
ECOROCK 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Το Καινοτόμο Σύστημα



Η διάρκεια ζωής του μέσου BIOROCK 
Media είναι πάνω από 10 χρόνια

Χαμηλό κόστος λειτουργίας

Ελάχιστη ετήσια συντήρηση

Εύκολη Eγκατάσταση

Μη ηλεκτρικό 

Μεγάλες περίοδοι μεταξύ εκκενώσεων 
της Πρωτοβάθμιας-Σηπτικής Δεξαμενής

Άοσμο

Αθόρυβο

Περίοδοι Μακράς Απουσίας 
– Εποχιακή Χρήση

Η ΛΥΣΗ 
ECOROCK

Το σύστημα ECOROCK είναι η 
ιδανική λύση για την διαχείριση 
των αστικών λυμάτων. Είναι 
εντελώς αθόρυβο, άοσμο και 
είναι οριακά ορατό.

Με δυναμικότητα 4 έως 15 ατόμων, 
αυτό το καινοτόμο σύστημα 
επεξεργασίας είναι ιδανικό ιδιαίτερα 
για την επεξεργασία των λυμάτων 
της κατοικίας ή της μικρής σας 
εγκατάστασης.
Το ECOROCK συνδυάζει όλα 
όσα χρειάζεστε για την επιτυχή 
και οικονομικά αποτελεσματική 
επεξεργασία των λυμάτων σας, 
διατηρώντας παράλληλα το σύστημα 
λυμάτων του σπιτιού σας υγιεινό και 
φιλικό προς το περιβάλλον.

Διαθέτετε ήδη μια λειτουργική 
στεγανή δεξαμενή και θέλετε απλώς 
να κάνετε αναβάθμιση σε βιολογικό 
καθαρισμό; Κανένα πρόβλημα! 
Το σύστημα ECOROCK ταιριάζει 
στις περισσότερες πρωτοβάθμιες 
δεξαμενές της αγοράς.
 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  

Η BIOROCK συνεργάζεται με μια 
διεθνώς αναγνωρισμένη ομάδα ειδικών 

στην επεξεργασία λυμάτων με σκοπό 
την παροχή καινοτόμων, βιώσιμων 

και φιλικών προς το περιβάλλον 
συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων.

Το επίπεδο της εξειδίκευσής μας και η 
προσοχή στη λεπτομέρεια εγγυώνται τα 
καλύτερα και πιο αξιόπιστα προϊόντα. 
Παρέχουμε στην αγορά τις απόλυτες 

τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων χωρίς 
ηλεκτρικό ρεύμα. 

Μονάδες Οργανικού Μέσου

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

ECOROCK

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ 
ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 
ECOROCK



ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

ΤO ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΣΟ BIOROCK MEDIA

Βήμα 1: Πρωτοβάθμια Δεξαμενή

Στην ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ γίνεται ο διαχωρισμός των 
λυμάτων από τα λίπη, τα λάδια και τα αδιάλυτα στερεά. Τα 
λύματα στη συνέχεια περνούν από φίλτρο λυμάτων πριν 
καταλήξουν στον αντιδραστήρα BIOROCK.

Βήμα 2: Διαδικασία ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ

Ο ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ καθαρίζει περαιτέρω τα 
προεπεξεργασμένα λύματα χρησιμοποιώντας μια βιολογική 
διαδικασία.
Για τη φυσική επεξεργασία των λυμάτων, τα συστήματά μας 
χρησιμοποιούν ένα άκρως αποτελεσματικό υλικό ανάπτυξης 
βακτηρίων, το μοναδικό BIOROCK Media.

Βήμα 3: Εκροή

Ανάλογα με τον τύπο του εδάφους, τα λύματα θα εκρέουν με 
φυσική ροή ή με αντλία. 

Το αποκλειστικό μας μέσο απόθεσης βακτηριων είναι ανθεκτικό στη φθορά, σταθερό και βιώσιμο - 
διατηρώντας το σύστημα καθαρισμού μακροπρόθεσμα αποτελεσματικό. Θα το βρείτε αποκλειστικά σε 
συστήματα BIOROCK.
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25 χρόνια εγγύηση για τις 
δεξαμενές*
Εγγύηση 10 ετών για το 
BIOROCK Media*
*υπόκειται σε όρους

Οι μονάδες BIOROCK έχουν 
εγκριθεί και δοκιμαστεί 
βάσει πολλών Διεθνών
Προτύπων.

Καλέστε μας σήμερα για μια ΔΩΡΕΑΝ αξιολόγηση 
του έργου

σας ή επισκεφθείτε το
www.biorock.gr

Οι κύριες ωφέλειες της μονάδας επεξεργασίας 
ECOROCK είναι ότι είναι μια βιώσιμη και
οικονομική επένδυση. Το σύστημά μας απαιτεί
ελάχιστη συντήρηση, δεν χρειάζεται ηλεκτρικό 
ρεύμα και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. 

Θα εξοικονομείτε συνεχώς κόστος ηλεκτρικής 
ενέργειας, συντήρησης και νερού, καθώς 
μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε το 
καθαρισμένο νερό για άρδευση.

Χρειάζεστε ένα σύστημα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα με 
μεγαλύτερη δυναμικότητα; Έχουμε μια λύση για κάθε 
έργο! 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα φυλλάδια 
μας για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 
δυναμικότητας 30 ατόμων και άνω.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 
ΜΕ ΤΟ ECOROCK

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΓΚΟΣ 
ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΒΑΡΟΣ (ΑΔΕΙΑ)

ECOROCK-1000 1000 λίτρα 163 kg

ECOROCK-1500 1500 λίτρα 197 kg

ECOROCK-2000 2000 λίτρα 232 kg

ECOROCK-3000 3000 λίτρα 304 kg

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ECOROCK
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