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i den biologiska produkten är utvalda utifrån sin fantastiska 
förmåga att bryta ner fett och anpassade för att klara den 
tuffa miljön som råder i en storköksventilation. 

Bioteknik kan ersätta samtliga traditionella metoder i kampen 
mot fettet i imkanaler, filter och värmeväxlare. Den biologiska 
metoden är hållbar och miljövänlig – men framför allt är den 
effektiv. När bioteknik ersätter ozon eller kemikalier minskar 
miljöbelastningen och arbetsmiljön förbättras.

Spar pengar, miljö och minska driftstörningar
Vår målsättning är även att alltid göra den miljövänliga 
tekniken ekonomiskt lönsam för våra kunder. Med Bioterias 
biologiska behandling – kombinerat med teknik och ett gediget 
drift- och underhållsprogram – får du en kostnadseffektiv 
lösning, luktfri arbetsmiljö och minskade driftbekymmer. 

Fett - storköksventilationens värsta fiende
Matlagning i stor skala producerar stora mängder fett och 
matos. Den heta, fettbemängda vattenångan fångas upp i 
kökskåporna, leds upp genom filtren och strömmar vidare ut i 
imkanlen. Överallt där fettet passerar skapar det problem. Fett 
har egenskaper som gör det till en av de mest svårhanterliga 
och problematiska avfallsprodukter vi producerar. Fettet leder 
till höga sotningskostnader, omöjliggör värmeåtervinning, 
besvärlig filterrengöring och inte minst ökad brandrisk. Genom 
att löpande bryta ner fettet i imkanalen kan du nästan helt 
eliminera risken för dessa problem. 

Fettreducering med hjälp av mikroorganismer 
VENT BioSystem är ett bioteknologiskt system, utvecklad 
för storköksventilation för att hålla imkanal, filter och 
värmeväxlare fria från fettavlagringar. Tekniken bygger på 
en kontrollerad biologisk process som bryter ner fett vilket 
gör att imkanalen blir rengjord dagligen. Mikroorganismerna 

VENT BioSystem är ett bioteknologiskt och helt automatiskt fettreduceringssystem för 
storköksventilation. Med hjälp av teknik och speciellt utvalda mikroorganismer kan fettet 
brytas ner - miljövänligt och säkert. Resultatet blir bättre ekonomi, drift och miljö. 

Bioteknik kan ersätta samtliga traditionella 
metoder i kampen mot fettet i imkanaler, filter 
och värmeväxlare. 
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Vi hjälper dig!
- från projektering till drift och underhåll

“Vi hjälper dig hela vägen från projekteringsstadiet till installation, drift- och underhåll. 
Våra utbildade tekniker installerar och driftsätter systemet för att därefter ta  
fullt ansvar för drift och funktion” 

Pierre Blankenburg
Produktchef Storköksventilation
pierre.blankenburg@bioteria.se

Fördelar med VENT BioSytem

Återvinn värmen
Med VENT BioSystem möjliggörs en effektiv värmeåtervinning. 
Oavsett vilken värmeväxlare du använder kan du vara trygg 
med att VENT BioSystem förhindrar att fett når värmeväxlaren.

Minskade sotningskostnader och ökad brandsäkerhet
Den biologiska produkten doseras direkt på filter och i 
imkanalen och följer fettets väg. Kanalen får en daglig 
behandling, brandsäkerheten ökar och kostnaden för sotning 
minimeras kraftigt. 

Enkel filterrengöring
Systemet minimerar även hanteringen av köksfiltren. Filtren 
behöver inte diskas i diskmaskinen utan det räcker med en 
snabb avsköljning under rinnande vatten. Detta spar mycket 
tid, energi och onödigt kemikalieanvändande.

Skräddarsytt drift- och underhållsprogram
Bioteria tar fullt funktionsansvar för VENT BioSystem. VENT 
BioMaintenance Program är ett skräddarsytt serviceprogram 
som regelbudet genomföras av Bioterias utbildade 
BioMaintenance Tekniker. Detta för att ditt anläggning ska 
fungera problemfritt och utan några driftstopp. 

VENT BioMaintenance Program är ett skräddarsytt 
serviceprogram som regelbudet genomföras av Bioterias 
utbildade BioMaintenance Tekniker. 
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Spara pengar, miljö och minska driftstörningar 
Vår målsättning är att du som kund alltid ska spara pengar och samtidigt minska din 

miljöpåverkan. Med Bioterias biologiska behandling kombinerat med teknik och ett gediget 
drift- och underhållsprogram får du en kostnadseffektiv lösning, en hygienisk arbetsmiljö 

och minskade driftbekymmer. Dessutom är du med och bygger ett hållbart samhälle.
 

Bioteria Tehcnologies AB
Tumstocksvägen 13, 187 66 Täby
Tel: 08-540 889 00
www.bioteria.com


