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Bezhlučné

Prevádzka 0,- €

Neelektrické

Bezzápachové

Uhlík. stopa 0

BIOROCK ® 
Bezenergetické ČOV



BIOROCK bola založená v roku 1988 a je teraz medzinárodne uznávanou a skúsenou 
vedúcou spoločnosťou v oblasti kompaktnej čistiarenskej techniky. Systémy BIOROCK 
sú inštalované vo svete 25 rokov. Náš osvedčený výkon vedie k dôvere užívateľov 
našej technológie a siete dodávateľov, ktorá je základom nášho úspechu.

• Veľmi stabilný anorganický materiál - nerozpadá sa časom, na rozdiel
od "organických" médií
• Vyžaduje minimálnu údržbu - na rozdiel od organických médií nie je
potrebný oter a skarifikácia
• Štruktúra a zloženie zaručuje neprekonateľnú a jedinečnú povrchovú
úpravu s výnimočnými výsledkami čistenia
• Ekologický materiál, vyrobený lokálne a recyklovateľný

BIOROCK ponúka oveľa efektívnejšiu a ekologickejšiu čistiacu 
techniku v porovnaní s tradičnými technikami, ktoré majú 
veľmi vysokú údržbu a spotrebu energie.

BIOROCK ponúka 2 možnosti vypúšťania:

1. BIOROCK gravitačný-nízky výtok
2. BIOROCK tlakový-vysoký výtok

BIOROCK®

Neelektrické domové čistiarne odpadových vôd

BIOROCK®

Bezenergetický čistiaci proces
Surová splašková odpadová voda (A) vstupuje do primárnej nádrže 
(PT, B), aby sa zabezpečilo oddelenie a rozklad organických tuhých 
látok (primárne čistenie). Odpadová voda prechádza cez výtokový filter 
pred vypustením do bioreaktora BIOROCK®, ktorý obsahuje dobre 
preukázateľný proces aeróbnej digescie (sekundárne čistenie) a proces 
filtrácie (terciárne čistenie).
BIOROCK používa materiál s obrovskou plochou povrchu, ktorý 
umožňuje kolonizáciu potrebných baktérií, čo je proces, ktorý je 
nevyhnutný pre efektívne spracovanie splaškových odpadových vôd. 
Médiá BIOROCK sú vysoko odolné voči degradácii a sú extrémne 
dlhodobo stabilné. Naše 25 ročné skúsenosti v tomto odvetví sú toho 
dôkazom.

Vysoký tlakový výtok je vybavený spoľahlivým, vysoko kvalitným
čerpadlom. Táto zostava je dodávaná "predpripravená" pre 
jednoduchosť a rýchlosť inštalácie.
Inštalácia pre všetky typy zemných 
podmienok a aplikácií.
• Vysoké podzemné vody.
• Staticky odolné, trvanlivé, bioreaktory 
BIOROCK a primárne nádrže sú štandardne 
vystužené čo umožňujú ich inštaláciu vo 
všetkých zemných podmienkach.
• Systém BIOROCK má schopnosť vyrovnať sa 
s intermitentným (sezónnym) zaťažením, a to 
aj počas dlhých období absencie prítoku.
• Vhodný pre rekreačné domy, chaty, chalupy, 
kempingy, parkoviská pre karavany atď.
• Systém dokáže tiež zaobchádzať s nízkou 
intenzito užívania bez toho, aby bola ohrozená 
kvalita vyčistenej odpadovej vody. 

Vhodné pre rovinatý terén, 
s odtokom priamo do vodného 
toku *, drenážneho poľa alebo 
zvýšeného lôžka.
* Podlieha miestnym alebo národným 
predpisom.

Najvhodnejšie pre šikmé plochy, 
s vyústením priamo do vodného 
toku * alebo do drenážneho poľa.
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Revolučná technológia
✓ Výmena / modernizácia septika
✓ Neelektrický proces čistenia

odpadových vôd
✓ Doba spustenia do 24 hodín
✓ Dlhé obdobie neprítomnosti je 

prijateľné
Jedinečné výhody

✓ Úplne ticho
✓ Nízke prevádzkové náklady
✓ Veľmi ľahká údržba
✓ Dlhý interval odkaľovania 

Udržateľnosť

✓ Vynikajúca kvalita vyčistenej vody
✓ Nízka uhlíková stopa
✓ Ekologický materiál, vyrobený 

lokálne a recyklovateľný 

Jedinečné výhody
BIOROCK poskytuje revolučné, účinné a spoľahlivé kompaktné riešenie čistenia splaškových 
odpadových vôd. Veľmi kompaktné systémy sú bez dúchadiel a difúzorov vzduchu. Na proces 
čistenia nepotrebujú žiadnu elektrickú energiu, čo vedie k minimálnym nákladom na údržbu a 
servis, k najnižším prevádzkovým nákladom a k najdlhším intervalom odkalenia nádrží.

Tieto jedinečné výhody vedú k významným úsporám nákladov pre užívateľa v porovnaní s 
bežnými čistiarňami odpadových vôd, lebo zaručujú maximálnu spoľahlivosť systému bez 
možných porúch, vylučujú potrebu drahých náhradných dielov. Vynikajúce výsledky čistenia 
produktov BIOROCK umiestnili naše systémy na vedúcu pozíciu v porovnaní so staršími, 
tradičnými a štandardnými technikami čistenia odpadových vôd.

Systémy BIOROCK®   dodávame "úplné" 
a predmontované pre ľahkú inštaláciu.

 Prítok splaškov  

Primárna nádrž  

Bioreaktor 
Gravitačný výtok 

Tlakový výtok

  

   

   

  

  

Vstup vzduchu 

BIOROCK Médiá  

Prevzdušňovanie 

Výstup vzduchu  
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BIOROCK

ÁNO

NIE

TRADIČNÉ ČISTIARNE VERSUS BIOROCK
NIE

ÁNO

Neelektrický proces čistenia
Tiché a bez zápachu
Intermitentné (prerušované, kolísavé i dlho zastavené) zaťaženie 
Funkčnosť aj počas dlhodobej neprítomnosti - bez prítoku splaškov
Funkčnosť i v prípadoch dlhodobého výpadku elektrického prúdu 
Spracovanie väčšiny čistiacich prostriedkov používaných v domácnosti
Možnosť konverzie (doplnenia) k existujúcim septikom * 
Intenzívna a náročná prevádzka/údržba
Vysoká produkcia kalu
Vysoké prevádzkové náklady

FACTS
 Tradičné
čistiarne

NIE

NIE

ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

ÁNO
ÁNO

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE



• Značka so silnými hodnotami
• Prístup k licencovaným produktom
• Denná podpora od nášho tímu odborníkov
• Vynikajúce praktické tréningy
• Záruka: 25 rokov na nádrže / 10 rokov na BIOROCK médiá *

* V závislosti od podmienok, kontaktujte nás pre podrobnosti

Naša podpora Ak sa chcete stať vyškoleným a 
schváleným odborníkom s 
certifikáciou BIOROCK a stať sa 
súčasťou našej siete: Kontaktujte 
nás dnes:

0905 618714
e-mail:info@biorock.sk

Sortiment čistiarní odpadových vôd BIOROCK®

Predlžovací nadstavec ø 700 x 1200  mm

Doplnky BIOROCK

Čerpacia šachta ø 400 mmPredlžovací nadstavec ø 700 mm Kontrolná šachta ø 160 mmOdpad. filter pre primárnu nádrž

Predlžovací nadstavec ø 400 mm 

Klipy pre nadzemnú inštaláciu 

Veterná turbína ø 110 mm

ECOROCK-1500

Výsledky čistenia 
BIOROCK®                                 

V súlade s normou EÚ EN 12566-3 
+ A2
BSK

5
  4 mg/l   99%
 26 mg/l   96%CHSK

NEL   3 mg/l   99%

Ďalšie výsledky sú k dispozícii na požiadanie

ECOROCK-2000 ECOROCK-3000

  ROKOV
 ZÁRUKAEN 12566-3+A2

  ECOROCK-1500     ECOROCK-2000     ECOROCK-3000      ECOROCK-5000 

4/6 EO*
600/900
HDPE
1150 mm
1150 mm
2100 mm
186 kg
1098 mm

10 EO*

   1500
   HDPE 
   1450 mm
   1150 mm
   2100 mm
   223 kg

1098 mm

15 EO*

     2250
     HDPE
     2150 mm
     1150 mm
     2100 mm
     297 kg
     1098 mm

30 EO*

       3750
       HDPE
       3550 mm
       1150 mm
       2175 mm
       625 kg
      1213 mm

Kapacita EO
Kapacita litr./deň
Materiál
Dĺžka
Šírka
Výška (max)
Hmotnosť (prázdne) 
∆ vstup a výstup

ECOROCK-5000

* Kapacita každej jednotlivej jednotky ECOROCK sa môže zvýšiť, ak požadovaná kvalita odpadovej vody je nižšia ako výsledky dosiahnuté počas testu EN-12566-3.

ZASTÚPENIE BIOROCK SLOVENSKO:

FONHIT s.r.o., Dénešova 4, 040 23 Košice, 
Slovenská republika.
Tel.: 0905 618714
E-mail: info@biorock.sk

           fonhit@fonhit.sk Web:   www.biorock.sk

BIOROCK S.à.r.l.  |  Z.A.E. Robert Steichen  |  5, rue Bommel 
L-4940 Hautcharage  |  Luxemburg  | 
www.biorock.com
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Kontaktujte nás.Volajte:




