
ECOROCK 
NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA 

BEZ ELEKTRĪBAS

Inovatīva sistēma



Vides kalpošanas laiks ir līdz 10 gadiem

Zemas darbības izmaksas

Minimāla ikgadējā apkope

Viegla uzstādīšana

Bez elektrības

Ilgi septisko tvertņu izsūknēšanas intervāli

Bez smaržas

Kluss

Ilgi tukšuma periodi

ECOROCK 
RISINĀJUMS

Mūsu ECOROCK sistēma ir 
ideāls risinājums jūsu mājas
notekūdeņu attīrīšanai. Tā ir 
pilnīgi klusa, bez smaržas un 
ir tikko saskatāma.

Šī inovatīvā kanalizācijas sistēma, 

kura ir piemērota no 4 līdz 15 

personām, ir ideāli piemērota jūsu 

mājas notekūdeņu attīrīšanai.

ECOROCK apvieno visu 

nepieciešamo, lai veiksmīgi un rentabli 

attīrītu notekūdeņus, tādējādi uzturot 

mājas notekūdeņu sistēmu higiēnisku 

un videi draudzīgu.

Vai jums jau ir funkcionējoša 

galvenā tvertne un vienkārši vēlaties 

modernizēt jūsu attīrīšanas iekārtu? 

Nav problēmu! Mūsu ECOROCK 

risinājums atbilst lielākajai daļai 

galveno tvertņu tirgū. 

NOTEKŪDEŅU 
ATTĪRĪŠANAS NĀKOTNE  

BIOROCK ir mājvieta starptautiski 
atzītai notekūdeņu speciālistu komandai, 

kuras mērķis ir nodrošināt inovatīvas, 
ilgtspējīgas un videi draudzīgas 

ūdeņu attīrīšanas sistēmas.

Mūsu pieredze un vērība 
garantē tikai labākos, uzticamākos 

produktus, nodrošinot tirgum nepārspējamas 
notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas, 

kas neizmanto elektrību.

Organiskās vides augi

Elektrostacijas

ECOROCK

ECOROCK    
RISINĀJUMA 
PRIEKŠROCĪBAS



KĀ AS DARBOJAS?

UNIKĀLĀ BIOROCK VIDE

1. solis: Galvenā tvertne

GALVENĀ TVERTNE attīra neapstrādātos notekūdeņus, atdalot 
taukus, eļļas, smērvielas un organiskās cietās vielas. 
Pēc tam notekūdeņi iztek caur attīrīšanas filtram un tālāk nokļūst 
BIOROCK reaktorā.

2. solis: BIOREAKTORA process

Mūsu BIOREAKTORS turpina attīrīt iepriekš attīrītos notekūdeņus,
izmantojot bioloģisku procesu.
Lai dabiski attīrītu notekūdeņus, mūsu sistēmas izmanto unikālo 
BIOROCK filtrēšanas vidi, ekskluzīvu un ļoti efektīvu baktēriju 
pārvadātāja materiālu.

3. solis: Izvade

Atkarībā no paaugstinājuma veida attīrītos notekūdeņus izvadīs 
gravitācijas ietekmē vai ar sūkni. 

Mūsu ekskluzīvā filtrēšanas vide ir izturīga pret sadalīšanos, tā ir stabila un ilgtspējīga – ilgu laiku uzturot 
attīrīšanas sistēmas efektīvu darbību. Jūs tos atradīsiet tikai BIOROCK sistēmās.
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25 gadu garantija tvertnēm*
10 gadu garantija videi*

* ar nosacījumiem

BIOROCK iekārtas ir 
apstiprinātas un pārbaudītas, 
izmantojot daudzus 
starptautiskos standartus.

Zvaniet mums šodien, lai saņemtu BEZMAKSAS 
projekta konsultāciju

vai apmeklējiet 

www.biorock.lv 

Viena no galvenajām ECOROCK attīrīšanas iekārtu
priekšrocībā ir to ilgtspējīgums un
ekonomiskais ieguldījumus. 
Mūsu sistēmai nepieciešama minimāla apkope, tai 
nevajag elektrību, un ir ilgs kalpošanas laiks.

Jūs pastāvīgi ietaupīsiet elektrības, uzturēšanas 
un ūdens izmaksas, jo attīrīto ūdeni var atkārtoti 
izmantot apūdeņošanai.

Vai jums ir nepieciešama iekārta ar lielāku kapacitāti, kas 
neizmanto elektrību? Mums ir risinājums katram projektam!

Papildinformāciju skatiet mūsu brošūrās par notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām, kas spēj apkalpot 30 un vairāk cilvēku.

IETAUPIET NAUDU  AR ECOROCK

IZMĒRI BIOREAKTORA 
TILPUMS SVARS (TUKŠS)

ECOROCK-1000 1000 litri 163 kg

ECOROCK-1500 1500 litri 197 kg

ECOROCK-2000 2000 litri 232 kg

ECOROCK-3000 3000 litri 304 kg

ECOROCK  SPECIFIKĀCIJAS
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