Green Rock
Vi tycker att det skall vara enkelt att behandla sitt avloppsvatten. Darfor har vi utvecklat
IISI, produkterna for enskilt avlopp som ar bade effektiva och bekymmersfria att anvanda.

IISI ROCK minireningsverk
Om du har en godkand
3-kammarbrunn sa kan vi gora det
till ett minireningsverk med hjalp
av IISI ROCK. IISI ROCK renar
a llt hushallsavloppsvatten i
hushall med 1-5 personer. En
3-kammarbrunn med min st 2,0m3
volym fodras.
Pris 3250€
Hojd 1200mm Bredd 1200mm Djup 800mm Viki 50kg

IISI S6 minireningsverk
IISI S6 minireningsverk behandlar allt
hushallsavloppsvatten for hushall med
upp till 6 personer. Total slamvolym ar
2,4m 3 IISI S6 minireningverket ar en
•

bekymmersfri losning som lampar sig
sarskilt val for nybyggen. Reningverket
ar C E-testat enligt EN 12566-3 standarden.
Pris 5682€
Hojd 2250mm Bredd 1583mm Viki 250kg
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IISI S10 minireningsverk
I IS I S10 minireningsver k beha ndla r allt
hushallsavloppsvatten for hushall med
upp till 1 O personer eller t.ex. tva hushall.
Total slamvolym ar 4,8m3 IISI S6
•

minireningverket ar en bekymmersfri
losning som lampar sig sarskilt val
for nybyggen. Reningverket ar CE-testat
enligt EN 12566-3 standarden.
Pris 7537€

Hojd 2250mm Bredd 1583 + 1583 mm Viki 450kg

www.greenrock.se I info@greenrock.fi
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Green Rock
IISI S6 PRO Filter minireningsverk
IISI S6 PRO Filter uppfyller kraven for hog
skyddsniva. Minireningsverket har formanliga
driftkostnader. Det CE-markta renings
verket behandlar allt hushallsavloppsvatten i
hushall med upp till 10 person er eller t.ex.
tva hushall.
Reningsverket finns aven att fas utan fortank.
Ring för pris
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Hojd 2250 mm Bredd 1583 + 1583 mm + fillerbrunn Viki 885 kg

IISI 86 minireningsverk
IISI B6 ar ett minireningsverk for 1-6
personers hushall. Reningsverket behandlar
allt hushallsavloppsvatten. Den totala
slamvolymen ar 2,4m 3•
Ring för pris

Hojd 2650 mm Bredd 1500 mm Viki 5270 kg

IISI 810 minireningsverk

•

IISI B6 ar ett minireningsverk for 1-10
personers hushall eller for t.ex. tva hush all.
Reningsverket behandlar allt
hushallsavloppsvatten. Den total a slam
volymen ar 4,8m 3 •
Ring för pris

Hojd 2 x 2650 mm Bredd 2 x 1500 mm Viki 9200 kg

Aterforsaljare:

Tillbehor:

-
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IISI-RENINGSSYSTEM

MEKANISK RENING
Slamtanken separerar största partiklarna till slamtanken

KEMISK RENING
Kemdoseringsenhet installeras normalt innomhus där vatten
används kontinuerligt. Sedimenteringskemikalier binder fosfor till
slambrunnen. Genom den här metoden fungerar slambrunnen
effektivare eftersom Green Rocks aluminiumbaserade
sedimenteringskemikalier binder förutom flytande fosfor även
organiska ämnen.

BIOLOGISK RENING
I Green Rocks biologiska anläggningar för behandling av
avloppsvatten används tekniken Trickling Filter. Metoden baserar sig
på att vattnet luftas på fasta växtunderlag och att organiska ämnen
samt näringsämnen därmed avlägsnas. Luftning av vattnet med
hjälp av den här metoden liknar den process som sker i naturen.
Fördelarna med Trickling Filter-tekniken jämfört med det allmänt
använda aktiva slammet är att mindre slam produceras samt att
Trickling Filter bättre klarar av variationer i belastningen.

www.greenrock.fi
info@greenrock.fi

SERVICE GAMLA RENINGSVERK
Vi kan leverera servicepaket till alla gamla Green Rock-reningsverk
GR 05 / Green Pack Mini
GR 05 SERVICEPAKET
-9 st stenullsfiltersäckar
GR 05 FILTERKONVERTERINGSPAKET
- Plastdelar som möjliggör, att använda filtersäckar som filtermaterial
- 9 st stenullsfiltersäckar

GR 10S / Green Pack Sako
GR 10S SERVICEPAKET
-9 st stenullsfiltersäckar
GR 10S FILTERKONVERTERINGSPAKET
- Plastdelar som möjliggör, att använda filtersäckar som filtermaterial
- 9 st stenullsfiltersäckar

GR 15 / 20 / Green Pack / Bio
GR 15/20 SERVICEPAKET
-25 st stenullsfiltersäckar
GR 15/20 FILTERKONVERTERINGSPAKET
- Plastdelar som möjliggör, att använda filtersäckar som filtermaterial
- 25 st stenullsfiltersäckar

GR 01 – SAUNABOX 50 / 100
GR 01/Saunabox 50 SERVICEPAKET
-1 st stenullsfiltersäckar

.

GR 01/Saunabox 100 SERVICEPAKET
- 2 st stenullsfiltersäckar

GREEN ROCK VATTENFILTER
Använs för att filtrera bruksvattnet då den lyfts från sjö eller brunn
Mekanisk filter för rening av bruksvatten
Innehåller en backventil, kompatibelt med vattenautomater
Anslutning för 32 mm:s vattenledning
Avlägsnar följande ämnen ur vattnet: pollen, alger, partiklar upp till ~1,6um

Tillbehör: UTBYTESPATRON
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