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UUden sUkUpolven 

BIoloGInen JÄTeveden

kÄsITTelYJÄRJesTelMÄ

koMpAkTI kAIkkIen TAloUsJÄTevesIen kÄsITTelYJÄRJesTelMÄ

BIoRoCk®  verrattuna perinteisiin

BIoRoCk tarjoaa edistyksellisen vastineen verrattuna 
perinteiseen maasuodattamoon tai sähköllä toimivaan 
panospuhdistamoon

HUoMAA BIoRoCk® perinteinen 
    

ei sähköä* kyllä ei 

Äänetön ja hajuton kyllä ei

sopii vaihtelevalle kuormalle kyllä ei

soveltuu ajoittaiseen käyttöön kyllä ei 

Useita kokovaihtoehtoja* kyllä ei

pienet ylläpitokulut kyllä ei

pienet käyttökulut kyllä ei

* riippuu asennuspaikasta

kAIkkI BIoRoCk® -jätevedenpuhdistamot toimitetaan asennusvalmiina säiliöinä

biorock.com
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vuodesta 1988 lähtien 

BIoRoCk on ollut 

kansainvälisesti hyväksi 

todettu ja luotettu  haja-

asutusalueiden jäteveden-

käsittelyn markkinajohtaja. 

Ilman sähköä toimiva 

järjestelmä omakotitaloista 

rivi- ja kerrostaloihin, kouluihin, 

hotelleihin ym.

säästät jopa satoja euroja 
vuodessa *  

puhdistusprosessi ei kuluta energiaa

pitkät saostuskaivon tyhjennysvälit. 
vuosittainen tyhjennyskerta riittää

Minimaaliset ylläpitokustannukset, koska 
BIoRoCkIssA ei ole kuluvia liikkuvia osia

Huomattavaa säästöä 
 johtuen pienistä ylläpito- ja käyttökustannuksista.
BIoRoCk-puhdistamo on hyvä sijoitus

25 v. säiliömateriaaleille*

10 v. biomasssalle*

* Riippuen olosuhteista, kysy lisää meiltä

paljon eri kokoluokkia 
ja vaihtoehtoja 
 
ota yhteyttä, niin kerromme lisää:
henry@putkiparainen.fi
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* verrattuna perinteisiin panospuhdistamoihin

Maahantuonti ja myynti:

putkiparainen.fi



sAosTUskAIvo BIoloGInen pUHdIsTAMo

vIHReÄ kAnsI 
sopii täydellisesti 
ympäristöön

JÄTevesI RAkennUksesTA

IlMA Ulos

JUoksUTUsHAARoITIn

HÄlYTIn

JAkolevY

BIoRoCk-MAssA

UlosTUloYHde, pAInovoIMAInen

pUlloHARJAMAInen 
kARkeAsUodATIn

IlMA sIsÄÄn

IlMAsTUs

MAssAkoRI
käsittelyn helpottamiseen

estää kiintoainesten pääsyn 
puhdistamo-osaan

Järjestelmä ei tarvitse sähköä toimiakseen

MonoBloCk  
kAIkkI ToIMInnoT YHdessÄ 
lAITekokonAIsUUdessA

kAksI 
pURkUvAIHToeHToA

1  BIoRoCk® painovoimainen 
purku maastoon 

2 BIoRoCk® purku maastoon 
pumppaamalla 

valmiiksi asennettu sisäinen 

pumppaus.

voidaan korvata paikalla 

asennettavaan, jolloin saadaan 

huomioitua asennuspaikan 

erikoisvaatimukset.

YleMpI
pURkUYHde

AleMpI
pURkUYHde
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sAosTUskAIvo
saostuskaivo-osaan erottuu rakennuksesta 

tulevan jäteveden sisältämät rasvat ja 

orgaaniset kiintojätteet. Tämän jälkeen jätevesi 

ohjataan pulloharjamaisen karkeasuodattimen 

läpi varsinaiseen Biorock puhdistamo-osaan.

BIopUHdIsTAMo
puhdistamo-osassa jätevesi imeytetään 

Bioroc-kivikuitumassaan, jossa se ilmastetaan 

ja puhdistetaan massassa elävällä 

bakteerikannalla.

BIoRoCk® MAssA
Jätevesi suodatetaan Biorock-

massan läpi painovoimaisesti. 

Biorock-massa on erittäin hyvä 

alusta bakteerikannan kasvulle 

ja ylläpidolle. Biorock-massa ei 

häviä ajan kuluessa ja se säilyttää 

ominaisuutensa todella pitkään.

BIoRoCk-massa on täysin 

kierrätettävää.

kYTke JA
 kÄYTÄ

JÄRJesTelMÄn edUT
✓ ei sähköliitäntää

✓ pienet käyttökustannukset

✓ Täysin hiljainen

✓ Hajuton

✓ kompakti ja huomaamaton

elInkAARIkUsTAnnUs-
TeHokkUUs
✓ pitkäikäinen käsittelymassa

✓ pieni hiilijalanjälki

✓ pienet käyttökustannukset

✓ saostuskaivon tyhjennys kerran              

vuodessa


