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ALT-I-EN 



RENSEMDIUM LEVETID ER OPP TIL 10 ÅR

LAVE DRIFTSKOSTNADER

MINIMALT ÅRLIG VEDLIKEHOLD 

ULTRA-KOMPAKT & DISKRET

IKKE ELEKTRISK**

LANGE TØMMEINTERVALLER

LUKTFRI

STILLEGÅENDE

KAN STÅ LENGRE PERIODER UTEN BRUK

MONOBLOCK 
LØSNINGEN

Vår MONOBLOCK-løsning tilbyr en 
enkel, men effektiv prosess som ikke 
krever strøm, ikke har noen bevegelige 
deler og trenger minimalt årlig 
vedlikehold.

Dette plug-and-play kloakksystemet er 
perfekt for boliger, hytter og 
næringsbygg. Den kombinerer alt du 
trenger for å kunne behandle 
avløpsvannet ditt vellykket og 
kostnadseffektivt, samtidig som det er 
diskret og luktfritt.

FREMTIDEN FOR 
AVLØPSRENSNING  

BIOROCK er løsningen utviklet av et
internasjonalt anerkjent team av avløpsvann-

spesialister som deler målet om å tilby innovative, 
bærekraftige og miljøvennlige 

vannbehandlingssystemer.

Vårt kompetansenivå og
oppmerksomhet på detaljer garanterer de beste og 

mest pålitelige produktene, og gir markedet de 
ultimate ikke-elektriske avløpsrense-teknologiene.

HVORDAN VIRKER DET?

Steg 1:  Slamavskiller

Slamavskilleren klargjør rå kloakk av fett, oljer, fett og organiske faste 
stoffer. Kloakkvannet passerer deretter gjennom et avløpsfilter før det 
slippes ut i BIOROCK-reaktoren.

Steg 2:  BIOROCK-reaktoren.

Vår BIOREACTOR renser videre det forbehandlede avløpsvannet ved 
hjelp av en biologisk prosess. For å naturlig behandle avløpsvannet, 
bruker systemene vårt unike BIOROCK Media, et eksklusivt og veldig 
effektivt bærermateriale for bakterier.

Steg 3:  Utløp

Avhengig av jordtype, vil avløpet slippes ut ved hjelp av 
tyngdekraften, eller av en pumpe.

Den unike BIOROCK MEDIUMET

Vårt eksklusive medium er nedbrytningsbestandig, stabil og bærekraftig - slik at rensesystemet fungerer 
effektivt på lang sikt. Du finner den eksklusivt i BIOROCK-systemer.

FORDELENE  
MED MONOBLOCK 
ALT-I-EN LØSNING MONOBLOCK 

Elektriske anlegg 
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** Liten doseringspumpe for fosforfellings-kjemikalier må installeres 
ved utslipp til elv, bekk eller innsjø. 

PUMPEUTLØP

FALLUTLØP



25 Year warranty on tanks 
10 Year warranty on media

*subject to conditions

BIOROCK units are 
approved and tested 
by many International 
Standards. 

Ring oss for et uforpliktende tilbud eller les mer 
om oss på

www.HSUAS.no 

SPAR PENGER MED  
MONOBLOCK

En av de viktigste fordelene med å ha et 
MONOBLOCK kloakkrenseanlegg er at det er en 
langsiktig, bærekraftig og økonomisk investering.

Systemet vårt krever minimalt med vedlikehold, 
trenger ikke strøm og har lang levetid.
Du vil hele tiden spare strøm og vedlikehold.

DIMENSJONER VOLUM
SLAMAVSKILLER

VEKT 
(TOM)

MONOBLOCK-2 2000 liter 385 kg

MONOBLOCK-3 3000 liter 480 kg

MONOBLOCK-1000 
SPESIFIKASJONER

MONOBLOCK-2 MONOBLOCK-3

MONOBLOC-1000 
SPECIFICATIONS
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