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Bioteria VENT BioSystem. 

UTRUSTNINGAR OCH MASKINER FÖR STORDRIFTSBEREDNING, TILLAGNING ELLER SERVERING AV LIVSMEDEL DIVERSE 

UTRUSTNINGAR I STORKÖK. 

Fettnedbrytande system i im-kanaler för storkök med Bioterias VENT BioSystem Automatiskt och biologisk rengöring av 

filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation.  

 

Fabrikat Bioteria VENT BioSystem Modeller: F= filterhus, I= im-kanal, X=VÅV  

Dessa kan användas i olika varianter typ FIX AS (apparatskåp) och produktkärl med 500 doser Bio-V skall placeras i 

frostfritt utrymme (tex Kök, Städutrymme, Fläktrum, UC eller liknande) och kanalisering max 25meter för tillhörande 

slangar dras från styrskåp till filterhus, im-kanaler och ev värmeväxlare. KV framdrages diameter 22mm avslutas med 

kulventil och backventil samt VU dubbeluttag 10A ska finnas framdraget i närheten (0,5m) från placering av AS.  

 

OBS! stickat förfilter av metall 50mm tjockt, monteringsdel tillverkas lokalt, ska monteras innan FL Filter i FTX-aggregat. 

Ingår i Ventilationsaggregat leveransen. 

 

Vid genomgång av brandceller för Bioterias montageslang, ska det tas upp ett hål i diameter 50mm för Bioterias 

kanalisering, brandcellstätning utförs av annan entreprenör. 

 

Kontakta Bioteria tel. 08-540 889 00 i god tid innan kökskåpor installeras. 

 

 

BioHOOD FV. Frånluftskåpa monterad mot vägg. 

Frånluftskåpa BioHOOD FV av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått:  

Längd 1000 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 1000 – 1500 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.   

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

 

Filterhus utrustat med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av 

filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation. 

 

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 

5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska 

kunna monteras i filterhus.  

 

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.  

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.  

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.  

 

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och 

spridning av bioprodukt. Komplett med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare 

riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal. 
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BioHOOD FV-LT. Frånluftskåpa för låga takhöjder monterad mot vägg. 

Frånluftskåpa BioHOOD FV-LT av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått: 

Längd 700 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 700 – 1200 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.   

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

 

Filterhus utrustat med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av 

filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation. 

 

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 

5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska 

kunna monteras i filterhus.  

 

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.  

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.  

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.  

 

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och 

spridning av bioprodukt. Komplett med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare 

riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal. 

 

 

BioHOOD FSV. Frånluftskåpa med styrluft monterad mot vägg. 
Frånluftskåpa med styrluft BioHOOD FSV av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått: 

Längd 1000 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 1000 – 1500 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.   

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

 

Filterhus utrustat med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av 

filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation. 

 

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 

5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska 

kunna monteras i filterhus.  

 

Styrluftsfläkt. Integrerad styrluftsfläkt, vid injustering kan frånluftsflädet sänkas med upp till 20%. 

 

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.  

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.  

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.  

 

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och 

spridning av bioprodukt. Komplett med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare 

riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal. 
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BioHOOD FSTV. Frånluftskåpa med styrluft och tilluft monterad mot vägg. 
Frånluftskåpa med styrluft och tilluft BioHOOD FSTV av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått: 

Längd 1000 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 1200 – 1600 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.   

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

 

Filterhus utrustat med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av 

filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation. 

 

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 

5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska 

kunna monteras i filterhus.  

 

Styrluftsfläkt. Integrerad styrluftsfläkt, vid injustering kan frånluftsflädet sänkas med upp till 20%. 

 

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.  

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.  

Öppningsbar frontpanel TL för enkel rengöring. 

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.  

 

Bioteria Ventilex SB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och 

spridning av bioprodukt. Komplett med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare 

riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal. 

 

 

BioHOOD FC. Frånluftskåpa av centrummodell för köksöar. 
Frånluftskåpa BioHOOD FC av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått: 

Längd 1400 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 1600 – 2600 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.   

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

 

Filterhus utrustas med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av 

filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation. 

 

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 

5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska 

kunna monteras i filterhus.  

 

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.  

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.  

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.  

 

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och 

spridning av bioprodukt. Komplett med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare 

riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal. 
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BioHOOD FC-LT. Frånluftskåpa av centrummodell för köksöar och låga takhöjder. 
Frånluftskåpa BioHOOD FC-LT för låga takhöjder av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått: 

Längd 1400 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 1400 – 2000 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.   

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

 

Filterhus utrustat med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av 

filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation. 

 

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 

5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska 

kunna monteras i filterhus.  

 

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.  

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.  

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.  

 

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och 

spridning av bioprodukt. Komplett med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare 

riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal. 

 

 

BioHOOD FSC. Frånluftskåpa med styrluft av centrummodell för köksöar. 
Frånluftskåpa med styrluft BioHOOD FSC av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått: 

Längd 1400 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 2000 – 2800 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.   

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

 

Filterhus utrustat med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av 

filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation. 

 

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 

5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska 

kunna monteras i filterhus.  

 

Styrluftsfläkt. Integrerad styrluftsfläkt, vid injustering kan frånluftsflädet sänkas med upp till 20%. 

 

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.  

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.  

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.  

 

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och 

spridning av bioprodukt. Komplett med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare 

riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal. 
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BioHOOD FSTC. Frånluftskåpa med styrluft och tilluft av centrummodell för köksöar. 
Frånluftskåpa med styrluft och tilluft BioHOOD FSTC av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått: 

Längd 1400 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 2400 – 2800 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.   

 

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

 

Filterhus utrustat med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av 

filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation. 

 

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 

5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska 

kunna monteras i filterhus.  

 

Styrluftsfläkt. Integrerad styrluftsfläkt, vid injustering kan frånluftsflädet sänkas med upp till 20%. 

 

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.  

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.  

Öppningsbar frontpanel TL för enkel rengöring. 

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.  

 

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och 

spridning av bioprodukt. Komplett med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare 

riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal. 

 

 

TraHOOD FV. Frånluftskåpa monterad mot vägg. 

Frånluftskåpa TraHOOD FV av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått:  

Längd 1000 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 1000 – 1500 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.   

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

 

Filterhus utrustas med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av 

filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation. 

 

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 

5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska 

kunna monteras i filterhus.  

 

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.  

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.  

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.  

 

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och 

spridning av bioprodukt. Komplett med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare 

riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal. 
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TraHOOD FV-LT. Frånluftskåpa för låga takhöjder monterad mot vägg. 

Frånluftskåpa TraHOOD FV-LT för låga takhöjder av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått: 

Längd 700 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 700 – 1200 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.   

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

 

Filterhus utrustas med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av 

filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation. 

 

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 

5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska 

kunna monteras i filterhus.  

 

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.  

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.  

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.  

 

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och 

spridning av bioprodukt. Komplett med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare 

riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal. 

 

 

TraHOOD FSV. Frånluftskåpa med styrluft monterad mot vägg. 
Frånluftskåpa med styrluft TraHOOD FSV av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått: 

Längd 1000 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 1000 – 1500 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.   

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

 

Filterhus utrustas med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av 

filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation. 

 

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 

5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska 

kunna monteras i filterhus.  

 

Styrluftsfläkt. Integrerad styrluftsfläkt, vid injustering kan frånluftsflädet sänkas med upp till 20%. 

 

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.  

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.  

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.  

 

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och 

spridning av bioprodukt. Komplett med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare 

riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal. 
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TraHOOD FSTV. Frånluftskåpa med styrluft och tilluft monterad mot vägg. 
Frånluftskåpa med styrluft och tilluft TraHOOD FSTV av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått: 

Längd 1000 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 1200 – 1600 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.   

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

 

Filterhus utrustas med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av 

filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation. 

 

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 

5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska 

kunna monteras i filterhus.  

 

Styrluftsfläkt. Integrerad styrluftsfläkt, vid injustering kan frånluftsflädet sänkas med upp till 20%. 

 

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.  

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.  

Öppningsbar frontpanel TL för enkel rengöring. 

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.  

 

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och 

spridning av bioprodukt. Komplett med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare 

riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal. 

 

 

TraHOOD FC. Frånluftskåpa av centrummodell för köksöar. 
Frånluftskåpa TraHOOD FC av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått: 

Längd 1400 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 1600 – 2600 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.   

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

 

Filterhus utrustas med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av 

filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation. 

 

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 

5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska 

kunna monteras i filterhus.  

 

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.  

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.  

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.  

 

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och 

spridning av bioprodukt. Komplett med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare 

riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal. 
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TraHOOD FC-LT. Frånluftskåpa av centrummodell för köksöar och låga takhöjder. 
Frånluftskåpa TraHOOD FC-LT för låga takhöjder av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått: 

Längd 1400 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 1400 – 2000 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.   

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

 

Filterhus utrustas med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av 

filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation. 

 

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 

5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska 

kunna monteras i filterhus.  

 

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.  

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.  

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.  

 

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och 

spridning av bioprodukt. Komplett med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare 

riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal. 

 

 

TraHOOD FSC. Frånluftskåpa med styrluft av centrummodell för köksöar. 
Frånluftskåpa med styrluft TraHOOD FSC av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått: 

Längd 1400 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 2000 – 2800 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.   

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

 

Filterhus utrustas med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av 

filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation. 

 

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 

5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska 

kunna monteras i filterhus.  

 

Styrluftsfläkt. Integrerad styrluftsfläkt, vid injustering kan frånluftsflädet sänkas med upp till 20%. 

 

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.  

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.  

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.  

 

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och 

spridning av bioprodukt. Komplett med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare 

riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal. 
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TraHOOD FSTC. Frånluftskåpa med styrluft och tilluft av centrummodell för köksöar. 
Frånluftskåpa med styrluft och tilluft TraHOOD FSTC av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått: 

Längd 1400 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 2400 – 2800 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.   

 

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

 

Filterhus utrustas med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av 

filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation. 

 

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 

5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska 

kunna monteras i filterhus.  

 

Styrluftsfläkt. Integrerad styrluftsfläkt, vid injustering kan frånluftsflädet sänkas med upp till 20%. 

 

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.  

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.  

Öppningsbar frontpanel TL för enkel rengöring. 

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.  

 

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och 

spridning av bioprodukt. Komplett med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare 

riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal. 

 

 

TraHOOD FDK. Värme och Kondenskåpa med kondenseringsplåtar. 
Värme och Kondenskåpa TraHOOD FDK av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått: 

Längd 1000 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 1000 – 1500 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.   

 

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

Belysning i täthetsklass IP 66.  

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.  

Nedtagbart vattenkärl, vid stora vatten/ångmängder Ventil för tömning, för anslutning mot avlopp.  

 

 

TraHOOD FDH. Värme och Kondenskåpa. 
Kondenskåpa TraHOOD FDH av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått: 

Längd 1000 – 2000 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 700 – 1200 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet 

 

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

Belysning i täthetsklass IP 66.  
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TraHOOD TL. Tilluftsplenum. 

Tilluftsplenum TraHOOD TD av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. 

 

Mått: 

Längd 500 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar) 

Djup 300 mm 

Höjd 480 mm 

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.   

 

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm. 

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.  

Injusteringsspjäll. 

Öppningsbar frontpanel för enkel rengöring. 

 

 

Ventilex SB. Elektroniskt släcksystem för Storkökskåpor. 
Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och 

spridning av bioprodukt. Komplett med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare 

riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot im-kanal. 

 

 

Ventilex SB. Mekaniskt släcksystem för Storkökskåpor. 
Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och 

spridning av bioprodukt. Komplett med apparatskåp för släcktuber, detekteringssystem samt spridare riktade mot 

köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot im-kanal. 

 


