
BEASY-2000 
РЕШЕНИЕ ЗА БИТОВИ

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Ултра компактна система & 

Всичко в едно 



Висока продължителност на живота на 
медиите

Ниски експлоатационни разходи

Минимална годишна поддръжка

Ултракомпактни и дискретни

Без електричество

Дълги периоди без изпомпване на
септичния резероар

Без неприятни миризми

Безшумни

Периоди на продължително отсъствие

РЕШЕНИЕТО
BEASY-2000

Нашето BEASY-2000 решение
предлага прост, но 
ефективен процес, който не 
изисква електричество, 
няма подвижни части и 
се нуждае от минимални 
годишна поддръжка. 

Тази ултра-компактна 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води може да се 
използва в райони, където липсва 
електричество или където често 
прекъсва; идеалена за къщи тип
вила или хижи! 

Системата съчетава всичко 
необходимо за пречистване на 
вашите отпадъчни води, като 
същевременно остава дискретна и 
без миризма.

За ваше удобство системата 
се доставя окомплектована и 
предварително сглобена, за да 
може монтажът да се извърши 
максимално лесно и бързо.

БЪДЕЩЕТО НА 
ПРЕЧИСТВАНЕ НА

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ  
BIOROCK е база на международно
признат екип от специалисти по

пречистване на води, които споделят
целта да осигурят иновативни,

устойчиви и екологични системи за
пречистване на водата.

Нашето ниво на опит и отношение към
детайлите гарантира само най-доброто,

най-надеждните продукти, предоставящи
на пазара най-добрите технологии

без електричество, за пречистване на
отпадъчни води.

ПРЕДИМСТВА И 
ПОЛЗИ OT 
BEASY-2000

Системи с органична медиа

Станции с електричество

BEASY-2000



КАК РАБОТИ?

УНИКАЛНАТA BIOROCK МЕДИА

Стъпка 1: Първичен Утаител

ПЪРВИЧНИЯТ УТАИТЕЛ пречиства суровите отпадъчни води от мазнини, масла, 
греси и органични вещества. След това отпадъчните води преминават през груб 
филтър за отпадъчни води, преди да постъпят в реактора BIOROCK.

Стъпка 2: Биореактор

Нашият BIOREACTOR пречиства предварително третираните отпадъчни води, 
използвайки биологичен процес. За естественото пречистване на отпадъчните води, 
нашите системи използват уникална BIOROCK среда, изключителен и много ефективен 
материал за развитие на бактериите.

Стъпка 3: Заустване

В зависимост от теренните условия, отпадъчните води ще се заустват гравитационно, 
или чрез помпа.

Нашата уникална среда е устойчива на разграждане, стабилна и надеждна - поддържайки
пречиствателната система да работи ефективно в дългосрочен план. Ще го откриете
изключително в системите BIOROCK.

ГРАВИТАЧНО
ЗАУСТВАНЕ

BIOROCK
МЕДИА
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25 години гаранция за
резервоарите*
5 години гаранция на медиата*
*при условия

Модулите BIOROCK са
одобрени и отговарят на
много Международни
Стандарти.

Обадете ни се днес за БЕЗПЛАТНА техническа
консултация

или посетете

www.biorock.bg 

Едно от основните предимства на пречиствателна 
станция BEASY е, че тя е дългосрочна, устойчива 
икономически инвестиция. 
Нашата система се нуждае от минимална поддръжка и 
не изисква електричество.

Вие ще спествате непрекъснато от електричество и 
подръжка.

Имате нужда от по-голяма система без електричество? 
Ние имаме решение за всеки проект, независимо от 
размера! Свържете се с нас за повече информация.

СПЕСТЯВАТЕ ПАРИ  
С BEASY-2000

ПАРАМЕТРИ НА 
BEASY-2000
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ОБЕМ 2000 л

ТЕГЛО (БЕЗ ВОДА) 170 кг

КАПАЦИТЕТ Е.Ж. ДО 4 Е.Ж.*

ДНЕВНО ХИДРАВЛИЧНО 
НАТОВАРВАНЕ 300 л/ден

• Компактни и Дискретни
• Спестявате от сметки за ток
• Безшумни и Без мирис 
• Бърз и лесен монтаж
• Екологична технология

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ
BEASY-2000?

*Капацитетът зависи от характеристиките на суровите 
отпадъчни води и местните законови изисквания.
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