
Topas 5 BDT renar avloppsvattnet i en biobädd med 
plastkroppar som har en stabilare funktion vid låg 
mikrobakteriell belastning.

Topas BDT 5 är byggd för att rena avloppsvatten 
från bad-, disk- och tvättvatten (BDT), ett 
avloppsvatten som har låg andel mikroorganismer 
jämfört med avlopp som även innehåller toalett-
vatten. 

Topas BDT 5 har lägre slambildning jämfört med 
ett vanligt reningsverk och underhåll kan enkelt 
skötas av fastighetsägaren på egen hand efter 
instruktion. 

Som ägare till Topas BDT 5 får man tillgång till 
Topas Vattens serviceorganisation som ger 
ägaren en trygg tillvaro. 

Möjlighet till ett supportavtal gör att man har 
tillgång till hjälp på telefon, mail eller helt enkelt 
att en servicetekniker kommer ut på begäran.

Topas BDT 5 är uppgraderbar till att hantera allt 
avlopp från ett hushåll (även WC-avlopp). 

Enheten går att teknikuppgradera i efterhand 
men det kräver viss förberedelse vid installation. 
Den slutna tanken för WC skall vara förberedd 
för att bli en slamavskiljare och allt installeras 
så att man enkelt kan koppla ihop enheterna. 

Reningsverket uppgraderas genom att man 
byter ut en del av inredningen i reningsverket 
och får på det sättet ett Topas Plus 5 för inte-
grerat spillvatten från hushåll. 

Notera att det vid ombyggnad krävs ändring 
av tillståndet hos ditt miljö- och hälsoskydds-
förbund.

Topas BDT 5
Ett reningsverk för rening av bad-, disk- och tvättvatten

Möjlighet att uppgradera till ett Topas Plus 5 för WC-vatten

 Kompakt och platsbesparande
 Inga rörliga delar
 Minimala skötselbehov – billig i drift
 Uppgraderingsbar till WC-avlopp
 Lätt att installera

Rening av endast BDT-vatten.

Uppgraderad anläggning till Topas Plus som renar både 
BDT- och WC-vatten.
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Modell Bredd (mm) Längd (mm) Djup (mm) Vikt (kg) Inloppshöjd*(mm)

Topas BDT 5 1220 1220 2210 130 910-1810

* från botten av anläggningen

Topas BDT 5 har variabel inloppshöjd som er- 
bjuder flexibilitet vid installation och går att 
installera även i t ex bergig miljö. 

Tekniken är ett mycket kompakt och platsbe-
sparande sätt att rena bad-, disk- och tvätt-
vatten från hushåll då anläggningen inte kräver 
någon efterföljande markbaserad rening. 

Topas BDT 5 innehåller inga rörliga delar - allt 
drivs av en luftkompressor. Detta minimerar 
både skötselbehov och driftkostnader. 

Precis som hos övriga välbeprövade reningsverk 
från Topas Vatten ackumulerar och utjämnar 
Topas BDT 5 upp till halva dygnsvolymen vilket 
gör risken för slamflykt nästan obefintlig.

Dimensioner

En kompakt och platsbesparande lösning


