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Valeco Bio-Rain kit 

Valeco Bio-Rain : de ecologische zuiveringstechnologie voor regenwater. 
De Valeco BIO-RAIN tank is gebouwd uit milieuvriendelijke polyethyleen en is vooral gekenmerkt door zijn 100% regenwaterbenutting, en het praktische gebruik en bijna 
onderhoudsvrije werking.      Samen met zijn unieke prijs-kwaliteit is dit gepatenteerde werkingssysteem zeer overtuigend. Het kan bijna in iedere nieuwe of bestaande tank 
worden ingebouwd. 
 
Valeco BIO-RAIN Voordelen:       
• Werkt op een puur ecologische basis 
• Garandeert een 100% water recuperatie 
• Verbeterd de waterkwaliteit 
• Upgrading van bijna alle regenwatersystemen 
• Kosten effectief-geen werkingskosten 
• Reinigen eens in de 10 jaar ( Valeco BIO-RAIN 100 alle 5 jaar) 
• Tank in Tank Model 
• Het zuiveringsproces gebeurd in verschillende stappen.  
Valeco BIO-RAIN zuivert het regenwater in de tank door ontlading van anorganische  
ingrediënten door de regulerende inlaat.   De zuurstof in het regenwater geeft  
een biologisch zuiverend effect in een optimaal ontworpen Valeco BIO-RAIN.  
Het veroorzaakt een biologisch ontwikkelde microstructuur binnen en buiten  
de Valeco BIO-RAIN.  
De dunne afzetting laag welke in de Valeco BIO-RAIN gevormd wordt, ondersteund de  
biologische afbraak van de organische  vracht die in de Valeco BIO-RAIN komt  
(bv. Bladeren van loofbomen).  in de Valeco BIO-RAIN zitten speciale elementen die  
het zuiverende effect van de zuurstof ondersteunen en het proces optimaliseren.  
Met deze methode, werkt het zuiverende Valeco BIO-RAIN systeem vrijwel zoals de  
natuurlijke zuivering in vijvers en meren en verzekerd een optimale waterkwaliteit. 

Voorbeeld 

PERFECT RAIN 
TECHNOLOGY 

                     
 
1. Ingang regenwater 
2. Deksel Valeco BIO-RAIN afneembaar 
3. Biovitor 100% afbreekbaar Polyethyleen 
4. Overloop naar regenwater tank 
5. Water verdeelkamer 
6. Marmeren  stenen 
7. Mineralen maken bio film onderaan in de kamer. 
8. Spons om de bio film te laten groeien voor een optimale reiniging. 
9. Bio ruimte voor de afbouw van organische bestandsdelen. 


