ECOROCK
STRØMLØST SPILDEVANDS
BEHANDLING
Det Innovative System

FREMTIDENS SPILDEVANDS
BEHANDLING
BIOROCK er et stærkt team af specialister
som har samme mål, nemlig at levere
innovative, bæredygtige og miljøvenlige
spildevands behandling
Vores niveau af ekspertise og opmærksomhed
på detaljer garanterer kun det bedste,
mest pålidelige produkt, der giver markedet
de ultimative ikke-elektriske spildevand
sbehandlings teknologier.

FORDELE VED
ECOROCK
Filtermateriale har en levetid
på minimum 10 år
Lave vedligeholdelses udgifter
Minimal årlig vedligehold
Kompakt og diskret
Strømløst
Nem og simpel installation
Lugtfrit
Lydløst
Lange fraværsperioder er muligt

MONOBLOCK
Elektriske anlæg
Rensningsanlæg med
organisk filtermateriale

ECOROCK
LØSNINGEN
ECOROCK systemet er
den perfekte løsning til dit
spildevands rensning. Lydløst,
lugtfrit og knap synligt.
Med en kapacitet fra 4 til 15 personer,
er det innovative spildevandssystem
ideelt til din spildevands behandling.
ECOROCK kombinerer alt du
behøver for at rense dit spildevand,
succesfuldt, kosteffektivt, hygiejnisk
og miljøvenligt.
Har du allerede en fungerende
og godkendt bundfældningstank?
Intet problem! Vores ECOROCK
løsning kan tilpasse langt de fleste
bundfældningstanke på markedet.
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I bundfældningstanken sorteres fedt, olier, fedt og organiske
faste stoffer fra det rå spildevand. Spildevandet passerer derefter
gennem et spildevandsfilter, før det udledes i BIOROCKreaktoren.
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Trin 1: Bundfældningstank

Trin 3: Afledning
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Afhængigt af aflednings koten, kan spildevandet afledes med
gravitation eller ved hjælp af en pumpebrønd.

DET UNIKKE BIOROCK MEDIE
Vores eksklusive medier er nedbrydningsbestandige, stabile og bæredygtige - og holder
rensningssystemet effektivt på lang sigt. Du finder det kun i BIOROCK-systemer.
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Vores BIOREACTOR renser det forbehandlede spildevand
ved hjælp af en biologisk proces.
For naturligt at behandle spildevandet bruges vores unikke
BIOROCK Media, et eksklusivt og meget effektivt bærermateriale
til bakterier.
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Trin 2: BIOREAKTOR proces

O2

1450 mm

SPAR PENGE MED ECOROCK

ECOROCK SPECIFIKATIONER
VOLUME
BIOREAKTOR

VÆGT

ECOROCK-1000

900 liters

163 kg

ECOROCK-1500

1000 liters

197 kg

ECOROCK-2000

1600 liters

232 kg

ECOROCK-3000

2200 liters

304 kg

DIMENSIONER

2150 mm

1150 mm

1150 mm

1150 mm

1200 mm

2075

2075

2080

2075

1150 mm

1060 mm

En af fordelene ved at have et ECOROCK
minirensningsanlæg, er at det er en bæredygtig
og god økonomisk investering. Anlægget kræver
minimum vedligehold, behøver ikke strøm og har
en lang levetid.
Du sparer på elregningen, har et minimum
af vedligehold, med et system der kører
problemfrit i mange år.
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Har du brug for et strømløst rensningsanlæg med større
kapacitet? Vi har en løsning til alle projekter!
Find mere information i vores brochure om
minirensningsanlæg for 30 mennesker og op efter.

Ring til os i dag for en GRATIS projektkonsultation
eller besøg

www.biorock.com

BIOROCK-enheder er
godkendt og testet af
mange internationale
standarder

25 års garanti på tanke
10 års garanti på medie
*underlagt betingelser

