 ◆ Reducerar obehagliga lukter

 ◆ Reducerar driftstörningar

 ◆ Reducerar koldioxidutsläpp och klimatpåverkan

 ◆ Fjärrövervakning 24 h/dygnet

 ◆ Möjlighet till fjärrstyrning

 ◆ Proaktivt drift och underhållsarbete
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