
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderna pieeja 

Decentralizētajiem ciematiem >50 Cilv. 



Kā darbojas BIOROTOR? 
 
 
 

1. Tiek savākti notekūdeņi 

 

2. Notekūdeņi nonāk primārajā 
tvertnē, pirmreizējai apstrādei 

3.  Tālāk ūdeņi nonāk BIOROTOR 
iekārtā otreizējai apstrādei. 

4. Pēcāk ūdeņi nonāk lameles 
dzidrinātājā. 

5. Tas arī viss. Attīrītais ūdens tiek 
izvadīts. 

6. Attīrītais ūdens var tikt izmantots 
arī dārza laistīšanai 
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Septiķis 
Priekšapstrāde  

Nešķīstošās daļas (cietās vielas) 

nogrimst apakšā, un peldošās 

daļas (tauki, eļļas un smērvielas) 

veido peldošu slāni. 

BIOROTORS 
Bioloģiskā apstrāde 

Aerobo un anaerobo 

mikroorganismu kopums sadala 

ieplūstošos izšķīdušos organiskos 

piesārņotājus, izmantojot dabisku 

ventilāciju, kas notiek pateicoties  

rotējošajiem diskiem. 

Lameļu atdalītājs 
Atdalīšanas fāze 

No diskiem izdalītās dūņas ar 

fiziskiem līdzekļiem atdala no attīrītā 

ūdens un savāc tvertnes apakšā. 

Paralēlie sieti (lameles) ievērojami 

palielina daļiņu sedimentācijas 

ātrumu, nodrošinot izcilas kvalitātes 

notekūdeņus. 



WHO NEEDS A BIOROTOR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZĪVOJAMIE 
RAJONI 

Residential estates, 
Compounds and 

Small villages 

    TŪRISMS 
Viesnīcas, Kūrorti  
un kempingi  

KOMERCĒKA 

Ofisi, Izglītības iestādes,  
Tirdzniecības centri 

INDUSTRIĀL
IE 

Pārtikas 
ražošana, 

zivju pārstrāde 
 
 
 
 



KOMPONENTI 

 

 
Neatkarīga Piedziņas 

sistēma 

Mazs,neatkarīgs 

piedziņas motors, kas 

ļauj katram modulim 

darboties atsevišķi, 

tādējādi samazinot 

enerģiju (0,25 kW) un 

uzticamību 

 

DISKI :  
 

BIOROTOR materiāls ir izgatavots no 

plakaniem neapstrādāta polipropilēna 

(PP) diskiem, kuru diametrs ir 2,0 m. 

Šis augstas kvalitātes materiāls 

nodrošina arī konsekventu bioplēves 

biezumu ar nepārtrauktu bioplēves 

slīdēšanu, lai uzturētu ideālu 

biomasu efektīvai apstrādei. 
 

Pirmā un pēdējā diska 

biezums 
15 mm 

Pārējo disku biezums 1.7 mm 

Diametrs 2,0 m 

BIOROTOR ir jauns starpliku dizains, 

kas nodrošina nepārspējamu diska 

iepakojuma stabilitāti. 

Mums ir 3x starplikas, 11 mm, 15 mm 

un 17 mm. 

. 



KOMPONENTI 

 
 

Gredzenzobratu piedziņa: 

 
BIOROTOR optimizē 

energoefektivitāti, diska 

ārējā perimetrā iekļaujot 

gredzenveida piedziņu. 

Tādējādi tiek likvidētas 

lielas, smagas un dārgas 

pārnesumkārbas 

vārpstas piedziņas vai 

ķēdes piedziņas 

iekārtās. 

 
Augsras slodzes 

Gultņi 

 

 

Kausu lifta sistēma nodrošina procesa 

daudzpusību, nodrošinot plūsmas 

kontroli, barības vielu noņemšanas 

procesus vai pacelšanu pakārtotajiem 

procesiem. 

 
 

 

ĪSA, VIENKOPA, 

NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA 

VĀRPSTA 
Lai saglabātu kopējo mehāniskās 

konstrukcijas svaru līdz minimumam, 

neapdraudot kritisko piedziņas 

komponentu strukturālo integritāti. 

Tas ievērojami samazina piedziņas, 

vārpstas un gultņu slodzi un nodilumu



KOMPNENTI 
 
 
 
 

ROBUSTA ar 

rotēšanas 

tehnoloģiju 

FORMĒTA tvertne 
 

 
Slēdzami pārsegi 

Pārsegi ir viegli un 

slēdzami, lai tiem varētu 

piekļūt ar vienu roku 

kārtējās pārbaudes vai 

apkopes laikā.. 

Tvertne ir izgatavota no pret 

koroziju izturīgiem 

materiāliem: polietilēna 

plastmasa un nerūsējošais 

tērauds, tiek izmantoti visā 

konstrukcijā, garantējot ilgu 

kalpošanas laiku. 

 
 

Ø 160 MM LŪKAS 



KOMPONENTI 

Lameļu tipa atdalītājs: 

 
 
 
 
 
Attīrītā ūdens 
izvads

 
 
 
 
 

Automātisks 

peldošo dūņu 

izvadīšanas 

vārsts 

 
 
 
 
 

 
Lameles 

 
 
 
 
 
 

 
Apstrādātā ūdens 
Kanāli

 

✓ Izturīga PE & PP Konstrukcija 

✓ Dūņu tvertne 
 

 

 

Automātisks dūņu 

izplūdes sūknis 
 
 
 

 

Peldošo dūņas 

Noņemšana 

✓ 



 

 
Tā kā otrreizēja pārstrāde mums ir otra 

daba, mēs izstrādājām BIOROTOR, paturot 

prātā, ka dažām sistēmām ir nepieciešams 

tikai neliela apkope, lai tās atkal izmantotu.. 

 

Izmantojot BIOROTOR, jūs varat modernizēt 

vai nomainīt esošo sistēmu, lai pārveidotu to 

par mūsdienīgu notekūdeņu sistēmu, kas ir 

rentabla, izturīga un ļoti viegli kopjama.. 



Galvenās priekšrocības 
 

 

- Visas konfigurācijas ir iespējams pielāgot jūsu projektam (atkarībā no tehniskajām 
specifikācijām). 

- Biorotor moduļu skaitu 

- Ar vai bez nitrātu recirkulācijas 

- Izmēru pielāgošana modernizācijas projektiem

 



 


