
Biofiltru natural
AS-ZEON

              SR EN 12566-6

Biofiltrul AS-ZEON, construcție ce conține material granular de umplutura este conceput ca o a doua treapta de tratare 
dupa rezervorul  septic  sau  statia  de  epurare  a  apelor  uzate.  Acesta  este  un echipament  brevetat,  care  -  datorită 
constructiei sale unice și  a procesului de tratare a apelor uzate - asigură o exploatare ușoară și  eficiență ridicata de 
tratare, chiar și în cazul locuintelor ocupate ocazional, cum ar fi casele de vacanta. Biofiltrul funcționează exclusiv pe un  
principiu mecanic-biologic fără conectare la reteaua electrica. Procesul de epurare a apelor uzate în biofiltrul asigura un 
mediu aerob care acționează împreună cu efectul de absorbție al materialelor selectate. Folosirea suprafeței maxime 
umede a biofiltrului este garantată de către dispozitivul "de basculare” amplasat sub conducta de admisie, în caminul din  
interiorul biofiltrului. Mai intai, cantități mari de ape uzate sunt acumulate în dispozitiv, care apoi este înclinat de propria  
greutate, iar toată cantitatea de apa uzata este deversata pe întreaga suprafață a biofiltrului. Acest sistem previne orice 
"scurtătură" a debitului prin filtru.

• Eficiența  ridicată  a  epurarii  imediat  după  instalarea  biofiltrului  datorită
proprietatilor de  absorbție
• Durată lungă de viață și eficiență ridicată datorită creșterii schimburilor de culturi
• Eliminarea amoniacului și în cazul clădirilor locuite ocazional
• Funcționare fără consum de energie electrica

Zona de filtrare este prevăzuta cu un camin avand diametru de 1000 mm în centrul biofiltrului. In partea superioară a 
caminului exista un punct de acces la gura de intrare constand din conductele de admisie și  dispozitivul mecanic de 
basculare. După îndepărtarea dispozitivului mecanic de basculare și a capacului de plastic, accesul in partea inferioara a  
biofiltrului, unde orificiul de evacuare a biofiltrului este situat, este permis. În acest punct pot fi luate probe de control  
pentru analize.
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   Alte optiuni de evacuare a apelor uzate și a apelor pluviale
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