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BIOREAKTOR

2 MOŽNOSTI VÝTOKU
1  BIOROCK® Gravitačný výtok 

2 BIOROCK® Tlakové čerpanie

Tlakový - VYSOKÝ VÝTOK je zabezpečený 
kvalitným elektrickým čerpadlom. Táto 
možnosť je predpripravená ako možnosť 
jednoduchého domontovania čerpadla pre 
rýchlosť inštalácie. Prerušovaná 
automatická prevádzka pomocou 
plavákového spínača.

Mechanické rozdelenie predčistenej 
vody po celom povrchu médií 
BIOROCK.

UZAMYKATEĽNÝ POKLOP 

zabezpečený proti otvoreniu
odolný proti ÚV žiareniu

ROZDELENIE VODY

VYSOKÝ
VÝTOK

NÍZKY
VÝTOK

VTOK DO BIOREAKTORA

ALARM

ROZDEĽOVAČ 
VODY

BIOROCK MÉDIÁ

GRAVITAČNÝ VÝTOK

VSTUP VZDUCHU

VENTILÁCIA

NOSIČE BIOROCK MÉDIA
Pre ľahkú manipuláciu
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ALL-IN-ONE COMPACT SOLUTIONS FOR DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT

PRIMÁRNA NÁDRŽ

Neelektrické čistiace systémy

MONOBLOCK
KOMPAKTNÉ RIEŠENIE - VŠETKO V JEDNOM

PRÍTOK SPLAŠKOV

VÝSTUP VZDUCHU

AKO TO FUNGUJE
PRIMÁRNA NÁDRŽ
Zbavuje splaškovú odpadovú vodu 
prichádzajúcu z objektu olejov, 
tukov a organických pevných látok. 
Voda prechádza cez čistiteľný 
výtokový filter pred odtokom do 
reaktora BIOROCK.

BIOREAKTOR
Médiá BIOROCK v bioreaktore 
spracujú odpadovú vodu 
prirodzeným procesom aeróbneho 
štiepenia (sekundárne čistenie) a 
procesom filtrácie (terciárne 
čistenie).

✓ Bez potreby elektrickej energie
✓ Ultra kompaktné a užívateľsky nenáročné
✓ Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia
✓ Ideálne pre stiesnené priestory a malé plochy
✓ Integrovaná komora čerpadla pre vysoký odtok (všetky
modely MONOROCK a ECOROCK-700/800/900)

BIOROCK® MÉDIÁ
Odpadová voda preteká cez filtračné médiá. BIOROCK 
médium je veľmi účinným nosičom baktérií. Médiá 
BIOROCK sú vysoko odolné voči degradácii a sú 
dlhodobo extrémne stabilné.
BIOROCK Médiá sú 100% recyklovateľné

ČISTITEĽNÝ FILTER
Pre zabránenie vniknutia 
hrubých nečistôt do bioreaktora
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BIOROCK®  versus štandardné riešenia

BIOROCK poskytuje revolučný a účinný systém v 
porovnaní so všetkými ostatnými značkami čistiarní 
odpadových vôd, ktoré sú dnes k dispozícii.

FAKTY BIOROCK® Štandardné 
riešenia 

Neelektrické* Áno
Bez hluku a zápachu Áno Nie
Zvláda rozdiely v zaťažení Áno Nie
Funkčnosť i bez prítoku Áno Nie 

Kompakt. i s exist. septikom* Áno Nie
Bezúdržbovosť Áno Nie
Nízke prevádzkové náklady Áno Nie
* V závislosti od podmienok lokality

Všetky systémy BIOROCK® sú dodávané kompletné a predmontované pre jednoduchú inštaláciu.

biorock.com

s e p t i c  s y s t e m s

 Od roku 1988 sa 
spoločnosť BIOROCK stala 
medzinárodne uznávaným 
a skúseným lídrom v 
oblasti lokálnych a 
decentralizovaných 
neelektrických technológií 
na spracovanie 
odpadových vôd pre 

rezidenčný a komerčný 
sektor.

Ušetríte až 300,- € za rok*

Žiadne energetické náklady na čistiaci 
proces

Dlhé intervaly medzi vyprázdňovaním 
nádrží (2 - 5 rokov)

Minimálne náklady na údržbu a opravy. 
Bezporuchovosť. Nenáročná technológia bez 
potreby drahých náhradných dielov.

Významné úspory 
z dôvodu minimálnych nákladov na údržbu a 
prevádzku

25 YEARS ON TANKS*
10 YEARS ON MEDIA*

* Subject to conditions, contact us for details

Niekoľko  typových radov 
ČOV od 4 do 300 osôb

Pre viac informácií nás konataktujte 
na:  www.biorock.sk

VAŠA
ÚSPORA

20
17

/0
3

Zastúpenie BIOROCK SK
FONHIT s.r.o., Dénešova 4, 040 23 Košice. 
Slovenská republika.
Tel.: 0905 618714
info@biorock.sk  |  biorock.sk

Nie

Záruka:
25 rokov na nádrže
10 rokov na médiá

*v porovnaní so štandardnými elektrickými ČOV


	Prospekt_BIOROCK_SK_2017
	BIOROCK_FLD_End_Users_INT_20172_(digital)



