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Cuprins
Content / Cодержание

Sistem de epurare a apelor uzate
Wastewater treatment system
Система отчстки сточных вод 

Gama de produse 158
Product range / Ассортимент продукции 

Fose septice 62 1
Septic tanks / септики

Staþii de epurare 
Domestic Wastewater Treatment Plants Станции очистки отработанной бытовой / 
 SBR 1/6 LE ºi�SBR 7/12 LE 165
 SBR 13/20 LE 179
 SBR 10/50 LE cu 3 bazine PP 184
 SBR > 150 LE 190
 
Separatoare de grãsimi 
Grease emover Сепаратор жировr  / 
 Separatoare de grãsimi cu montare subteranã 194
 Grease separators with underground installation
 Отделители жиров с подземным монтажом
 Separatoare de grãsimi cu montare suprateranã 201
 Grease separators with elevated installation
 Сепаратор жиров с подземным креплением 

Separatoare de hidrocarburi                                                                      204
Hydrocarbons r / Отделители углеводородов emover 

Sistem avertizare hidrocarburi                                                                   211
Hydrocarbons warning system / Система предупреждения углеродов 

Sisteme de infiltrare în sol                                                                          214
Ground infiltration systems / Первый системы инфильтрации



 Tip Debit maxim CBO5 Cod

 type/тир max. flow

  максимальный поток  code/код
  [l/zi] [kg/zi]
 SBR 1/6 LE  1000 0,3 48600000005
 SBR 7/12 LE 1500 0,6 48600000008

aquaClean®- Fose septice
aquaClean®- Septic tanks

®aquaClean - септики

 Tip Cod

 type/тир code/код

Fosã septicã 3500 bicameralã 48601035000
Bicameral septic tank 3500

Двухпалатный септик 3500

Fosã septicã 5000 bicameralã 48601050000
Bicameral septic tank 5000

Двухпалатный септик 5000

aquaClean® SBR 1/6 LE ºi SBR 7/12 LE
Staþii de epurare ape uzate menajere pânã la 1000, respectiv 1500 litri/zi
Domestic Wastewater Treatment Plants of 1000l, 1500 l/day respectively
Станции очистки отработанной бытовой воды до 1000 и, соответственно 1500 литров в день

aquaClean® SBR 13/20 LE
Staþie de epurare ape uzate menajere pânã la 2400 litri/zi
Wastewater treatment plant � up to 2400 l/day capacity
Станция очистки отработанной бытовой воды до 2400 л/день
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 Tip Debit maxim CBO5 Cod

 type/тир max. flow

  максимальный поток  code/код
  [l/zi] [kg/zi]
 SBR 13/20 LE  2400 0,96 48600009016

Gama de produse
Product range / Ассортимент продукции



 Tip Cod

 type/тир code/код
Unitate epurare CZ 9/15 LE  48731009015
Domestic wastewater treatment facilities CZ 9/15 LE 
Станции для очистки бытовых сточных CZ 9/15 LE
Unitate epurare SBR 17/50 LE    48610000530*
Domestic wastewater treatment facilities SBR 17/50 LE 
Станции для очистки бытовых сточных SBR 17/50 LE
Unitate epurare SBR 17/50 LE GZ    48610010500*
Domestic wastewater treatment facilities SBR 29/50 LE 
Станции для очистки бытовых сточных SBR 29/50 LE

CZ 9/15 LE SBR 17/50 LE

SBR 29/50 LE

 aquaClean® SBR10/50 LE cu 3 bazine PP
Staþii de epurare ape uzate menajere pânã la 8000 litri/zi

 with 3 PP tanks aquaClean® SBR10/50 LE
Domestic wastewater treatment facilities � up to 8000 l/day capacity
aquaClean® SBR10/50 LE с 3 бассейнами ПП 

Станции для очистки бытовых сточных вод до 8000 литров / день 

Unitãþi de epurare pentru staþii de epurare pânã la 125 LE
Waste treatment equipment for waste treatment plants up to 125 LE
Оборудование очистки для станций очистки до 125 LE 
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 Tip Cod

 type/тир code/код
Staþie epurare SBR 10/20 LE 48601000020*
Domestic wastewater treatment facilities SBR 10/20 LE 
Станции для очистки бытовых сточных SBR 10/20 LE
Staþie epurare SBR 21/28   48601000028*
Domestic wastewater treatment facilities SBR 21/28 LE 
Станции для очистки бытовых сточных SBR 21/28 LE
Staþie epurare SBR 29/36   48601000036*
Domestic wastewater treatment facilities SBR 29/36 LE 
Станции для очистки бытовых сточных SBR 29/36 LE
Staþie epurare SBR 37/50   48601000050*
Domestic wastewater treatment facilities SBR 37/50 LE 
Станции для очистки бытовых сточных SBR 37/50 LE



aquaClean Grease Remover NG 0.3 with elevated mounting
Сепаратор жиров aquaClean с подземным креплением NG 0.3

 Tip Cod

 type/тир code/код
Separator grãsimi aquaClean NG 0.3  48820000030
AquaClean Grease Remover NG 0.3 
Сепаратор жиров aquaClean  NG 0.3
Sac de nãmol pentru separator grãsimi NG 0.3 48810000001
Sludge bag for Grease Remover NG 0.3  
Мешок для грязи для Сепаратора жиров NG 0.3

Separator grãsimi aquaClean cu montare suprateranã NG 0.3

aquaClean polyethylene grease separators with underground installation
Отделители жиров aquaClean из полиэтилена с подземным монтажом

 Tip Formã Cod

 type/тир shape/форма code/код
 NG 2  cilindric vertical 48910000200
  vertical cylindric
  вертикальный цилиндр
 NG 4  cilindric vertical 48910000400
  vertical cylindric
  Вертикальный цилиндр
 NG 4  cilindric orizontal 48910000401
  horizontall cylindric
  горизонтальный цилиндр
 NG 10 cilindric orizontal 48910001000
  horizontall cylindric
  горизонтальный цилиндр
 NG 15 cilindric orizontal 48910001500
  horizontall cylindric
  горизонтальный цилиндр

Separatoare de grãsimi aquaClean
din polietilenã cu montare subteranã

 NG 4

NG 10 / NG 15

aquaClean® SBR >150 LE
Staþii de epurare ape uzate menajere de capacitate medii 
(SEAU) > 150LE
Waste water treatment plants with average capacity (SEAU) > 150LE
Станции очистки сточных домашних вод средних размеров (SEAU) > 150LE 

 NG 2  / NG 4
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Montare în zonã necarosabilã
Installation in the pedestrian area
Не для установки под проезжей частью  

Montare în zona carosabilã
Installation in the carriageable area
Для установки под проезжей частью  

 Tip Formã Cod

 type/тир shape/форма code/код
 NG 2  cilindric vertical 48920000200
  vertical cylindric
  вертикальный цилиндр
 NG 4  cilindric vertical 48920000400
  vertical cylindric
  Вертикальный цилиндр



 Tip Formã Cod

 type/тир shape/форма code/код
 NS 3  cilindric orizontal 48930000300
  horizontall cylindric
  горизонтальный цилиндр
 NS 6  cilindric orizontal 48930000600
  horizontall cylindric
  горизонтальный цилиндр
 NS 10  cilindric orizontal 48930001000
  horizontall cylindric
  горизонтальный цилиндр

 Tip Cod

  code/кодtype/тир
Sistem avertizare hidrocarburi 48810000000
Hydrocarbons Warning System
Система предупреждения углеродов 

 Tip Cod

  code/кодtype/тир
0Cãmin dispersie cu capac 3 OUT 45  DN110, H 1200 32257011012

Distribution box  with 3 outlets  D 1100 45 N , H 1200
0Колодец дисперсии  3 OUT 45  Dn110, H1200 с крышкой

0Cãmin dispersie cu capac 3 OUT 45  DN110, H 1700 32257011017*

Distribution box  with 3 outlets D 110045  N , H 1700
0Колодец дисперсии  3 OUT 45  Dn110, H1700 с крышкой

Element puþ pentru drenare D570 cu capac, H 1000 32057000010*
Drainage chamber with cover D 570N , H 1000
Элемент колодца для дренажа D570 с крышкой, H 1000
Element puþ pentru drenare D570 cu capac, H 1500 32057000015*
Drainage chamber with cover D 570N , H 1500
Элемент колодца для дренажа D570 с крышкой, H 1500
Element prelungire puþ pentru drenare D570
cu garniturã, H 1000  32157000010*
Extension for drainage chamber  D570 with gasket , H 1000 
Элемент продления колодца для дренажа D570

с уплотнением, H 1000
Element prelungire puþ pentru drenare D570
cu garniturã, H 1500  32157000015*
Extension for drainage chamber  D570 with gasket , H 1500 
Элемент продления колодца для дренажа D570

с уплотнением, H 1500

Cãmin dispersie cu capac
Distribution box whith cover
Колодец дисперсии  с крышкой

Element prelungire puþ
pentru drenare
Extension for drainage chamber
Элемент продления колодца для

дренажа с уплотнением

Sistem avertizare hidrocarburi
Hydrocarbons Warning System
Система предупреждения углеродов 

Sisteme de infiltrare în sol
Ground infiltration systems
Первый системы инфильтрации
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aquaClean polyethylene hydrocarbons separators with underground installation
Отделители углеводородов aquaClean из полиэтилена с подземным монтажом

Separatoare de hidrocarburi aquaClean
din polietilenã cu montare subteranã

 NS 3

NS 6 / NS 10

Tub PVC cu mufã, garniturã ºi fante 
PVC slotted pipe
Труба ПВХ дренажная 

A se vedea pag. 214
See pag. 214
См. страницу 214



Model Volum Dimensiuni (Lxlxh) Conexiuni
intrare/ieºire

Masa Cod

[litri] [mm] [kg]

Fosã septicã 3500

Fosã septicã 5000

3000

4700

2400 × 1400 × 1820

2650 x 1760 x 1945

Ø 110 mm

Ø 110 mm

190

300

48601035000

48601050000

OPÞIONAL  (pentru reglarea poziþiei capacelor la cotã)

Denumire accesoriu Cod

Prelungire L=600 mm pentru staþie epurare ºi rezervor 5000L

Piesã fixare prelungire cãmin

48710000604

47901000125

Garniturã etanºare cãmin DN640 47901000116
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Zone de
acces

2 x 630 mm

2 x 630 mm

Standard de conformitate : SR EN 12566-1:2000/A1:2003

Destinaþie:

În fosele septice, apele menajere se limpezesc parþial ºi apoi sunt evacuate în puþuri absorbante sau drenuri, iar nãmolul 
depus pe fundul fosei fermenteazã timp îndelungat 6 luni, transformându-se din punct de vedere chimic pânã la 
mineralizare prin acþiunea organismelor vii ºi este îndepãrtat dupã acest interval prin vidanjare. Fosele septice degajã 
puternic gaze de mlaºtini, amoniac (NH), bioxid de carbon (CO ), hidrogen sulfurat (H S) ºi foarte puþin metan (CH ), 2 2 4

deaceea este necesarã o aerisire eficace.

ATENÞIE!

NUMAI PENTRU APE MENAJERE!
NU introduceþi în fose ape pluviale sau apa din piscina.
Înainte de instalare ºi exploatare asiguraþi�vã cã puteþi drena apa limpezitã.
Locul de montare trebuie sã permitã accesul vidanjei.
Asiguraþi�vã cã fosa este ventilatã suficient, distanþa între 2 capete de ventilaþie de maxim 15 m.
NU se monteazã în zone cu pânza freaticã ridicatã sau inundabile.
Apa rezultatã Nu se foloseºte la irigaþii.

Fose septice 
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MANIPULARE, TRANSPORT ªI DEPOZITARE

Folosiþi frânghii prinse de urechile destinate acestui scop.
ATENÞIE! Nu deplasaþi prin târâre sau rostogolire; 
Transportaþi ºi depozitaþi în poziþie verticalã.

MONTARE

ATENÞIE! Înainte de instalare citiþi cu atenþie documentaþia tehnicã primitã odatã cu fosa.

 1. sãpaþi groapa de instalare cu dimensiuni suficiente astfel încât sã aveþi un spaþiu de 30 - 40 cm în jurul bazinului, spaþiul  
  necesar compactorului; 
 2. tasaþi pamântul de la baza gropii ºi turnaþi un radier de beton armat de cca 10÷30 cm care va susþine greutatea 
    bazinului; 
 3. coborâþi bazinul în groapã, poziþionaþi-l ºi asiguraþi-vã cã este într-o poziþie stabilã ºi fermã;
 4. conectaþi-l la instalaþia de canalizare ºi cea de drenare a apei;
 5. montaþi ventilaþia, (!) Ventilaþia se poate prelungi cu tub PP cu mufa DN 110 . Se recomandã ca nivelul piesei capãt de  
   ventilaþie sã fie peste 1-1,5 m faþã de nivelul solului;
 6. montaþi accesorile pentru reglarea poziþiei capacului (în caz cã sunt necesare);  
 7. umpleþi spaþiul dintre bazin ºi groapã cu straturi alternative de pamânt sau nisip, cu grosime de cca 30 cm, ºi tasaþi;
 8. fosa va fi obligatoriu umplutã cu apã curatã atât înainte de punerea în funcþiune cât ºi dupã fiecare vidanjare;
 9. în cazul în care se monteazã ca ºi fosã de acumulare vidanjabilã, se obtureazã racordul de evacure ºi NU se va umple cu 
  apã la punerea în funcþiune;
10. pentru a evita eventualele mirosuri neplãcute în incinta locuinþei, vã recomandãm montarea între locuinþã ºi fosã un  
      cãmin cu sifon ºi clapetã de sens.

Dimensiuni:
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Odata la 6 luni se vidanjeazã ºi se repune în funcþiune.
Odatã la 2 ani se curãþã bazinul ºi se vizualizeazã starea bazinului ºi a componentelor interioare.

ATENÞIE!

Pericol de alunecare ºi cãdere în rezervor � personalul care instaleazã sau executã operaþii de mentenanþã va purta 
echipament de protecþie ºi va evita pe cât posibil accesul în rezervor.
Gaze toxice � atmosfera din interiorul rezervorului poate conþine gaze toxice (monoxid de carbon, metan, dioxid de 
carbon etc). Numai personalul care asigurã întreþinerea ºi cel al firmei producãtoare sunt admise sã inspecteze 
rezervorul în interior ºi numai dupã o aerisire suficientã. Dacã apare senzaþia de greaþã sau vomã pãrãsiþi zona imediat. 
Limitele adimisibile pentru gaze sunt urmãtoarele: H2S >10 ppm; CO>40 ppm; CH4 4,4% limita de explozivitate.
Asistenþã � de fiecare datã când o persoanã intrã în rezervor trebuie asistatã de o alta în exterior. Niciodatã nu intraþi în 
rezervor dupã o persoanã care este inconºtientã, totdeauna încercaþi sã o extrageþi afarã. În oricare din situaþii solicitaþi 
imediat ajutor.
Curãþire � la intervenþii purtaþi întotdeauna echipament de protecþie � îmbrãcãminte, încãlþãminte ºi mãnuºi. Pe cât 
posibil evitaþi contactul cu apa uzatã. Pentru curãþite nu folosiþi instalaþii cu apã de înaltã presiune, presiunea din 
instalaþia curentã de apã potabilã este suficientã.

OPERAÞII DE ÎNTREÞINERE

Urmãtoarele materiale sunt interzise a fi aruncate în canalizãrile conectate la fose:

Material Efect Colectare

 Cenuºã, resturi de ardere Nu se descompun biologic Gunoi menajer
 ªerveþele Înfundã canalizarea Gunoi menajer
 Diverse chimicale Contamineazã apa Punct colectare
Dezinfectanþi Omoarã biomasa Nu folosiþi!
Coloranþi Contamineazã apa Punct colectare
Chimicale foto Contamineazã apa Punct colectare
Grãsimi de la prãjire Depuneri pe conducte Gunoi menajer
Plasturi Înfundare conducte Gunoi menajer
Nisip de la pisici Înfundare conducte Gunoi menajer
Dopuri de sticlã Se depun în staþie Gunoi menajer
Lacuri ºi vopseluri Contamineazã apa Punct colectare
Medicamente Contamineazã apa Punct colectare (farmaceutice)
Ulei de motor Contamineazã apa Punct colectare (uleiuri)
Ulei ºi resturi alimentare Contamineazã apa Punct colectare
Beþe de curãþat urechile Depuneri în staþie Gunoi menajer
Pesticide Contamineazã apa Punct colectare
Agenþi de curãþare Contamineazã apa Punct colectare
Lame de ras Depuneri în staþie Gunoi menajer � risc de accident!
Substanþe de desfundat chiuvete Contamineazã apa Nu folosiþi!
Tampoane ºi scutece Se depun în staþie Gunoi menajer
Ulei comestibil Risc înfundare staþie Gunoi menajer
Resturi alimentare Risc înfundare staþie Gunoi menajer
Clei ºi alþi adezivi Risc înfundare staþie Punct colectare
Textile (ex cârpe de curãþat, etc.) Risc înfundare staþie Gunoi menajer/punct colectare
Diluanþi Contamineazã apa Punct colectare
Seminþe Risc înfundare staþie Gunoi menajer
Sãpun de WC Contamineazã apa Nu folosiþi!
Chiºtoace Se depun în staþie Gunoi menajer
Silicon Risc înfundare staþie Punct colectare



SBR 1/6 LE ºi SBR 7/12 LE

Staþii de epurare ape uzate menajere pânã la 1000, respectiv 1500 litri/zi

Denumire produs Model Debit maxim CBO5 Dimensiune
bazin(e) 

[mm]

Cod

[l/zi]

SBR 1/6 LE 

SBR 7/12 LE 

S5

S10

1000

1500

1

1

2400 x 1400 x 1820

2650 x 1760 x 1945*

48600000005

48600000008

[kg/zi]

Nr.
bazine

0,3

0,6

*la aceastã cotã se adaugã 600 mm, înalþimea piesei de reglare

Puterea instalatã = 300 W

Consum energetic 500 - 2000 W/zi în funcþie de încãrcare 

OPÞIONAL  (pentru reglarea poziþiei capacelor la cotã)

Model Cod

Prelungire L=600 mm pentru staþie epurare ºi rezervor 5000L

Piesã fixare prelungire cãmin

48710000604

47901000125

Garniturã etanºare cãmin DN640 47901000116
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Generaþia de (mini)staþii de epurare SBR a apelor uzate menajere:
- Versatilã � poate fi livratã atât ca instalaþie gata de folosit sau poate echipa bazine existente, din materiale plastice sau beton;
- Performanþã � procesul de epurare este controlat menþinând randament de epurare constant pe toata durata de utilizare;
- Uºor de montat � pontonul cu echipamentele preasamblate ºi bazinul din material plastic pot fi montate cu minim de investiþii ºi 
 efort;
- Uºor de întreþinut � datoritã montãrii echipamentelor de tratare pe ponton;
- Lucrãri minime de mentenanþã � necesitã un numãr minim de operaþii de întreþinere iar intervalul de timp la care este necesarã 
 vidanjarea este de cca 1÷2 ani;
- Economicã � unitatea detecteazã automat lipsa de apã în alimentare ºi trece în regim de vacanþã, ceea ce determinã o reducere a 
 consumului de energie electricã;
- Uºor de operat � unitatea de comandã monitorizeazã instalaþia, semnalizeazã ºi înregistreazã orice defecþiune a echipamentelor; 
- Autorecuperare � în cazul apariþiei unei disfuncþionalitãþi (eroare de funcþionare a unui echipament, cãdere de tensiune, etc) panoul 
 de comandã încearcã cu o anumitã frecvenþã sã reia regimul normal de funcþionare, semnalând în acelaºi timp disfuncþionalitatea.

Staþiile de epurare aquaClean corespund performanþelor impuse de EN 12566-3:2005/A1:2009

Nu se utilizeazã douã prelungiri montate una peste alta întrucat acestea nu permit accesul la echipamente pentru
întreþinere.
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Generalitãþi
aquaClean seria S / SBR � este noua familie de ministaþii compacte, destinate epurãrii apelor uzate menajere, care funcþionezã pe principiul 
SBR (sequenting batch reactor).
Staþia ºi calitatea apei epurate îndeplinesc cerinþele cuprinse în legislaþia naþionalã în vigoare. Fiabilitatea ºi capacitatea de a asigura 
cerinþele privind calitatea apei epurate depind de eficienþa chimicã/biologicã ºi de condiþiile specifice de operare (debitul ºi volumul de apã 
deversat, temperaturã, compoziþia apei la intrare � influent).

ATENÞIE! 
 

Sistemul funcþioneazã la parametrii optimi dacã sunt respectate regulile de mai jos. Vã rugãm sã citiþi cu atenþie specificaþiile ºi instrucþiunile 
producãtorului.

OPERATII DE INTRETINERE

Urmãtoarele materiale sunt interzise a fi aruncate în canalizarile conectate la staþii de epurare:

Material Efect Colectare

 Cenuºã, resturi de ardere Nu se descompun biologic Gunoi menajer
 ªerveþele Înfundã canalizarea Gunoi menajer
 Diverse chimicale Contamineazã apa Punct colectare
Dezinfectanþi Omoarã biomasa Nu folosiþi!
Coloranþi Contamineazã apa Punct colectare
Chimicale foto Contamineazã apa Punct colectare
Grãsimi de la prãjire Depuneri pe conducte Gunoi menajer
Plasturi Înfundare conducte Gunoi menajer
Nisip de la pisici Înfundare conducte Gunoi menajer
Dopuri de sticlã Se depun în staþie Gunoi menajer
Lacuri ºi vopseluri Contamineazã apa Punct colectare
Medicamente Contamineazã apa Punct colectare (farmaceutice)
Ulei de motor Contamineazã apa Punct colectare (uleiuri)
Ulei ºi resturi alimentare Contamineazã apa Punct colectare
Beþe de curãþat urechile Depuneri în staþie Gunoi menajer
Pesticide Contamineazã apa Punct colectare
Agenþi de curãþare Contamineazã apa Punct colectare
Lame de ras Depuneri în staþie Gunoi menajer � risc de accident!
Substanþe de desfundat chiuvete Contamineazã apa Nu folosiþi!
Tampoane ºi scutece Se depun în staþie Gunoi menajer
Ulei comestibil Risc înfundare staþie Gunoi menajer
Resturi alimentare Risc înfundare staþie Gunoi menajer
Clei ºi alþi adezivi Risc înfundare staþie Punct colectare
Textile (ex cârpe de curãþat, etc.) Risc înfundare staþie Gunoi menajer/punct colectare
Diluanþi Contamineazã apa Punct colectare
Seminþe Risc înfundare staþie Gunoi menajer
Sãpun de WC Contamineazã apa Nu folosiþi!
Chiºtoace Se depun în staþie Gunoi menajer
Silicon Risc înfundare staþie Punct colectare

Unde se utilizeazã

Seria S/SBR este proiectatã atât pentru echiparea locuinþelor noi cât ºi pentru re-echiparea foselor septice existente, cu un minim de 
modificãri. În mod particular au fost proiectate sã epureze ape uzate menajere provenite din locuinþe cu  un debit de 1.000 litri (S5/SBR1÷6) 
respectiv  1.500 litri (S10/SBR 7÷12)/24 ore. 
Staþia poate trata numai ape uzate menajere.

Apa acumulatã în staþie nu trebuie sã conþinã substanþe chimice care pot dãuna populaþiei de bacterii.

Nu este permisã alimentarea staþiei cu:
- ape uzate industriale;
- ape pluviale sau ape recirculate din piscine, etc;
- ape cu conþinut de agenþi chimici agresivi, resturi petroliere, uleiuri etc.
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Descriere

Seria S/SBR este o versiune îmbunataþitã a unei staþii de epurare care funcþioneazã pe principiul SBR, folosind o combinaþie de tratare cu 
nãmol activ ºi separare fizicã prin decantare. Acest lucru se realizeazã în 4 cicluri de funcþionare/24 ore, fiecare în 4 etape:
1 - Alimentare - Din primul compartiment este transferatã pe principiul vaselor comunicante apa menajerã.
2 - Tratare - Odata cu alimentarea începe funcþionarea pompei de aerare. Astfel este introdus în apa uzatã aerul necesar epurãrii biologice. 
Datoritã sistemului ponton se asigurã ºi o omogenizare a apei. Etapele de aerare sunt alternate cu pauze pentru a asigura nitrificarea-
denitrificarea în condiþii optime.
3 - Sedimentare - Aerarea este opritã permiþând suspensiilor solide sã sedimenteze la fundul bazinului. În zona superioarã rãmâne doar 
apa limpezitã.
4 - Evacuare - Apa limpezitã este evacuatã din staþie cu pompa de evacuare. Dupã ce se încheie operaþia de evacuare, pompa de 
alimentare va transfera nãmolul din compartimentul de tratare în primul compartiment, dupa care se reia ciclul de tratare.

Regimul de vacanþã 
Dacã în etapa de alimentare nu este detectat aport de apã în primul compartiment, staþia trece în regim de vacanþã. Aerarea se face în cicluri 
mai scurte ºi mai dese pentru a menþine bacteriile în viaþã. Aportul de apã din primul compartiment este redus. Nu se evacueazã apa din 
sistem. Staþia trece automat la regim normal de funcþionare imediat ce a fost detectat aport de apã în primul compartiment.

Echipamente
Staþiile din seria S/SBR sunt livrate în furniturã completã, toate echipamentele fiind pre-montate ºi gata de instalare.

Bazin bicameral, din polietilenã. Primul compartiment funcþioneazã ca volum tampon ºi pentru decantare.
Al doilea compartiment este utilizat pentru tratarea apei uzate.

Model staþie UM  S5/SBR 1-6 S10/SBR 7-12

Debit / zi   [litri/zi]  1000 1500

CBO5   [kg/zi]  0,3 0,6

Numãr maxim utilizatori permanenþi   6 12

Volum total  [litri]  3.000 4.700

Diametru intrare / ieºire [mm]  DN 110 DN 110

Lungime    [mm]  2.400 2.650

Lãþime    [mm]  1.400 1.760

Înãlþime totalã [mm]  1.820   1.945*

Masã    [kg]  cca. 150  cca. 250 

*La aceasta cotã se adaugã 600 mm
  corespunzãtoare piesei de prelungire.

Caracteristici generale
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Pompa de aerare 

Tip    NOVAIR 200

Putere P  /P   [W] 280/1801 2

3Debit maxim aer    [m /h] 6

Dimensiuni Æ × h   [mm] 106 x 330

Masa    [kg] 3,5

Asigurã barbotarea aerului ºi dizolvarea 
oxigenului necesar populaþiei de 
microorganisme care descompun 
substanþele organice în componente 
primare.

Tip    Nova 180 (DAB)

Putere  P /P   [W] 100 / 2001 2

3Debit maxim  [m /h] 4,5

Turaþie    [rot/min] 2850

Dimensiuni Æ × h [mm] 148 × 253

Masã    [kg] 4,5

Pompa de alimentare ºi pompã 
evacuare apã tratatã

Pompa de evacuare eliminã apa 
epuratã d in s ta þ ie  ia r  cea de 
alimentare transferã nãmol din 
compartimentul de tratare în primul 
compartiment ºi asigurã prin  corpul ei  
transferul de apã în compartimentul 
de epurare pe baza principiului vaselor 
comunicante.

Ponton

Toate echipamentele sunt 
montate pe un ponton 
plutitor, de formã apro-
ximativ cilindricã. Este 
suþinut de pereþii bazinului 
prin intermediul unor 
lanþuri. Înãlþimea minimã ºi 
maximã de flotaþie sunt 
stabilite astfel încât sã 
acopere debitul de apã 
calculat.

Panoul de comandã

Întregul proces este coman-
dat º i  supravegheat de
un microprocesor, montat 
într�un panou de comandã. 
Pe afiºaj este prezentatã faza 
curentã ºi starea curentã a 
echipamentelor.  
Sunt implementate funcþii de 
autodiagnosticare stare 
echipamente ºi recuperare 
automatã  d in  e ror i  de 
funcþionare. 
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Conformitate ºi certificãri

Seria S/SBR corespunde cerinþelor SR EN 12566-3: �Staþii mici de epurare a apelor uzate pânã la 50PTE: Partea3: Staþii de epurare a apelor 
uzate menajere gata de utilizare ºi/sau asamblate pe loc�, performantele au fost validate de catre ICECON  TEST, organism notificat 
nr.1803.

Securitate, manipulare ºi transport

Acest material conþine instrucþiunile de bazã privind instalarea, exploatarea ºi întreþinerea staþiilor de epurare seria S/SBR. Personalul care 
instaleazã, utilizeazã ºi asigurã mentenanþa este sfãtuit insistent sã citeascã aceste instrucþiuni înainte de executarea oricãrei operaþii.

Sarcinile ºi obligaþiile personalului
Seria S/SBR a fost proiectatã ºi fabricatã având în vedere standardele aplicabile ºi legislaþia în vigoare în acest moment. Þinând cont cã 
modalitãþile de exploatare ºi intervenþie sunt în afara controlului VALROM Industrie, este obligaþia utilizatorului sã se asigure cã:
- echipamentul este conform destinaþiei proiectate (nu se va folosi staþia în alt scop sau la alt debit decât cel proiectat);
- operaþiile de verificare ºi mentenanþã anualã au fost executate;
- orice intervenþie este fãcutã numai de personal calificat ºi instruit în acest sens.

ATENÞIE! 

Pericol de alunecare ºi cãdere în rezervor �  personalul care instaleazã sau executã operaþii de mentenanþã va purta echipament de 
protecþie ºi va evita pe cât posibil accesul în rezervor.

Gaze toxice � atmosfera din interiorul rezervorului poate conþine gaze toxice (monoxid de carbon, metan, dioxid de carbon etc). Numai 
personalul care asigurã întreþinerea ºi cel al firmei producãtoare sunt admise sã inspecteze rezervorul în interior ºi numai dupã o aerisire 
suficientã. Dacã apare senzaþia de greaþã sau vomã pãrãsiþi zona imediat. Limitele admisibile pentru gaze sunt urmãtoarele:
H S >10 ppm; CO>40 ppm; CH  4,4% limita de explozivitate.2 4

Asistenþã � de fiecare datã când o persoanã intrã în rezervor trebuie asistatã de o alta în exterior. Niciodatã nu intraþi în rezervor dupã o 
persoanã care este inconºtientã, totdeauna încercaþi sã o extrageþi afarã. În oricare din situaþii solicitaþi imediat ajutor.

Curãþare � la intervenþii purtaþi întotdeauna echipament de protecþie � îmbrãcãminte, încãlþãminte ºi mãnuºi. Pe cât posibil evitaþi 
contactul cu apa uzatã. Pentru curãþare nu folosiþi instalaþii cu apã de înaltã presiune, presiunea din instalaþia curentã de apã potabilã este 
suficientã.

Manipulare ºi transport

Pentru a preveni deteriorarea echipamentelor la manipulare ºi pe durata transportului:

· operaþiunile vor fi efectuate numai de personal calificat cu respectarea prezentelor instrucþiuni;
· punctele de prindere a echipamentului de manipularea trebuie sã fie numai cele prevãzute pe rezervor.
 
Inspectaþi echipamentele înainte ºi dupã descãrcarea din mijlocul de transport. Orice deteriorare apãrutã pe durata transportului trebuie 
notatã ºi raportatã producãtorului. Verificaþi dacã livrarea este completã comparând lista echipamentelor din documentele livrate cu cele 
existente fizic.
 
Dacã instalarea nu se face imediat, depozitaþi echipamentele într-o locaþie care sã le fereascã de temperaturi extreme (interval recomandat 

05 ÷ 30 C) ºi acþiunea directã a razelor de soare.
 
Cerinþe preliminare de instalare
Instalarea trebuie fãcutã în conformitate cu prezentele instrucþiuni. Dacã instalarea nu s-a fãcut astfel, VALROM  Industrie nu-ºi asumã nici 
o responsabilitate privind funcþionarea corespunzãtoare ºi rezultatele generate.
 
Cerinþe preliminare
· verificaþi dacã rezervorul este gol, curat ºi etanº (nu existã niciun semn vizibil de deteriorare din cauza transportului);
· verificaþi integritatea echipamentelor din interior � ponton, pompe, conexiuni etc;
· verificaþi dacã instalaþia de canalizare este pozatã pânã în locul de montaj, cã nu este astupatã cu resturi de construcþii sau alte materiale;
· verificati ca solul ºi spaþiul disponibil este capabil ºi suficient pentru a drena apa epuratã indiferent de sezon. Ca ºi opþiuni de infiltrare în 
 sol aveþi infiltrarea prin drenuri (câmpuri de infiltrare, prin puþuri sau o soluþie combinatã, sau evacuarea în emisari naturali (cursuri de 
 ape) cu acceptul administratorului acelui curs (de ex: Administraþia Apele Române);
· asiguraþi-vã cã în apropierea locului de montaj este disponibilã o prizã de curent;
· verificaþi adâncimea de instalare � trebuie sã fie între minim 80 cm ºi maxim 100 cm, masuratã de la nivelul solului la punctul de intrare 
 al conductei de alimentare;
· verificaþi cã în schema de montaj este prevazutã ventilaþia întregului sistem de canalizare;
· instalarea se face în zone spaþii verzi, excepþii zonele de categorie de maxim B 125 (12,5 tone). 
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Instalare

Pentru a avea o instalare fãrã probleme, respectaþi urmãtoarele reguli:
· purtaþi o centurã de siguranþã pentru a evita cãderea în interiorul rezervorului sau în exteriorul acestuia;
· manipulaþi echipamentele cu atenþie, ridicaþi rezervorul folosind echipamente de ridicare autorizate.
 
Etapele de instalare 
 
1. Selectaþi pentru instalare un loc apropiat de punctul de evacuare din locuinþã pentru a micºora distanþa de scurgere din canalizare. 
 Distanþa recomandatã faþã de locuinþã este de 5 metri.
2. Locul de instalare trebuie sã asigure spaþiu suficient pentru vidanjare, examinare ºi întreþinere etc.
3. Adâncimea de îngropare trebuie sã fie minimã, pentru a uºura accesul la echipamente în timpul operaþiilor de întreþinere (recomandat 
 80 maxim 100 cm mãsuraþi de la nivelul solului la conducta de intrare).
4. Sãpaþi o groapã cu dimensiuni suficiente în care sã încapã bazinul ºi sã rãmânã liber un spaþiu de cca 30÷50 cm pe toatã circumferinþa 
 acestuia.
5. Fundul gropii trebuie sã fie plat. Se toarna radier de beton de cca 10÷30 cm la baza gropii care sã susþinã ferm rezervorul.
6. Aduceþi rezervorul în groapã, ancorându-l cu frânghii de urechile de manipulare. Poziþionaþi�l ºi asiguraþi�vã cã este într-o poziþie 
stabilã ºi fermã.
7. Dacã este necesar, ancoraþi rezervorul de radier cu frânghii, pentru a împiedica ca la o eventualã creºtere a nivelului apelor freatice 
acesta sã fie scos afarã de forþa arhimedicã. Ancorarea trebuie fãcutã simetric � folosiþi pentru asta urechile de manipulare sau  
decupajele de la baza piciorului de susþinere. Pentru o siguranþã mai bunã, turnaþi beton de jur împrejurul bazinului. Betonarea se va face în 
trepte  în straturi de cca 30 cm, iar pentru echilibrarea presiunii exercitatã de betonul turnat asupra pereþilor bazinului, acesta se va umple 
cu apã. Nivelul betonului va fi cu cel puþin 10 cm peste nivelul de creºtere al apelor freatice.
8. Conectaþi bazinul staþiei la canalizare ºi la sistemul de evacuare apã epuratã. Asiguraþi-vã cã toate trecerile sunt etanºe, inclusiv 
îmbinarea dintre rezervor ºi piesa de aducere la cotã.
9. Umpleþi spaþiul din jurul sãu cu pãmânt vegetal sau nisip granulaþie 4/16  ºi compactaþi-l corespunzãtor. Evitaþi pietrele sau corpuri 
dure ºi ascuþite care pot deteriora rezervorul din polietilenã. În zone cu pãmânt argilos sau risc de apariþie în jurul bazinului a infiltraþiei apei 
pluviale, spaþiul din jurul bazinului se umple cu nisip stabilizat.
10. Instalaþi panoul într-un spaþiu acoperit ºi uscat � conectaþi-l la echipamente ºi apoi la reþea. Schema de conectare este afiºatã pe 
capacul panoului, la interior.
 
ATENÞIE!  
Conectarea la instalaþia electricã va fi fãcutã numai de personal calificat ºi autorizat.
Cablul dintre echipament ºi panou trebuie sã fie montat în tub de protecþie cabluri, dimensiunea minimã recomandatã 63 mm. Tubul de 
protecþie nu face parte din pachetul de livrare al staþiei. Lungimea totalã a cablului este de 15 m. Atenþie la alegerea traseului, coturile 
trebuie sa fie mai mari de 90 grade.
Instalaþia electricã de alimentare a staþiei trebuie prevazutã cu un dispozitiv de protecþie diferenþialã de intervenþie minimã de 30 mA.
 
11. Dupã alimentarea cu energie a panoului electric staþia poate fi pusã în funcþiune.
 
ATENÞIE!  
Dupã instalare staþia necesitã un interval de 1÷4 sãptãmâni pentru amorsare (dezvoltarea biomasei care asigurã epurarea) în funcþie de 
temperatura mediului ambiant. În acest interval încercaþi sã limitaþi pe cât posibil, consumul de apã.
 
Punerea în funcþiune
 
1. Ridicaþi pontonul cu echipamentele de pe fundul bazinului ºi suspendaþi-l în lanþuri de cârligele prevãzute. Prinderea de cârlig se face în 
zalele marcate. Poziþia pontonului suspendat trebuie sã fie echilibratã.
2. Eliberaþi plutitorul ºi lãsaþi-l sã atârne liber.
3. Verificaþi ca furtunele de conexiune sã fie cât mai lejere, fãrã bucle.
4. Trageþi cablul de alimentare prin presetupã pânã la marcaj ºi prindeþi-l ferm în filet. În interior cablul nu trebuie sã fie tensionat, astfel 
încât sã permitã extragerea echipamentelor pentru operaþiile de întreþinere. 
5. Umpleþi primul compartiment � cel care este conectat la intrarea din sistemul de canalizare �  cu apã pânã la nivelul peretelui interior.
6. Continuaþi sã alimentaþi primul compartiment cu apã � aceasta va curge peste peretele interior în compartimentul al doilea.
7. Continuaþi alimentarea cu apã pânã când pontonul cu echipamente pluteºte iar lanþurile sunt libere.
8. Introduceþi echipamentul în prizã. Din acest moment staþia este operaþionalã ºi poate fi utilizatã.

NOTÃ 
Valorile parametrilor de control (indicatori care atestã calitatea apei epurate) pot depãºi valorile admise de lege, în primele 3÷4 sãptãmâni 
de funcþionare pânã la dezvoltarea completã a biomasei.
 
Operare, control ºi întreþinere
 
Operare
Staþiile din seria S/SBR sunt operate ºi controlate automat prin intermediul unui panou de comandã. Dispozitivul are un afiºaj pentru 
parametrii de proces, buton de resetare ciclu ºi un conector RS232 pentru conexiune la PC sau consola de programare.
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Informaþiile afiºate, pe prima linie începând de la stânga la dreapta:
· simbolul �.� clipind intermitent � programul ruleazã;
· ABC reprezintã echipamentele (pompa de alimentare, evacuare ºi aerare).
Sub pictograma echipamentului care functioneaza la un moment dat
se va afisa periodic simbolul �+� / �x�;
· timp de funcþionare pompã evacuare în secunde;
· timp de funcþionare pompã alimentare în secunde;
· timp de funcþionare pompã aerare, în minute.

Pe a doua linie începând de la stânga la dreapta:
· spaþiu, sau simbolul �Pv� (dacã este activat programul de vacanþã, adicã a fost activat senzorul de nivel);
· spaþiu sau simbolul �+� / �x� sub echipamentul care este activat (A, B sau C). În cazul în care s-a depistat o avarie la unul din 
echipamente, se va afiºa sub litera corespunzatoare echipamentului simbolul �!^�, iar pe prima linie în colþul din stânga sus se va afisa �!�.
· timpul ciclului de aerare (în minute) � timpul de funcþionare ciclicã a pompei aeratoare
· timpul de pauza (în minute) � timpul de pauzã, în care nu va fi activat nici un echipament
· timpul de pauzã a echipamentului 3 (pompa aerare) � în minute

Panoul afiºeazã etapa curentã, prin marcarea cu simbolul �®� în stânga timpului care se decrementeazã.
O etapa efectuatã este simbolizatã prin afiºarea caracterului �Ö� în stânga timpului etapei parcurse.

Întreþinere
Executarea corectã a operaþiilor de întreþinere este o condiþie obligatorie pentru a asigura caracteristicile cerute pentru efluent ºi evitarea 
problemelor din exploatare.

Atenþie! 
· Operaþiunile de mentenanþã ºi întreþinere vor fi executate numai de personal calificat ºi instruit.
· Limitaþi accesul în zona de montare a staþiei pe toatã durata executãrii operaþiunilor de întreþinere
· Folosiþi pentru înlocuire numai piese de schimb originale (cele specificate de producãtor).

Responsabilitãþile proprietarului
Cade în sarcina utilizatorului staþiilor din seria S/SBR, verificarea zilinicã a:
· mesajelor de eroare afiºate pe panoul de control
· nivelul anormal de ridicat al apei în staþie (un indicator al unei eventuale înfundãri) ºi verificarea lunarã a nivelului nãmolului în primul 
compartiment;
· calitatea procesului de epurare (prezenþa spumei la  suprafaþã, culoarea acesteia, posibile înfundãri ale conductelor de intrare/ieºire 
sau ale circuitelor etc)

Operaþiile de întreþinere la 6 luni.
· verificarea mesajelor de eroare înregistrate în panoul de control;
· verificarea stãrii de funcþionare � mecanicã sau electricã) a pompelor de circulare ºi aerare;
· starea legãturilor �în cutia de conexiuni 
· calitatea ºi stabilitatea conexiunii furtunelor de admisie ºi evacuare;
· parametrii de operare ºi adaptarea acestora la eventuale schimbãri în regimul de funcþionare;
· capacitatea de ventilare a staþiei;
· verificare nivel de nãmol din prima camerã ºi în caz de exces de nãmol vidanjarea primului compartiment.

Operaþii de întreþinere la fiecare 2 ani
· vidanjarea primului compartiment;
· curãþirea echipamentelor ºi înlocuirea celor uzate (pompe ºi aerator);
· curãþirea circuitelor de alimentare ºi evacuare, inclusiv sistemul de infiltrare în sol;
· curãþirea eventualelor depuneri apãrute pe pereþii rezervorului.
În timpul operaþiilor de întreþinere se va mãsura ºi:
· concentraþia oxigenlui dizolvat.
Acolo unde cerinþele legale o impun, se vor preleva probe pentru determinarea într-un laborator autorizat:
· ph;
· substanþe solide în suspensie;
· consum chimic de oxigen;
· consum biochimic de oxigen.

În caz de avarie la unul din echipamente se va afiºa sub litera corespunzãtoare echipamentului avariat (supracurent, pompã blocatã, etc.) 
simbolul �!^�, întrerupându-se ciclul de funcþionare. Dispozitivul va emite semnale acustice de avertizare la interval de 5 secunde. Dupã 
remedierea avariei se apasã butonul �Reset� care resteazã alarma ºi reia programul.
Pe panoul frontal al dispozitivului se aflã 1 sau 2 leduri.
Versiunea  cu 1 led (STARE): daca ledul este verde înseamnã cã echipamnetul funcþioneazã în regim normal, dacã ledul clipeºte verde � 
echipamentul funcþioneazã în regim de vacanþã sau este eroare la senzor, iar dacã ledul este roºu � avarie. 
La versiunea cu 2 leduri (ECHIP/OK), ledul notat �ECHIP� semnificã faptul cã echipamentul executã comanda din program. Led-ul notat 
�OK� se stinge în cazul în care apare o avarie.
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Oprirea staþiei

Dacã staþia nu va fi funcþionalã o anumitã perioadã de timp trebuie luate unele mãsuri de precauþie.
Pentru durate de maxim 10 zile: cu puþin timp înainte de a pãrãsi locuinþa, introduceþi în staþie - prin intermediul WC-ului, substanþe cu un 
conþinut nutritiv ridicat (bere, resturi de la produse lactate � lapte, zer, etc). Acestea vor asigura mediul necesar pentru supravieþuirea 
bioflorei în acest interval.

Pentru durate mari de timp, de peste 30 zile:
· goliþi staþia prin vidanjare;
· scoateþi staþia din prizã ºi aºezaþi echipamentele pe o poziþie stabilã pe fundul bazinului.
La revenire parcurgeþi paºii de la punerea în funcþiune.

E bine de ºtiut
 
De ce trebuie epurate apele uzate?
Fiecare dintre noi generãm zilnic apã uzatã. În 24 ore o persoanã utilizeazã în medie 100 litri de apã pentru necesitãþi personale; din acest 
volum cca 50�60% este utilizat pentru igienã (baie).
Imediat dupã utilizare, indiferent de locaþie, aceasta devine �uzatã� ºi este evacuatã din spaþiul de locuit. Dacã locuinþa este conectatã la un 
sistem de canalizare, apa ajunge într-o staþie de tratare comunalã/municipalã. Dacã nu existã un sistem de canalizare atunci apa trebuie 
epuratã � procesul prin care aceasta este adusã cât mai aproape de starea iniþialã � ºi apoi reintrodusã în circuitul natural (evacuatã). 

Apa uzatã conþine substanþe solide în suspensie, compuºi de naturã organicã (resturi animale, vegetale, grãsimi, etc), alþi nutrienþi (compuºi 
cu azot, fosfor etc) diferite substanþe chimice (detergenþi, agenþi de curãþare, dezinfectanþi etc) care trebuie înlãturate înainte de 
disponibilizare.

Lipsa acestei preocupãri poate avea efecte foarte directe: nitraþii sau bacteriile ajung în apa destinatã consumului curent, lacul sau iazul de 
lângã casã capãtã culoarea verde sau zona învecinatã aratã ca o mlaºtinã ºi miroase identic. Este posibil sã nu obþineþi autorizaþia de 
construcþie sau sã nu puteþi vinde proprietatea fãrã un astfel de echipament. Foarte des aceste probleme nu sunt limitate doar la o locuinþã 
ºi se rãsfrâng ºi asupra vecinãtãþilor, de cele mai multe ori pe o arie destul de largã.

INFO 
Dincolo de cerinþele legale, epurarea apei este o problemã de responsabilitate, sãnãtate ºi confort.
Apa trebuie epuratã ºi pentru a ne feri de probleme ºi a asigura resursele generaþiilor viitoare.

ATENÞIE!  
Infiltarea apei uzate ºi netratate, direct în pânza freaticã, produce contaminarea acesteia (culoare, miros, încãrcãturã organicã 
ºi biologicã etc) ºi pune în pericol sãnãtatea celor care o folosesc. Evacuarea în apele de suprafaþã, prin conþinutul mare de 
material organic, modificã ireversibil biotopul ºi rezultatele se vãd: apã tulbure, invazia algelor de suprafaþã, consumul de 
oxigen ºi asfixierea peºtilor, miros neplãcut etc.

Care sunt prevederile legale?
 
La data redactãrii acestui material obligativitatea epurãrii ºi condiþiile de calitate pentru deversarea în emisari naturali sau reþele locale de 
canalizare sunt cuprinse în HG 188/2002 modificatã ºi completatã de HG 352/2005 . Principalele prevederi sunt cuprise în normativele 
tehnice din anexe astfel:
- Anexa 1 � NTPA 011 privind colectarea, epurarea ºi evacuarea apelor uzate orãºeneºti.
- Anexa 2 � NTPA 002 privind condiþiile de evacuare a apelor uzate în reþelele de canalizare ale localitãþilor ºi direct în staþiile de epurare.
- Anexa 3 � NTPA 001 privind stabilirea limitelor de încãrcare cu poluanþi a apelor uzate industriale ºi orãºeneºti la evacuarea în 
receptorii naturali.

3 materii în suspensie (MTS)   35 (60) mg/dm  sau o reducere de minim 90% (70%)
3 consum biochimic de oxigen (CBO5)  25 mg O2/dm  sau o reducere de minim 70 - 90%

3 consum chimic de oxigen (CCOCr)  125 mg/dm  sau o reducere de minim 75%

INFO
 
HG 188/2002 transpune directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor uzate reziduale.

Din punctul de vedere al unei locuinþe individuale, care dupã tratare evacueazã apele uzate într-un receptor natural,  este aplicabil 
normativul NTPA 001 � �prezentul normativ are drept scop stabilirea condiþiilor generale de calitate a tuturor categoriilor de ape uzate, 
înainte de evacuarea acestora în receptorii naturali, precum ºi a valorilor limitã admisibile ale principalilor indicatori de calitate ai acestor 
ape.�

Principalele cerinþe impuse pentru apa evacuatã:
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Ce opþiuni existã ºi care sunt diferenþele dintre ele?

Din punct de vedere tehnologic, opþiunile sunt urmãtoarele:

Denumire  Descriere    Pro  Contra

Bazin nevidanjabil Constã dintr-o simplã groapã,    simplu de construit  nu asigurã epurare

   neetanºã, sãpatã cât mai departe  ieftinã  infiltrare direct în sol cu

   de locuinþã. Folositã îndeosebi doar    poluarea pânzei freatice

   ca WC  în zonele "sãrace".    capacitate micã de absorbþie

         inundabilã în sezonul ploios

         risc de surpare

Bazin vidanjabil  Bazin cu pereþii din beton.  simplu de construit  necesitã vidanjare frecventã

       ieftinã  urmãrirea gradului de umplere

       nu contamineazã mediul ocupã spaþiu

Fosã anaerobã  Proces anaerob. Bazin cu pereþi   soluþie constructivã simplã necesitã vidanjare frecventã

   etanºi, bicameral. Prima camerã   mentenanþã redusã  performanþã redusã 

   folositã ca decantor.      tendinþã de a dezvolta miros,

   Circulaþie liberã a apei.      în special în perioada 

   Infiltrare în sol direct din camera a 2-a.   primãverii

Staþie epurare CAP  Bazin monocameral sau bicameral,  epurare eficientã  sensibilã la debite mari

   proces aerob. Circulaþie liberã a apei.  spaþiu folosit mic  consum energetic mare

   Aerarea se face continuu.    nu dezvoltã miros     datoritã funcþionãrii continue.

Staþie epurare SBR  Proces aerob. Bazin bicameral.      regim controlat     necesitã mentenanþã

   Circulaþie forþatã cu pompe.    insensibil la debite     preþ relativ ridicat

       regim de vacanþã  

 

Staþie epurare MBR  Proces SBR urmat de      cea mai performantã        scumpã

        ultrafiltrare cu membrane.    apa poate fi refolositã     necesitã înlocuire / 

       pentru irigaþii sau chiar   regenerare membrane

       în locuinþã (nu este însã

       potabilã).

Lucruri la care trebuie sã vã gândiþi

Cantitatea de apã deversatã
Pentru o locuinþã permanentã � ºi o staþie de epurare este proiectatã  plecând  de  la  acest  principiu, un  adult  genereazã 80 ÷ 150 litri apã 
uzatã / 24 ore cu o medie de cca. 100 litri. Pentru alte tipuri de clãdiri, consumurile medii ºi încãrcãtura biologicã pentru o persoanã sunt 
urmãtoarele:

Destinaþie   debit  CBO5  NH3/

      NH4OH 

     [litri/zi] [mg/l] [mg/l]

Locuinþã clasicã   150 60 8

Rulotã     120 75 8

Birouri/fabricã fãrã cantinã    50 25 5

Birouri/fabricã cu cantinã  100 38 5

ªantier, cariere, fãrã cantinã    60 25 5

*personal la program normal   90 38 5

*personal la program redus / 4 h.   45 25 3

Dimensionarea se face luând în considerare o supraîncãrcare cu cca. 
10%. Orice staþie de epurare va lucra mai eficient la un volum mai mic de 
apã ºi o încãrcare mai mare (concentraþie mai mare de substanþe 
organice în apã). În aceste condiþii este important sã nu depãºiþi debitul 
zilnic recomandat. Dacã acest consum este neregulat prin natura 
activitãþii (cum este cazul unei pensiuni, minihotel etc) cereþi sfatul unui 
consultant � o astfel de aplicaþie are cerinþe speciale de proiectare. Dacã 
numãrul de ocupanþi ocazionali creºte brusc, încercaþi sã limitaþi ºi sã 
distribuiþi cât mai uniform consumul (ex. spãlaþi vasele în porþii mici într-o 
perioadã de timp etc).

Ritmul de consum
Deversarea unei cantitãþi mari de apã într-un timp scurt presupune depãºirea limitei de funcþionare ºi trecerea în stare de avarie; în astfel de 
situaþii staþia nu mai epureazã ºi apa uzatã trece pur ºi simplu prin ea: 
- decât sã aruncaþi brusc 400 litri dintr-un jacuzzi sunt de preferat 4 duºuri la interval de 6 ore. 
- spãlaþi rufele des ºi în cantitãþi mici (la 2 zile în loc de 2 sãptãmâni).
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Curgerea inversã ºi riscul de inundaþie
Dacã panta de scurgere este negativã (dintr-o greºealã de proiectare/montaj) sau se inundã zona de preluare a apei tratate (datoritã unei 
perioade ploioase) toatã staþia se va inunda. Nu existã remediu pentru astfel de situaþii � trebuie sã aºteptaþi ca apa sã se retragã. 

ATENÞIE! 
În acest timp limitaþi consumul de apã altfel riscaþi sã inundaþi locuinþa. 
Dacã zona este uºor inundabilã sau solul este impermeabil riscul este cu atât mai mare.  Luaþi un minim de mãsuri de prevedere:
- montarea unei clapete de sens pe evacuarea staþiei;
- construiþi un rezervor de stocare a apei epurate în perioadele inundabile;
- supradimensionaþi sistemul de infiltrare a apei în sol. 

Evacuarea apei epurate
 

Prima întrebare la care trebuie sã gãsiþi un rãspuns este �ce veþi face cu apa epuratã�? 
Pentru cã trebuie sã disponibilizaþi circa 1.000 litri, respectiv 1500 litri de apã, în fiecare zi, în funcþie de staþia de epurare necesarã, iar 
soluþia depinde esenþial de structura solului ºi vecinãtãþi. 

Opþiunile: evacuarea în emisari naturali (ape curgãtoare etc) sau infiltrarea în sol (puþuri, câmp de infiltrare etc), reutilizarea pentru irigat 
sunt detaliate ulterior în aceast material.

Vacanþã
Una din perioadele critice pentru orice staþie de epurare este cea de vacanþã.  Datoritã lipsei de material organic pentru perioade mari de 
timp, existã riscul ca biomasa (populaþia de bacterii care asigurã epurarea biologicã) sã moarã. 
Acest lucru înseamnã cã la revenire staþia se va re-amorsa dupã cca 4-5 sãptãmâni de la prima utilizare.
Pentru a evita acest lucru staþia trebuie sã dispunã de un regim de funcþionare �de vacanþã� prin care  sã menþinã bacteriile în viaþã pentru 
3÷4 sãptãmâni.

Locul de amplasare
Locul în care amplasaþi staþia trebuie sã permitã accesul pentru vidanjare. Distanþa minimã dintre spaþiul de locuit ºi staþie trebuie sã fie de 
minim 5 m; dacã acesta creºte, cresc ºi costurile pentru canalizare ºi adâncimea de îngropare. 
Asiguraþi o pantã minimã de 5� de la ieºirea din locuinþã pânã la intrarea în staþie. 
Montajul se poate face ºi într-o zonã carosabilã, este însã de preferat sã nu. Þineþi cont ºi de direcþia din care predominant bate vântul � 
sensul sã fie dinspre casã spre staþie.

Aerisirea sistemului
Fiind un proces biologic, staþia de epurare împreunã cu întregul sistem de canalizare trebuie prevãzutã cu un sistem de aerisire. Primul 
simptom al unei aerisiri deficitare este apariþia mirosului neplãcut în locuinþã. 
Ventilarea se face prin conducte de ventilare, similare cu cele din canalizãrile interioare, montate înainte ºi dupã staþia de epurare. Distanþa 
dintre 2 puncte de ventilare este de maxim 15 m.  
Prima conductã de ventilare poate fi conducta de ventilare a instalaþiei de canalizare, dacã staþia este montatã la maxim 10 m de casã, iar 
cea de dupã staþie sã corespundã cu ventilaþia sistemului de infiltrare. 
Dacã sistemul de infiltrare este un puþ absorbat, pentru a realiza ventilarea, distanþa maximã între acesta ºi staþie sã fie maxim 15 m. Dacã 
este un câmp de infiltrare atunci ventilaþia se face prin cãminul de dispersie sau se realizeazã o conductã de ventilaþie ºi la fiecare capãt de 
dren. O influenþã are ºi sensul în care bate vãntul. 

Nu este recomandat sã:
� aruncaþi în staþie materiale care nu sunt biodegradabile: hârtie igienicã/prosoape de hârtie, hârtie de ziar, hârtie de scris, cârpe, scutece, 

pãr, resturi de oase etc
� folosiþi detergenþi care nu sunt biodegradabili (leºii, sodã calcinatã etc) � produsele uzuale de întreþinere aflate pe piaþã sunt 

biodegradabile ºi nu afecteazã microflora din sistem
� introduceþi ulei hidraulic sau cantitãþi excesive de grãsimi comestibile; dacã generaþi astfel de ape treceþi-le printr-un separator
� evacuaþi soluþiile de regenerare (bogate în ioni de Ca ºi Mg) de la instalaþiile de dedurizare a apei; cantitãþile excesive de sãruri obtureazã 

porii din sol, scade eficienþa drenurilor ºi pot afecta ireversibil bioflora
� conectaþi sisteme de colectare a apei pluviale la staþia de epurare; cantitãþile suplimentare de apã (câteodatã excesive) inundã vasul ºi 

zona de drenare ºi dilueazã încãrcãtura organicã
� deversaþi baze sau acizi (hidroxid de sodiu, de potasiu, sodã calcinatã) în apa evacuatã în staþie; aceste substanþe schimbã pH-ul apei ºi 

împiedicã dezvoltarea bioflorei, afecteazã sedimentarea solidelor ºi antreneazã nãmolul în fluidul evacuat
� suprapuneþi în aceeaºi zonã mai multe sisteme de drenare; solul va deveni saturat ºi ambele sisteme vor deveni nefuncþionale 
� amplasaþi sistemul de drenare în zone cu soluri impermeabile, stâncoase, în zone cu pantã abruptã sau în zone mlãºtinoase
� plantaþi copaci de talie micã/medie la o distanþã mai micã de 3 metri de zonele de drenare; nu plantaþi arbori de talie mare la mai puþin de 

6 metri de zonele de drenare 
� amplasaþi obiecte grele (cum ar fi piscine supraterane, parcarea) deasupra instalaþiei de epurare ºi/sau a zonelor de drenare
� descãrcaþi apa de la maºina de spãlat direct la suprafaþa solului sau în sistemul de drenare; aceastã apã conþine substanþe chimice ºi 

bacterii care pot provoca îmbolnãviri. De asemenea, aceastã apã conþine particule solide ºi spume care pot obtura porii solului. Dacã 
sistemul nu are capacitatea de a prelua aceste ape se va monta o instalaþie suplimentarã prevazutã cu propriul sistem de drenare.



Sistem de epurare a apelor uzate
Waste water treatment plants

i n s t a l a þ i i  p e n t r u  a p ã ,  g a z  º i  c a n a l i z a r e 175

Evacuarea apei epurate
 

Dupã epurare, apa trebuie evacuatã din staþie. Soluþia aleasã depinde de cantitatea de apã epuratã zilnic, de vecinãtãþi (posibilitatea de 
evacuare în emisar natural sau infiltrare directã în sol) ºi de structura solului. Infiltrarea în sol � prin puþ sau câmp filtrant, presupune cã 
acesta are capacitate suficientã de preluare ºi cã nivelul apei freatice este la o adâncime suficientã sub nivelul drenurilor.

Unde sã evacuaþi
1. Evaluaþi cu atenþie cantitatea de apã uzatã generatã zilnic. Dacã aceasta depãºeºte 2.000 litri/24 ore atunci trebuie evacuatã în emisar 
natural.
2. Dacã sunteþi sub aceastã cantitate puteþi lua în considerare infiltrarea în sol.
3. Dacã dispuneþi de un studiu geodezic, aflaþi structura solului ºi adâncimea la care este pânza freaticã.
4. Dacã solul este permeabil ºi pânza freaticã la minim 6 metri puteþi folosi puþ filtrant.
5. Dacã solul este permeabil/semipermeabil ºi pânza freaticã sus atunci puteþi folosi câmpul filtrant
6. Dacã solul este impermeabil aflaþi care este limita acestui strat. Pentru adâncimi de maxim 4,5 m puteþi folosi puþ filtrant care trebuie sã 
traverseze acest strat.
7. Dacã nu dispuneþi de un astfel de studiu puteþi face un test rapid de permeabilitate. Din el puteþi afla care este capacitatea de absorbþie 
a solului.

Test de permeabilitate
Dacã nu dispuneþi de un studiu geodezic puteþi afla permeabilitatea solului cu urmãtorul test.
 
ATENÞIE! 
Testul trebuie fãcut în condiþii meteorologice normale, corespunzãtoare condiþiilor pedoclimatice în care locuiþi. Nu efectuaþi 
acest test când sunt ploi în exces, temperaturi scãzute sau secetã excesivã. 

1. Sãpaþi o groapã de 30×30×25 cm (lungime × lãþime × adâncime) în zona în care va fi câmpul de infiltrare � dacã aveþi posibilitatea 
puteþi utiliza o frezã rotativã cu diametrul de 30 cm.
2. Mãsurarea se va face cu ajutorul unei rigle sau cu indicator de nivel.
3. Se toarnã 25 cm de apã ºi aºteptaþi pânã cand nivelul apei se retrage pânã la 10 cm.
4. Turnaþi apã din nou pânã la nivelul de 25 cm. Repetaþi acest proces pânã când absorbþia se va stabiliza; acest proces poate sã dureze 4 
sau chiar mai multe ore. Pentru a nu fi necesarã asistarea acestei operaþii se poate utiliza un sifon.
5. Odatã stabilizat gradul de absorbþie al apei, aºteptaþi 20 minute ºi apoi turnaþi apa din nou pânã la nivelul de 25 cm deasupra nivelului 
inferior al orificiului de testare.
6. Se cronometreazã numãrul de minute necesare apei sã se retragã cu 25 cm. Acesta este gradul de  permeabilitate al orificiului de 
testare respectiv.
7. Mãsurãtorile se fac de 3 ori, dacã apar diferenþe mari între rezultate, testul se repetã.
8. În cazul în care media depãºeºte 140 s/mm (peste 7 ore pentru infiltrarea celor 25 cm de apã) atunci solul nu este bun pentru drenaj. 
9. Lungimea necesarã a drenului pentru infiltrare a 1000 litri/zi :

Rata de percolare [sec/mm] 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2Suprafaþa activã (a ºanþului) [m ] 18,75 25,00 37,50 50,00 62,50 75,00 87,50 100,00 112,50 125,00

Lungime dren [m] 31 42 63 83 104 125 146 167 188 208

Infiltrarea în sol prin puþuri absorbante 
 

Este metoda cea mai eficientã ºi puþin invazivã (uºor de camuflat ºi spaþiul ocupat este minim).  Este recomandatã pentru cantitãþi 
mici/medii de apã ºi în zone cu structura permeabilã a solului � piatrã, nisip, calcar etc. Nivelul pânzei freatice trebuie sã fie jos iar riscul de 
inundaþie minim.
Puþul absobant constã dintr-un tub cu sau fãrã fante laterale care este introdus în sol ºi umplut cu straturi succesive de materiale filtrante. 
Apa este astfel infiltratã lent în sol, supusã unei succesiuni de filtrãri/purificãri pe mãsurã ce ajunge  sã traverseaze puþul ºi apoi solul ºi în 
final este preluatã în pânza freaticã.

ATENÞIE! 
Puþurile filtrante se colmateazã în timp;  de aceea acestea trebuie curãþite ºi materialul filtrant înlocuit la intervale de 3�5 ani.

Pentru determinarea capacitãþii puþurilor puteþi utiliza urmãtoarele debite orientative:
2- pãmânturi nisipoase: 150 - 200 l/m ×zi

2- pãmânturi argiloase-nisipoase: 100 - 150 l/m ×zi
2- pãmânturi argiloase: 100 l/m ×zi

Practic
- sãpaþi o groapã cu dimensiuni cu 20-30 cm mai mari decât cele ale puþului;
- adâncimea acesteia trebuie sã se opreascã la minim 2 metri deasupra pânzei freatice;
- introduceþi tubul puþului în groapã;
- daþi o gaurã cu freza potrivitã ºi racordaþi þeava de la evacuarea staþiei; trecerea prin puþ se va face cu garniturã de etanºare;
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- umpleþi groapa cu material filtrant sau cãrãmidã spartã ºi mãrunþitã;
- umpleþi puþul cu straturi succesive de material filtrant cu granulaþii de 1-6 cm, granulaþia mare la bazã ºi cea finã în zona superioarã;
- ultimul strat este de nisip fin peste care se aºeazã o placã deflectoare (în aºa fel încât apa sã nu curgã direct pe nisip ºi sã creeze canale 
preferenþiale de curgere;
- distanþa dintre conductã ºi stratul de nisip trebuie sã fie de minim 50 cm, considerat ºi spaþiul de acumulare de apã.

1. Cãmin puþ
2. Conductã alimentare puþ
3. Placã de dispersie
4. Strat de nisip
5. Strat de pietriº cu granulaþia* 1-2 cm
6. Strat de pietriº cu granulaþia* 2-4 cm 
7. Strat de pietriº cu granulaþia* 4-6 cm 
8. Strat de pietriº cu granulaþia* 4-6 cm
9. Strat permeabil
10. Capac prevãzut cu piesã de ventilaþie

*Granulaþia sorturilor sunt orientative, în funcþie de natura solului 
pot fi modificate. Grosimile straturilor sunt în funcþie de cantitatea de 
apã care trebuie infiltratã, de sol ºi dimensiunile cãminului adoptat.

Schemã puþ:

INFO 
Un astfel de puþ produs de Valrom constã din tuburi de PE cu Æ550, în tronsoane de 1,5 mm, care se pot îmbina cu mufã ºi garniturã pânã la 

2adâncimi de maxim 4,5 m. Un tronson Æ550 ×1,5 m are o suprafaþa activã de 2,5 m .

Infiltrarea în sol prin câmpuri de infiltrare
Dacã structura solului nu permite infiltrarea la adâncimi mai mari de 1,5 m  (solul nu este permeabil) soluþia este utilizarea unui câmp de 
infiltrare. Acesta constã dintr-o reþea de tuburi perforate care se introduc în ºanþuri ºi îmbrãcate cu material filtrant.
Suprafaþa mare ºi prezenþa vegetaþiei superficiale la suprafaþã (iarbã) ajutã la evaporarea apei din sol. Câmpul de infiltrare este o soluþie de 
compromis care nu face faþã la debite mari ºi/sau neregulate, este sensibil în anotimpurile umede sau când capacitatea de evaporare este 
minimã (toamnã�primãvarã) ºi devine complet nefuncþional în caz de inundare.

Constructiv sunt canalizãri subterane cu diametrul cuprins între 75 ºi 125 mm, prevãzute la partea inferioarã cu fante, prin care apa este 
infiltratã în sol. Lungimea fiecãrui dren este de cel mult 30 m, iar distanþa între drenuri variazã de la 1m pânã la 2,5m. Pentru  a asigura 
evacuarea apei în bune condiþii pe toatã lungimea lor, drenurile se monteazã cu pantã de pânã la 3� în terenurile nisipoase ºi aproape 
orizontal în cele argiloase. Sistemul trebuie prevãzut cu ventilatie. Adâncimea de montare recomandatã este între 0,70 ºi 1,2 m. 
Lungimea totalã a drenurilor se calculezã în funcþie de cantitatea de apã care trebuie infiltratã ºi de natura solului, astfel:

În care:
L  - lungimea totalã a drenului
Q - debitul maxim de apã, în litri;
q  - norma zilnicã de încãrcare cu ape de scurgere a unui metru liniar de dren, în litri/m  

L= Q
q-

Distanþa de la fundul tubului de dren              Norma zilnicã de  încãrcare, q[l/m]

pânã la nivelul apelor subterane, [m]

                             nisipos       argilã nisipoasã       argilã

1,00-1,50               12-18                   6-12                  4-8

peste 1,50               15-25                  12-20                6-10

Distanþa dintre axele tuburilor               1,5                        2         2,5

Panta                  0,003                  0,002          -

O evaluare rapidã presupune cã pentru o persoanã care se considerã cã evacueazã cca 150 litri/zi este necesar un dren cu lungimea de:
2- 10 m în cazul unui sol nisipos, dispus pe o suprafaþa de 20 m .  

 sau  
2-  25 m în cazul unui sol argilos dispus pe 50 m . 

Cifrele minime  - regiuni cu umiditate excesivã
Cifrele maxime - regiuni cu umiditate insuficientã



1. Staþie de epurare
2. Cãmin de distribuþie
3. Tub dren
4. Ventilaþie la capãt dren

1. Tub dren
2. Pietriº, zgurã sfãrâmatã
3. Pãmânt de umpluturã

ATENÞIE!
Nivelul apelor subterane trebuie sa fie la o adâncime de cel puþin 2m de dren.
La 3-5 ani în funcþie de modul de exploatare al staþiei, vã recomandãm verificarea ºi dacã e nevoie curãþarea drenului. 

Deversare în emisar natural
Este soluþia preferatã în zonele cu terenuri semi sau impermeabile. Acest lucru presupune cã apa uzatã este evacuatã într-un pârâu, râu, 
canal de ape pluviale închis.
Deversarea în emisar se face numai cu acceptul administratorului acelui emisar.

ATENÞIE! 
Nu deversaþi niciodatã în apã stãtãtoare (lacuri, bãlþi etc) cu volume mici care nu asigurã o diluþie consistentã. Cu timpul calitatea apei scade 
ºi existã riscul modificãrii biotopului natural.
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Practic
- selectaþi pentru drenaj þeavã din PE gofratã sau PVC, DN110-125, cu fante;
- sãpaþi ºanþurile de drenare conform figurii de mai jos;
- umpleþi ºanþul cu un strat de 15 cm de pietriº sau altã umpluturã permeabilã, granulaþie 38÷50 mm;
- aºezaþi þeava în ºanþ ºi conectaþi-o la un cãmin de distribuþie (mai ales când aveþi mai multe rânduri de dren), care este montat dupã 
staþia de epurare;
- umpleþi cu alt strat de cca 5 cm material filtrant, peste care puteþi aºeza o geomembranã de impermeabilizare;
- în final structura trebuie sã arate ca în figurã;
- asiguraþi ventilaþia.

Întrebãri frecvente

1. Imediat dupã instalare ºi punere în funcþiune staþia degajã un miros neplãcut. De ce?
 Este un fenomen normal. Este nevoie de cca 4-6 sãptãmâni pentru a ca bioflora sã se dezvolte complet ºi sã intre în regim staþionar. În 

afara acestei perioade, mirosul neplãcut este un semn de funcþionare defectuoasã: echipament defect, bioflora moartã sau spãlatã de 
un debit excesiv de efluent etc. Este bine sã consultaþi producãtorul echipamentului.

2. Ce fac cu apa odatã epuratã? 
 Opþiunile depind de natura solului ºi/sau de vecinãtãþi. Citiþi secþiunea dedicatã din acest material.
3. Când folosesc un puþ ºi când un câmp filtrant?
 Un puþ se recomandã atunci când solul este permeabil. Sunt preferate pentru cã sunt discrete ºi eficiente comparativ cu alte soluþii. 

Dacã solul este semipermeabil va trebui sã recurgeþi la un câmp filtrant. Dacã solul este impermeabil fie recurgeþi la un puþ care sã 
strãpungã stratul impermeabil fie deversaþi într-un emisar natural.

4. La ce este bun un studiu geodezic?
 Vã oferã informaþii relevante despre natura solului ºi nivelul pânzei freatice. Este foarte important pentru a putea evalua condiþiile de 

montare a staþiei ºi, cel mai important, pentru a dimensiona corect sistemul de infiltare.
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5. Ce este un tunel de percolare? Este mai eficient?
 Un tunel de percolare este în esenþã o piesã din material plastic capabilã sã stocheze o cantitate mare de apã  (similar unui burete) ºi s-o 

elibereze lent în sol. Este foarte bunã pentru a prelua apa pluvialã în cazul unei ploi torenþiale dar nu are o eficienþã crescutã la 
infiltrarea apei dintr-o staþie de epurare � care are un debit relativ mic ºi constant. Este ineficientã în cazul solurilor impermeabile sau 
semipermeabile pentru cã apa nu se poate infiltra.

6. Trebuie sã instalez un separator de grãsimi?
 Un astfel de separator este indicat pentru bucãtãrii semiprofesionale (o pensiune)  ºi obligatoriu pentru cele profesionale (un hotel sau 

un restaurant). Prezenþa grãsimilor la suprafaþã reduce eficienþa barbotãrii de aer ºi implicit a întregii staþii ºi poate conduce la 
înfundarea conductelor de canalizare.

7. Pot introduce culturi de bacterii?  E necesar?
 Este un subiect controversat. Cultura de bacterii � care trebuie sã fie aerobe! � poate scurta durata de amorsare, la punerea în 

funcþiune ºi dupã vidanjare. Un efect similar se poate obþine folosind nãmol de la o staþie aflatã deja în funcþionare de minim 6-8 
sãptãmâni.

8. Ce fac dacã am instalat un dedurizator?
 Dedurizatoarele folosesc pentru regenerarea rãºinii o soluþie de sare de bucãtãrie (clorurã de sodiu) iar apa rezultatã are un conþinut 

ridicat în calciu ºi magneziu. Este de preferat sã fie racordatã la o evacuare separatã ºi condusã direct la locul de evacuare special fãcut 
pentru acesta.

9. Ce pot face cu nãmolul acumulat în staþie? Se poate refolosi?
 Nu. Nãmolul are un conþinut ridicat de substanþe organice greu digerabile de cãtre microorganismele care populeazã staþia de epurare. 

Odatã vidanjat acesta este disponibilizatã la o staþie de epurare de capacitate mare. Aici este separat, uscat si folosit ca îngrãºãmânt 
sau incinerat.

10. Pot instala staþia într-o zonã cu trafic auto uºor?
 Da, dacã instalarea este fãcutã corect � capac de fontã cu placã pentru clasa specificã de acces ºi betonarea rezervorului. 
 Recomandãm clasa maxim 12,5 tone pentru o astfel de staþie de epurare. Sistemul de infiltrare însã nu se va monta niciodatã într-o 

zonã cu acces auto.
11. La ce distanþã de locuinþã trebuie instalatã?
 Distanþa faþã de casã va fi un compromis între lungimea canalizãrii ºi teama de miros. Un minim 5 metri ºi amplasarea într-un loc ferit 

este un punct de plecare. Atenþie sã fie accesibil pentru vidanjã.
12. Unde este cel mai potrivit sã plasez zona de infiltrare? Care este distanþa minimã pânã la fântânã? Dar grosimea stratului 

de pãmânt pânã la pânza freaticã? Existã ºi altfel de restricþii (vecinãtãþi, spaþiul public etc)?
 Ordinul Ministerului Sãnãtãþii 536/1997 specificã: �puþurile trebuie amplasate la minim 30 metri de orice sursã posibilã de poluare: 

latrinã, grajd, depozit de gunoi sau dejecþii de animale, coteþe, etc�. În general distanþa recomandatã este de minim 15 metri. Trecerea 
apei printr-un strat de pãmânt permeabil cu grosimea de cca 1 metru produce o reducerea a conþinutului de substanþã organicã de 
90% (exprimat prin reducerea CBO5) ºi biologic de cca 95%. De aceea este recomandat un minim 2 metri pânã la pânza freaticã. Nu 
existã restricþii legate de distanþe pânã la spaþiile publice.

13. Ce soluþii existã dacã pãmântul este complet impermeabil?
 Opþiunile sunt limitate: un puþ care sã strãpungã stratul impermeabil sau un bazin etanº vidanjabil. De aici, cu o pompã, apa poate fi 

evacuatã într-un râu etc sau preluatã cu o vidanjã.
14. Se pot folosi agenþi chimici de curãþare? Dar dezinfectanþi, detergenþi etc?
 Puteþi folosi orice detergent uzual din comerþ fãrã clor, aceºtia fiind biodegradabili. Puteþi folosi substanþe uzuale de curãþare � sãpun 

de WC, curãþarea faianþei etc însã nu exageraþi. Este însã interzisã aruncarea de substanþe toxice: benzinã, diluanþi, solvenþi etc.
15. În plinã funcþionare staþia mea miroase urât. Ce se întâmplã?
 Cauzele pot fi multiple: microflora bacterianã a fost otrãvitã cu o substanþã chimicã, cantitatea de nãmol este mare ºi trebuie vidanjatã, 

echipamentele sunt defecte, staþia este/a fost inundatã, a fost spãlatã de un debit mare de apã, partea de infiltrare este înfundatã etc. 
Contactaþi serviciul de suport clienþi.

16. De ce admisia în staþie se face printr-un T?
 Are rol de liniºtire a curgerii. 
17. Poate fi folositã apa epuratã la irigat sau udat gazonul?
 NU, nu recomandãm folosirea apei evacuate din staþie pentru irigare. Concentraþia de bacterii este mare ºi cu timpul vegetaþia se va 

îngãlbeni. Este interzisã irigarea plantelor/legumelor folosite pentru consum. Numai staþiile din seria M (MBR � membrane bioreactor) 
sau cele la care efluentul este sterilizat cu UV sau alte mijloace pot fi folosite fãrã nici un risc pentru irigaþii.

18. Se poate evacua apa tratatã într-un iaz?
 Nu se evacueazã apele epurate în ape stãtãtoare. 
19. Când se vidanjeazã staþia?
 Este preferabil ca vidanjarea sã se facã în lunile calde ale anului, atunci când nivelul de sedimente din primul compartiment este de cca 

1/3 din înãlþimea acestuia. 
20. Ce fel de apã poate fi introdusã într-o staþie de epurare biologicã?
 Este acceptatã apa uzatã care provine din utilizare casnicã (chiuvete, lavoare, bãi, duºuri, WC etc) . Nu puteþi introduce materiale solide 

care se depun ºi pot duce la înfundarea conductelor (nisip, moloz, cenuºã, oase, cârpe, tampoane, scutece, ºerveþele umede, etc). Sunt 
interzise orice fel de substanþe chimice care pot deteriora microflora.

21. Ce se întãmplã cu staþia de epurare pe timpul vacanþelor?
 În perioadele de vacanþã când aportul de substanþe organice în sistem este scãzut existã riscul ca microflora sã moarã. În aceastã 

situaþie staþia aplicã un program special de funcþionare care încearcã s-o menþinã în viaþã. Vã recomandãm ca, înainte de a pãrãsi 
locuinþa pentru durate mai mari de 72 ore sã introduceþi substanþe nurtritive în sistem (lapte, zer, bere etc). 

22. Ce se întãmpla dacã se colmateazã sistemul de infiltrare în sol?
 Se inundã staþia. De cele mai multe ori este bine sã luaþi mãsuri de precauþie instalând o clapetã de sens. 
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Denumire produs Debit maxim CBO5 Dimensiune
bazin(e) 

[mm]

Cod

[l/zi]

SBR 13/20 LE 2400 2 2650 x 1760 x 1945* 48600009016

[kg/zi]

Nr.
bazine

0,96

*la aceastã cotã se adaugã 600 mm, înalþimea piesei de reglare

2. Unitate de epurare AQUAmax® (ATB Umwelttechnologien GmbH):
- aerator cu motor submersibil, pentru aerarea cu bule fine � dezvoltat special pentru staþii mici de epurare;
- pompã pentru evacuarea apei epurate � mecanism de autocurãþare, fãrã valve mecanice sau piese în miºcare;
- pompã pentru circulaþia nãmolului;
- plutitor de nivel, care comutã, automat, în modul de operare de vacanþã;  
- cadru din materiale plastice reciclate ºi din oþel special; 10 ani durata de viaþã;
- unitate de control automatã, uºor de operat;
3. Elemente de conectare: tubulaturã din polipropilenã DN110.

INFO
1. Sistemul epureazã zilnic cca 1.500 pânã la 2.400 litri de apã. Înainte de orice demers trebuie analizatã cu atenþie posibilitatea de 
evacuare a apei epurate. Recomandãm pe cât posibil evacuare în  emisari naturali (ape de suprafatã, valea unui râu etc.), deoarece 
posibilitatea de preluare a acestei cantitãti de apã, în puturi sau suprafete filtrante, este limitatã.
2. Pentru evacuarea nãmolului (vidanjare), aveþi nevoie de contract cu o firmã specializatã în astfel de lucrãri. Nãmolul TREBUIE trimis 
pentru neutralizare ºi valorificare la o staþie municipalã.

Înglobeazã tehnologia                         de la ATB Umwelttechnologien GmbH.
Performanþe în conformitate cu SR EN 12566-3:2005+A2:2013

Soluþie constructivã

1. Bazine din polietilenã (2 bucãti) legate în serie:
- dimensiuni: 2.650×1.760×1.945 [mm]; 
- volum: 2 x 4.700 litri;
- construcþie rigidã, multistrat, pentru rezistenþã mecanicã ridicatã;
- acoperite de capace din polietilenã, pentru montaj în zone pietonale.

aquaClean® SBR13/20 LE este o staþie de epurare a apelor uzate menajere, pentru spaþii cu 13-20 locuitori permanenþi neconectate la 
sisteme de canalizare. aquaClean® SBR13/20 LE este destinatã epurãrii apelor uzate provenite de la:
- locuinþe uni- sau multi-familiale;
- spaþii publice (birouri, restaurante etc.);
- vile, case de vacanþã � chiar nelocuite permanent;

Volumul maxim de apã epurat trebuie sã  respecte intervalul cuprins între 1,5 si 2,4 m3/zi iar CBO  în influent va respecta intervalul cuprins  5
între 0,6  si  0,96 kg/zi.
Capacitate epurare  (proba omogenizata la 24 h)
  CBO5: <= 20 mg/l ;   CCO: <= 90 mg/l;   NH4N: <= 10 mg/l;   Nanorg: <= 25 mg/l

ATENÞIE!
aquaClean® SBR13/20 LE NU poate fi folositã pentru epurarea apelor industriale sau cu încãrcãturi biologice care depãºesc limitele 
precizate (industrie alimentarã, ferme agrozootehnice etc.).

SBR13/20 LE

Staþie de epurare ape uzate menajere pânã la 2400 litri/zi
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INFO
Staþia nu necesitã cãmin de prelevare a probelor. În pachetul standard este prevãzut un recipient pentru prelevarea probelor, cu o  
capacitate de 1,5 litri. Acesta se instaleazã în interiorul staþiei ºi este umplut automat, la fiecare evacuare a apei epurate (de regulã la fiecare 
8 ore). Pentru efectuarea analizelor, extrageþi recipientul ºi trimiteþi-l, împreunã cu întregul conþinut, la un laborator autorizat.

Furnitura standard este livratã gata de montare în zone necarosabile ºi la o adâncime de îngheþ de 0,8 m. Specificaþi în comandã dacã doriþi 
instalarea în zone cu adâncimi de îngheþ mai mari.

Caracteristici funcþionale

- Funcþionare secvenþialã în volume controlate (SBR � sequential batch reactor);
- Complet echipatã, uºor de montat, gata de utilizare;
- Compactã, mobilã, fãrã piese mecanice în miºcare, fãrã zgomot, fãrã vibraþii;
- Respectã cerinþele SR EN 12566�3:2005 � Staþii mici de epurare a apelor uzate pânã la 50 PTE. Partea 3: Staþii de epurare a apelor 
 uzate menajere gata de utilizare ºi/sau asamblate pe loc;
- Eficienþã mare, apã epuratã clarã, fãrã miros, care poate fi deversatã în emisari naturali sau direct în sol permeabil;
- Costuri mici de operare, de mentenanþã ºi de întreþinere, fãrã piese de schimb care trebuie schimbate frecvent;
- �Regim de vacantã� (maxim 30 zile) � consum redus de energie, menþinerea în viatã a populatiei de microorganisme aerobe;
- Vidanjare la intervale mari de timp � 1 pânã la 3 ani, în funcþie de regimul de utilizare;
- Posibilitãþi multiple de aranjare, foloseºte la maxim spaþiul disponibil.

Principiu de funcþionare

Epurarea apei uzate se face secvenþial, în volume controlate � sequential batch reactor,  în regim aerob. Acest lucru asigurã calitatea apei 
evacuate ºi posibilitatea de a prelua debite mari în timp scurt, menþinând randamentul de epurare.
Primul bazin funcþioneazã ca un vas tampon pentru sedimentare primarã ºi acumularea apei uzate, de unde este preluatã pentru epurare. 
Simultan este ºi volum de acumulare a nãmolului (substanþe nedegradabile biologic) care trebuiesc ulterior vidanjate. 

Etapa 1  �  Alimentare
Din primul bazin, apa uzatã ajunge în rezervorul de epurare, în volum 
controlat pe principiului vaselor comunicante.

Etapa 2  �  Aerare
Acest proces este realizat în cicluri alternative aerare / repaus, care asigurã, 
concomitent, atât aportul de material organic de la baza rezervorului, cât si 
cantitatea de oxigen, indispensabilã dezvoltãrii microorganismelor.

Etapa 3  �  Limpezire
În aceastã etapã, se realizeazã sedimentarea fazei solide la baza rezervorului 
ºi limpezirea apei.

Etapa 4  �  Evacuare
Un volum controlat de apã este prelevat de la o anumitã înãltime ºi evacuat 
din rezervor. Excesul de nãmol este pompat în primul rezervor. Dupã 
încheierea acestor procese, un nou ciclu de operare poate sã înceapã.

Sistemul este controlat de un panou de comandã cu microcontroler, pentru 
setarea ºi înregistrarea parametrilor de operare ai staþiei. Sistemul este setat 
pentru numãrul maxim de utilizatori, când este pus în funcþiune. Nu este 
necesarã schimbarea setãrilor în cazul în care apar sub � sau supra � încãrcãri 
temporare.

ATENÞIE!
 

În condiþii normale de funcþionare, primul bazin este cel care se vidanjeazã!
Bazinul în care este montatã unitatea de epurare se vidanjeazã NUMAI în cazuri speciale.

INFO
Sistemul atinge capacitatea maximã de epurare dupã  o perioadã de amorsare de aproximativ o lunã. Aceastã perioadã poate fi de câteva 

oluni, în cazul unei utilizãri sub capacitatea proiectatã sau la temperaturi mai mici de 12 C. Pentru reducerea perioadei de amorsare, se 
recomandã însãmântarea cu nãmol activ, preluat de la o statie SBR activa de cel putin 3 luni.

1

23

4
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Modul de operare economic
În cazul în care nu existã aport de apã uzatã pe o perioadã mai lungã de 4 ore, sistemul trece automat în regim de vacanþã: timpul de aerare 
se reduce, asigurând cantitatea minimã de oxigen pentru menþinerea în viatã, concomitent cu recircularea nãmolului, pentru aportul de 
substanþe nutritive. Astfel, se economiseºte energie ºi se asigurã menþinerea în viaþã a microorganismelor, pe o duratã determinatã de 
timp, fãrã aport de substanþe nutritive.

Întreþinere ºI mentenanþã
Sistemul trebuie întreþinut ºi inspectat de cãtre un operator specializat, la intervale regulate de timp (minim odatã pe an), când trebuie 
verificatã funcþionarea corespunzãtoare a staþiei. În funcþie de gradul de utilizare, nãmolul trebuie extras din bazinul preliminar de 
sedimentare (vidanjare), la intervale de 1-3 ani.

Geometria rezervoarelor ºi versatilitatea modalitãþilor de instalare permit aranjamente multiple ºi valorificarea la maxim a spaþiului 
disponbil.

Instalare

Etapele instalãrii

1. Stabiliþi locaþia pentru instalarea staþiei.
 
IMPORTANT!
- Luaþi în considerare o locaþie care sã permitã accesul pentru vidanjare. Spaþiul 
necesar se alege în funcþie de utilajul de vidanjare ºi luând în considerare distanþa de 
operare a acestuia.
- Amplasamentul trebuie sã nu permitã inundarea staþiei, în cazul ploilor 
torenþiale.
- La stabilirea locaþiei, selectaþi locul de montare pentru unitatea de control, într-o 
incintã acoperitã ºi încãlzitã. Dacã nu este posibil, se va monta într-o cutie de 
protecþie standardizatã, etanºã, cu încãlzire în apropierea locului de instalare.
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2. Sãpaþi groapa(ile) în care vor fi introduse cele douã bazine:
 
 varianta 1 � groapã comunã pentru cele 2 rezervoare: 3.300 × 4.700 × 2.600. La adâncimea gropii se va adãuga  grosimea radierului de
       beton, cota tubului de intrare în statie este de 800 mm;
 varianta 2 � gropi diferite pentru cele 2 bazine, cu un perete de minim 700 mm între ele, fiecare cu dimensiunile  3.300 × 2.400 × 2.600,  
       la adâncimea gropii se va adãuga grosimea radierului de beton.
 
NOTÃ
Cota de intrare în staþie a fost consideratã cea standard, de 800 mm. Dacã aceasta este diferitã, adâncimea se va modifica. 

Schema produsului standard

3. Turnati pe fundul gropii un radier din beton, pe care se vor aseza cele douã bazine.
 
NOTÃ
Radierul se executã pentru a evita riscul de afundare în sol ºi dezechilibrare a bazinelor.
Dimensionarea se face conform condiþiilor hidro-geologice.
 
4. Aºezaþi bazinele pe poziþie.
 Folosiþi frânghii pentru manipulare. Asiguraþi-vã cã poziþia este stabilã. Înainte de introducerea bazinelor în groapa de construcþie, 
verificaþi integritatea acestora ºi absenþa oricãrei fisuri apãrute în urma manipulãrii ºi/sau transportului.
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5. Executaþi conectãrile la instalaþia de canalizare, între bazine ºi la evacuare.

- Conectarea la instalaþia de canalizare

 Nota: Alimentarea ºi evacuarea la produsul standard sunt conform schiþei.
      Intrarea în staþie se face cu tub PP DN 110, etanºare cu garniturã. 
   
 Info
 Alegerea punctului de intrare se face pe traseul cel mai scurt dintre sursa de apã uzatã/construcþie ºi staþie, prin orice zonã marcatã pe  
       desen. În cazul în care intrarea este alta decât cea prevãzutã în schema standard, specificaþi în comandã.

- Interconectarea bazinelor
 Conectarea bazinelor se face cu tub PP DN 110, etanºat  cu garniturã.

- Conectarea la evacuare
 Conectarea la receptorul natural se face cu tub PP DN 110 etanºat cu garniturã.

 Info
 Alegerea punctului de ieºire din staþie se face pe traseul  cel mai scurt dintre staþie ºi receptor natural, prin orice punct marcat pe desen.  
 În cazul în care racordul de evacuare este altul decat cel prevãzut în schema standard, specificaþi în comandã.
 
6. Executaþi instalaþia electricã. 
 Lucrarea va fi executatã NUMAI de cãtre personalul autorizat.

IMPORTANT!
Staþia se livreazã cu 15 m cablu 7×1.5. Nu se livreazã cu tub de protecþie pentru cablu.
 
7. Montaþi piesa de aducere la nivel. 
 Etanºarea se face cu garnitura Ø 640 ºi fixarea pe poziþie prin  colier cu strângere cu ºuruburi.

8. Umpleþi spaþiul dintre pereþii gropii ºi cei ai bazinelor cu straturi de circa 25÷30 cm material de umpluturã. Fiecare strat 
 trebuie compactat cu atenþie, pânã la atingerea indicelui Proctor, adecvat terenului (minim 80%). Materialul de umpluturã va fi nisip 
 cu o granulatie de 4/16  sau pãmânt vegetal fãrã pietre, moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria pereþii bazinelor.

IMPORTANT!
În cazul în care staþia se monteazã între fundaþii (gard/cladire) ºi distanþa între bazin ºi acestea este între 2-5 m sau unde este necesarã 
consolidarea pereþilor bazinului, materialul de umpluturã poate fi nisip stabilizat sau beton.

În cazul în care pãmântul este argilos sau existã risc de apariþie în jurul bazinelor a infiltraþiei apei pluviale, spaþiul din jurul bazinelor se umple 
cu nisip stabilizat sau beton.

În cazul în care nivelul pânzei freatice este ridicat, încastraþi parþial sau total bazinul în beton, pânã la nivelul apei. Evacuaþi apa prin 
pompare, pânã când nivelul acesteia este sub nivelul rostului de fundaþie, pe toatã durata execuþiei lucrãrii.

Betonarea se va face în trepte în straturi de cca. 30 cm, iar pentru echilibrarea presiunii exercitatã de betonul turnat asupra pereþilor 
bazinelor, acestea se vor  umple cu apã. Nivelul betonului va fi cu cel puþin 10 cm peste nivelul de creºtere al apelor freatice.

În cazul variantei de instalare în groapã comunã, introduceþi între rezervoare un perete de beton de minim 20 cm, pentru susþinere. 
Dacã spaþiul de instalare a staþiei este unul carosabil, acoperirea se va face cu un capac ºi placã dimensionate pentru sarcina 
corespunzãtoare ºi cu betonarea totalã sau parþialã a bazinelor.

Montarea se va face conform normelor legale în vigoare. 
Respectarea normelor de protecþie a muncii este OBLIGATORIE în cazul executãrii lucrãrilor de construcþie.
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NU

� spãlaþi pereþii vasului în timpul vidanjãrii. Pe suprafaþa pereþilor rãmân resturi de nãmol, care conþin bacterii folosite pentru digestia 
substanþelor organice ºi care ajutã la reamorsarea sistemului;
�  folosiþi agenþi de curãþare ºi/sau de înãlbire (înãlbitori de rufe, substanþe de curãþare a gresiei ºi a faianþei, deodorizante de WC, agenþi 
contra depunerilor calcaroase etc.) � riscaþi sã omorâþi biomasa ºi sã aduceþi statia în stare de neutilizare. Încercaþi sã folosiþi numai  
detergenþi biodegradabili de vase ºi de rufe. Detergenþii  uzuali pentru spãlarea vaselor ºi/sau rufelor de regulã sunt biodegradabili ºi nu 
afecteazã masa de bacterii;
� introduceþi în staþie materiale ne sau greu biodegradabile, cum ar fi: hârtie, sub toate formele (igienicã, de ziar, de scris, prosoape etc.), 
cârpe, scutece, pãr, resturi cornoase (de ex. unghii etc.);
� introduceþi în staþie uleiuri minerale, combustibili etc; încercaþi sã limitaþi cantitatea de uleiuri alimentare deversatã în canalizare;
� descãrcaþi saramura (apa sãratã) de la eventualele instalaþii de tratare/dedurizare a apei în staþia de epurare;
� conectaþi sisteme de colectare a apei pluviale sau a altor sisteme de drenare la staþie; cantitãþile suplimentare de apã (în multe situaþii 
volume mari pe termen scurt) dilueazã continutul în materii organice sau inundã staþia;
� adãugaþi baze (hidroxid de sodiu, potasiu, sodã calcinatã etc.) sau acizi (de ex. acid acetic) în staþie. Aceste substanþe schimbã PH-ul apei 
ºi omoarã biomasa, afecteazã sedimentarea substanþelor solide ºi antreneazã nãmolul în fluidul evacuat.

Recomandãri generale pentru utilizarea staþiei de epurare

Înainte de orice trebuie sã fiþi conºtienþi cã veþi instala o staþie de epurare care, deºi extrem de performantã, are capacitate de epurare 
limitatã, lucru care introduce unele restricþii în modul dumneavoastrã de viatã:

DA

�  reduceþi cantitatea de apã utilizatã (în special în timpul iernii ºi al primãverii, când nivelul de apã în sol este ridicat, dacã folosiþi puþuri sau 
câmpuri filtrante), pânã la minimum de confort necesar;
�  eliminaþi orice pierderi de apã din reþea;
� inspectaþi ºi, dacã este necesar, vidanjaþi sistemul la un interval mediu cuprins între 1 ºi 3 ani;
� evitaþi utilizarea tocãtoarelor de gunoi menajer. Aceste aparate introduc particule solide în staþie reducând eficienþa ºi micºorând 
timpul între 2 vidanjãri;
� dacã folosiþi câmpuri/puþuri filtrante, testaþi capacitatea de filtrare în perioada umedã a anului, înainte de a introduce instalaþia în 
utilizare;
�  dacã staþia nu va fi folositã o perioadã mai lungã de timp (peste 7 zile), recomandãm introducerea în sistem a unor substanþe  
hrãnitoare (zer, drojdie, etc.) care sã menþinã în viaþã biomasa.



*dimensiunile sunt specificate per bazin
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Atenþie!
NU se vor epura ape uzate industriale.
NU introduceþi în staþie ape pluviale sau din piscinã.

Aplicaþii: epurarea apelor uzate menajere, pentru un consum mediu zilnic cuprins între 3.000 ºi 8.000 litri (echivalent a cca. 20 � 50 
locuitori permanenþi.). Instalaþia de tratare apã este formatã din 3 bazine din plãci sudate de polipropilenã ºi echipament de epurare.

Bazinele: 3 bazine din polipropilenã (PP) prin sudare. Dimensiunile bazinelor se regãsesc în tabelul de mai sus.

Echipamentul tehnic de epurare  care constã în 2 aeratoare submersibile AQUA5, o pompã evacuare apã epuratã ATB Lift2, o pompã 
namol ATB Lift 2 montate pe un suport metalic, unitate de control tip aControl (230V/50Hz) complet electronicã, recipient de prelevare 
probe, cablu electric (standard 15m) între echipament ºi unitate de control.

Capacitatea epurare  (proba omogenizata la 24 h)
CBO5: <= 20 mg/l
CCO: <= 90 mg/l
NH4N: <= 10 mg/l

SBR 10/50 LE cu 3 bazine PP

Staþii de epurare ape uzate menajere pânã la 8000 litri/zi

  Caracteristici  SBR10/20 SBR21/28 SBR29/36 SBR37/50
  Debit maxim  [mc/zi] 3 4,2 6 8
  Numãr persoane  10-20 21-28 29-36 37-50
  Dimensiuni (Lxlxh)*  [m] 1,5 x 1,5 x 3 2,0 x 2,0 x 2,5 2,0 x 2,0 x 3,0 2,35 x 2,35 x 3,0
  Numãr bazine  3 3 3 3
  Masa   [kg/bazin] 230 290 325 402
  Intrare/Iesire  [mm]  160 160 160 160
  Cota intrare  [m] 1 0,9 0,8 0,8
  Putere instalatã  [kW] 700 700 700 700
  Consum maxim  [kWh/an] 1349 1600 2414 2702
  Cod   48601000020 48601000028 48601000036 48601000050 
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Principiul de funcþionare:
Instalaþia lucreazã dupã principiul nãmolului activ ºi tratarea apelor în ºarje. (SBR, Sequencing Batch Reactor). Impuritãþile sunt 
metabolizate de cãtre microorganismele din apã, care se înmulþesc formând nãmolul activ. Echipamentul de epurare  trateazã apele uzate 
menajere  în trei cicluri pe zi, fiecare durând 8 ore. La început apa uzatã ajunge în preepurare, urmând sã înceapã ciclul de 4 faze. 

1. Faza de umplere 
Apa care s-a adunat în bazinul de preepurare este transferatã în bazinul de 
tratare.
 
2. Faza de tratare 
Pe parcursul celor 6 ore de tratare apa este epuratã. În acest interval timpii de 
aerare, de amestecare ºi de pauzã alterneazã. Dupã umplere începe o faza de 
barbotare: apa menajerã este amestecatã. Aceasta se realizeazã prin intervale 
foarte scurte de aerare. Astfel este introdus foarte puþin oxigen în apã. În  
aceastã fazã, sub condiþii de oxigen limitat, are loc reducerea ºi eliminarea 
azotului. Pentru a evita o creºtere prea mare a cantitãþii de nãmol activ în 
bazinul SBR, mici cantitãþi sunt pompate înapoi în bazinul de preepurare.

3. Faza de sedimentare
În aceastã fazã sedimenteazã nãmolul activ în bazinul de tratare. În timpul 
fazei de tratare intrã nãmol ºi în pompa de evacuare. Pentru a evita evacuarea 
acestuia, ATB a dezvoltat o metodã automatã de clãtire a pompei. Cu 3 scurte 
pompãri este clatitã pompa ºi eliberatã de sediment.

4. Faza de evacuare 
În aceastã fazã este evacuatã apa curatã din instalaþie

ATENȚIE!
Staþia de epurare ajunge la parametri de epurare dupã o perioadã de cca. o lunã de la punerea în funcþiune. În cazul unei subsolicitãri 
îndelungate sau în cazul temperaturilor scãzute sub 12 °C pe perioadã îndelungatã, faza de adaptare a microorganismelor ºi atingerea 
parametrilor de epurare poate dura mai multe luni. În aceste cazuri se recomandã inocularea instalaþiei cu nãmol activ dintr-o staþie de 
epurare funcþionalã.

Mod economic de operare
Dacã în decursul a 4 ore nu curge apa spre instalaþie, aceasta trece automat în modul economic.
Aerarea este redusã la minim. Microorganismele au însã în continuare destul oxigen la dispoziþie. Modul de operare econom este întrerupt 
automat când instalaþia este iarãºi solicitatã la valorile proiectate.

Recipient prelevare probe
Deoarece perioada de evacuare este de scurtã duratã, o parte din apa epuratã este dirijatã într-un recipient (accesoriu: recipient din plastic, 
1,5 l) din care pot fi prelevate probe pentru analizã. Recipientul este montat, uºor accesibil, în apropierea trapei de acces în instalaþie. 
Alternativ, prelevarea probelor se poate efectua dintr-un camin special montat pentru prelevarea probelor.

Manipulare, transport ºi depozitare
Manipulaþi folosind cabluri adecvate greutãþii ºi dimensiunii fiecãrui bazin. Pentru prindere folosiþi urechile prevãzute în nervurile de la 
partea superioarã.
Pe cât posibil descãrcaþi direct în groapa în care se va face instalarea, dupã ce radierul de beton s-a maturat.
Dupã descãrcare inspectaþi bazinele pentru a detecta eventuale deteriorãri.

ATENÞIE!
0NU transportaþi, manipulaþi sau instalaþi la temperaturi mai mici de 5 C.

INSTALAREA

ATENÞIE!
Înainte de instalare ºi exploatare asiguraþi�vã cã aveþi o soluþie pentru a evacua apa epuratã.
Locul de montare trebuie sã permitã accesul vidanjei.
Dacã montajul se face în zona cu pânza freaticã ridicatã sau inundabilã vor fi luate mãsuri de precauþie suplimentare pentru a evita forþa lui 
Arhimede.
Ventilarea instalaþiei este foarte importantã pentru procesul de epurare. Montarea de aerisire pe conducta de canalizare atât la intrare cat ºi 
la ieºirea din instalaþia de epurare! Trebuie sã existe montatã aerisirea de pe acoperiºul construcþiei.
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1. Sãpaþi groapa în care se va face instalarea.
Dimensiunile depind de dimensiunile staþiei. Gura de acces trebuie sã fie deasupra nivelului solului cu cca. 10-15 cm pentru a evita 
inundarea.

2.  Executaþi radierul din beton armat  cu grosime de 100÷300 mm, perfect plat.

Atenþie!
Radierul trebuie sã fie perfect plat pentru a evita deformarea sau deplasarea bazinelor.
Abatarea de la orizontalitate nu trebuie sã depãºeascã 10 mm.

3. Aºezaþi bazinele pe radier.

4. Fixaþi bazinele pe radier cu bolþuri, folosind decupajele prevãzute.

5. Conectaþi bazinele la reþeaua de canalizare ºi apoi interconectaþi-le.
 
6. Executaþi instalaþia electricã (lucrarea va fi executatã NUMAI de cãtre personal autorizat).

Important:
· Staþia se livreazã cu 15 m cablu 7×1.5. 
· Nu se livreazã cu tub de protecþie pentru cablu
· Între locul de montaj al unitãþii de control ºi bazinul de tratare montati o þeavã de protecþie cabluri cu DN 100 pentru trecerea cablurilor 
 electrice. 
· Traseul þevii de protecþie trebuie executat astfel încât sã permitã extragerea cablului electric în caz de deteriorare sau alte cauze care pot 
 duce la nefuncþionarea echipamentului. 
· Þeava se va etanºa contra mirosurilor dupã introducerea cablurilor.
· Distanþa maximã între panoul de comandã ºi unitatea de tratare nu trebuie sã depãºeascã 35 m. În caz de altã distanþã contactaþi 
 furnizorul.

7. Instalaþi panoul într-un spaþiu acoperit ºi uscat.  Aduceþi cablul electric la nivelul panoului ºi montaþi priza de alimentare.

Important:
· Racordul electric în incinta clãdirii pentru panoul de comandã/unitatea de control trebuie sã fie 230 V ºi prevãzut cu siguranþã B 16 A ºi 
comutatorul FI 25 A /30 mA.
· Panoul va fi pornit la punerea în funcþiune.

8. Umpleþi bazinele cu circa 50 cm cu apã.

9. Turnaþi betonul în spaþiul dintre bazin ºi groapa de montaj.

10. Repetaþi operaþiunea în paºi de cca 50 cm pânã ajungeþi la nivelul capacului.

Conectarea ºi punerea în funcþiune
Punerea în funcþiune se va face numai de cãtre personal special instruit ºi/sau service Valrom. Înainte de montarea echipamentului se va 
verifica corectitudinea instalãrii bazinelor. Instalaþia se va pune în funcþiune doar dupã montajul complet ºi umplerea bazinelor cu apã.
La punerea în funcþiune se programeazã numãrul de persoane racordate. O modificare a setãrilor la perioade scurte de sub- sau 
suprasolicitare a instalaþiei nu este necesarã.

Întreþinere ºi mentenanþã
Beneficiarul trebuie sã verifice instalaþia periodic. Lucrãrile de întreþinere executate de personal calificat sunt necesare minim de doua ori pe 
an. Ambele acþiuni sunt necesare pentru o funcþionare corespunzãtoare. Vidanjarea nãmolului din preepurare trebuie efectuata o datã pe 
an sau conform necesitãþilor. Înaintea lucrarilor în bazin sau la extragerea echipamentului din bazin trebuie întrerupt curentul de la sursã! 
Existã pericol de electrocutare.
 
Mãsuri de siguranþã
În timpul manipulãrii, transportului, depozitãrii, instalãrii ºi operaþiilor de întreþinere se vor respecta toate reglementãrile de protecþia 
muncii în vigoare. Accesul în bazine se va face purtând echipament de protecþie adecvat ºi numai dupã ce echipamentul a fost  deconectat 
de la sursa de curent, iar bazinele golite ºi ventilate. Pe toatã durata accesului în bazin se va asigura supravegherea de cãtre o altã persoanã 
din exterior. Fumatul ºi/sau accesul cu flacãrã este interzis în zona bazinelor. Pericol de explozie ºi/sau incendiu.
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Unitate epurare CZ 9/15 LE Qmax=2,4 mc/zi
cod: 48731009015

Aplicatii: ape uzate menajere, debit maxim 2,4 mc/zi

Pachetul de livrare conþine echipamentul tehnic de epurare,  care constã 
într-un aerator submersibil AQUA5, o  pompã evacuare  apã  epuratã ATB 
Lift2,  o pompã nãmol  ATB Lift 2 montate pe un suport din material plastic, 
unitate de control tip aControl (230V/50Hz) complet electronicã, recipient 
de prelevare probe, cablu electric (standard 15m) între echipament ºi 
unitatea de control. În pachetul de livrare sunt incluse toate accesoriile de 
montaj precum ºuruburi, dibluri, furtune. 

Capacitate epurare
(proba omogenizatã la 24 h)

CBO5: <= 20 mg/l
CCO: <= 90 mg/l
NH4N: <= 10 mg/l
Nanorg: <= 25 mg/l

  LE PREEPURARE SBR

- montaj în bazin de beton

Unitãþi de epurare pânã la 125 LE

16 7,76 3,40 1,50 3,60 1,50 1,50 1,25 1,61 1,90 0,85 2,75

 V  L  b V  L  b Hwmin Hwmax hA/hE A/E HPR PR SBR SBR
3 3 [m ] [m] [m] [m ] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
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Unitate epurare SBR 17/50 LE Qmax=8 mc/zi 
cod: 48610000530

Aplicaþii: ape uzate menajere, debit maxim 8 mc/zi

Pachetul de livrare conþine echipamentul tehnic de epurare,  care constã în 2 
aeratoare submersibile AQUA5, o  pompã evacuare  apã  epuratã ATB Lift2,  
o pompã namol  ATB Lift2 montate pe un suport metalic, unitate de control 
tip aControl (230V/50Hz) complet electronicã, recipient de prelevare probe, 
cablu electric (standard 15m) între echipament ºi unitatea de control. În 
pachetul de livrare sunt incluse toate accesoriile de montaj precum ºuruburi, 
dibluri, furtune. 

Capacitate epurare
(probã omogenizatã la 24 h)

CBO5: <= 20 mg/l
CCO: <= 90 mg/l
NH4N: <= 10 mg/l
Nanorg: <= 25 mg/l

 V  L  b V  L  b Hwmin Hwmax hA/hE A/E HPR PR SBR SBR
3 3 [m ] [m] [m] [m ] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]

  LE PREEPURARE

20   9,70 3,90 1,75 4,50 1,75 1,75 1,14 1,46 1,70 0,85 2,55

24 11,64 3,90 1,75 5,40 1,75 1,75 1,36 1,75 2,10 0,85 2,95

28 13,58 4,50 2,00 6,30 2,00 2,00 1,22 1,57 1,90 0,85 2,75

32 15,52 4,50 2,00 7,20 2,00 2,00 1,40 1,80 2,10 0,85 2,95

36 17,46 5,00 2,25 8,10 2,25 2,25 1,24 1,60 1,90 0,85 2,75

40 19,40 5,00 2,25 9,00 2,25 2,25 1,38 1,78 2,10 0,85 2,95

44 21,34 5,00 2,25 9,90 2,25 2,25 1,52 1,95 2,30 0,85 3,15

48 23,28 5,40 2,45 10,80 2,45 2,45 1,40 1,81 2,10 0,85 2,95

50 25,71 5,40 2,45 11,93 2,45 2,45 1,55 1,99 2,30 0,85 3,15

SBR

- montaj în bazin de beton
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Unitate epurare SBR 17/50 LE GZ 
cod: 48610010500

Aplicaþii: ape uzate menajere provenind de la hoteluri, restaurante, spaþii 
comerciale/industriale cu variaþii de debit considerabile, debit maxim 8 mc/zi

Pachetul de livrare conþine echipamentul tehnic de epurare,  care constã în 2 
aeratoare submersibile AQUA5, o  pompã evacuare  apã  epuratã ATB Lift2,  
o pompã nãmol  ATB Lift 2 montate pe un suport metalic,  ºi pompa FEKA 
600 de alimentare, unitate de control tip aControl (230V/50Hz) complet 
electronicã, recipient de prelevare probe, cablu electric (standard 15m) între 
echipament ºi unitatea de control. În pachetul de livrare sunt incluse toate 
accesoriile de montaj precum ºuruburi, dibluri, furtune.

Capacitate epurare
(probã omogenizatã la 24 h)

CBO5: <= 20 mg/l
CCO: <= 90 mg/l
NH4N: <= 10 mg/l
Nanorg: <= 25 mg/l

 V  L  V  L  V  L  b Hwmin Hwmax hA/hE A/E H PR PR BT BT SBR SBR
3 3 [m ] [m] [m ] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]

  LE PREEPURARE

20   9,70 3,90   5,60 2,00   4,50 1,75 1,75 1,14 1,46 1,60 0,85  2,45

24 11,64 3,90   6,00 1,80   5,40 1,75 1,75 1,36 1,75 1,90 0,85  2,75

28 13,58 4,50   6,80 2,00   6,30 2,00 2,00 1,22 1,57 1,70 0,85  2,55

32 15,52 4,50   8,70 2,30   7,20 2,00 2,00 1,40 1,80 1,90 0,85  2,75

36 17,46 4,50   8,70 2,00   8,10 2,00 2,00 1,57 2,02 2,20 0,85  3,05

40 19,40 5,00   9,60 2,20   9,00 2,25 2,25 1,38 1,78 1,90 0,85  2,75

44 21,34 5,00 10,80 2,30   9,90 2,25 2,25 1,52 1,95 2,10 0,85  2,95

48 23,28 5,50 12,00 2,50 10,80 2,50 2,50 1,35 1,73 1,90 0,85  2,75

50 25,71 5,50 13,10 2,50 11,93 2,50 2,50 1,49 1,91 2,10 0,85  2,95

SBRBAZIN TAMPON*

*Volumul bazinului tampon (de stocare) depinde de la caz la caz

- montaj în bazin de beton
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Domenii de utilizare
Staþiile aquaClean sunt destinate tratãrii apelor uzate menajere 
provenite de la obiective  industriale ºi comunitãþi cu un numãr de 
locuitori echivalenþi (LE) de peste 150  ( se considerã un consum de 
50g CBO5/zi, respectiv 150l/zi/LE) ºi aducerea acestor ape 
reziduale în parametrii impuºi de normativele tehnice NPTA 001 
sau NTPA 002.

Principiile pe baza cãrora s-au creat aceste staþii sunt urmãtoarele:  
sã fie modularã ºi costuri de întreþinere minime. Soluþia modularã  
permite extinderea ulterioarã a capacitãþii staþiei .
Fluxul tehnologic cuprinde echipamente automatizate care fac sã 
fie suficientã doar o verificare de rutinã a sistemului pe zi.

Fluxul de epurare propus de Valrom pentru tratarea apelor uzate 
cuprinde treapta mecanicã, treapta biologicã, chimicã ºi 
dezinfecþia. În funcþie de cerinþe sau capacitatea staþiei se va trata 
nãmolul activ rezultat din epurarea biologicã.
Epurarea mecanica se real izeazã  în canale grãtar º i 
deznisipator/separator de grãsimi.
Pentru a asigura o apã cu caracteristici relativ constante apa este 
mixatã dupã care este pompatã în reactorul biologic. Soluþia 
tehnologicã pentru epurarea biologicã este fie SBR  (Sequencing 
Batch Reactor), fie MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor).

Parametrii apei uzate la intrare

CBO5   : 250 - 300 mg/l 
CCOCr  : 400 - 500 mg/l 
MTS  : 300 - 400 mg/l 
TN   : 30 - 40 mg/l  
TP   : 5 -10 mg/l  
pH   : 6 � 9

Parametrii apei epurate la ieºire 
( Conform NTPA 001/2002 )

CBO5  : 25 mg/l 
CCOcr  : 125 mg/l 
MTS  : 60 mg/l 
TN   : 2 mg/l 
TP   : 1 mg/l 
pH   : 6-9

SBR >150 LE

Staþii de epurare ape uzate menajere de capacitate medie  (SEAU) > 150LE
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Descrierea schemei tehnologice

Descrierea treptei mecanice (I treapta din fluxul tehnologic) 

Apa uzatã ajunge în cãminul de distribuþie/preaplin/by-pass de la intrarea pe platforma staþiei de epurare (SEAU). Din acesta, gravitaþional 
sau prin pompare, apa ajunge în canalul grãtar . 
Aici cu ajutorul grãtarului manual sau mecanic are loc reþinerea materiilor solide mari. Acest grãtar, în funcþie de configuraþia staþiei, este 
curãþat periodic manual sau automat.  
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Din grãtar apa ajunge, prin intermediul cãminului colector, în 
desnisipator/separator unde se reþin nisipul ºi grãsimile. Acest 
compartiment este echipat ºi cu o pompã de nisip pentru evacuarea 
nisipului în cãminul de nisip prevãzut în proiectul staþiei. Acesta, în 
partea inferioarã, are un sistem de drenaj care permite drenarea apei 
evacuate odatã cu nisipul ºi reîntoarcerea acesteia în desnisipator. 
Grãsimile vor fi evacuate manual/automat în funcþie de configuraþia 
/mãrimea staþiei de epurare. 
Apa uzatã din care s-au eliminat grãsimile ºi nisipul se deverseaza în 
bazinul de egalizare, omogenizare ºi pompare. Capacitatea acestuia 
este datã de debitul necesar staþiei ºi de soluþia biologicã aleasã. Rolul 
sãu este de a asigura preluarea ºi omogenizarea debitelor de apã 
menajerã din reþeaua de canalizare, ºtiut fiind faptul cã debitele orare 
variazã pe parcursul a 24h. Omogenizarea conþinutului este asiguratã 
de un mixer submersibil. Tot în acest bazin se monteazã ºi staþia de 
pompare submersibilã compusã din douã sau mai multe pompe cu rolul 
de a alimenta reactorul/ele biologice supraterane aflate pe platforma 
betonatã din imediata vecinãtate a bazinului de omogenizare.

Pompa de nisip

Mixer
Pompa alimentare
reactoare biologice

Descrierea epurãrii biologice (a II a treaptã din fluxul tehnologic) 
Aceasta are loc în containerul/ele supraterane montate pe o platformã aflatã în imediata apropiere a cãminului de omogenizare.
Tehnologia SBR sau tehnologia epurarii secvenþiale constã în faptul cã apa se încarcã în reactorul biologic în etape temporizate 
predefinite.
Fiecare secvenþã include patru procese:
- încãrcare apã uzatã
- aerare (nitrificare)  
- sedimentare secundarã (denitrificare)  
- evacuare apã decantatã (epuratã)  

Schema tehnologicã a SE cu treaptã biologicã SBR

SAP : Pompã nisip
M01 : Mixer
FP01/01 : Pompe alimentare
DP01 : Pompã dozare FeCl3
AB01 : Suflantã
SDP : Pompa evacuare namol
DIP : Pompa evacuare apa epurata
FM : Debitmetru
UVC : Unitate acid citric
DP02 : Pompã dozare acid citric
UVU : Unitate sterilizare UV
STT : Bazin îngroºare nãmol
PFP : Pompã alimentare filtru presã
PF : Filtru presã
DP03 : Pompã dozare polielectrolit
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Tehnologia MBBR sau tehnologia epurãrii continuã cu medii suport (biofilm) constã în alimentarea reactorului biologic continuu iar  
nitrificarea ºi denitrificarea au loc în compartimente diferite.

Schema tehnologicã a SE cu treapta biologica MBBR

C.I = Mixare în mediu anoxic � Denitrificarea
C.II+C.III = Aerare � Nitrificare
C.IV = Sedimentare secundarã
C.V = Stocare apã epuratã � Pompare cãtre UV

Procesul de aerare atât pentru tehnologia SBR cât ºi pentru MBBR este realizat cu ajutorul unor suflante.

Descrierea  epurãrii chimice (a III- a treaptã din fluxul tehnologic)
Tehnolgia se bazeazã pe dozarea cu clorurã de fier pentru eliminarea fosforului. Aceastã etapã de tratare 
este necesarã tratãrii apelor puternic colorate ºi puþin mineralizate.
Unitatea de tratare chimicã este compusã din:
-Bazin preparare ºi stocare soluþie clorurã fericã 
-Pompã dozare de tip electronic ºi cu diafragmã (ex. model Seko Invicta AXS) pentru a  asigura dozajul 
corespunzator. 

SAP : Pompã nisip
FP : Pompe alimentare
M01 : Mixer omogenizare
DP01 : Pompã dozare FeCl3
M02 : Mixer anaerob
M03 : Mixer anoxic
AB01 : Suflantã
CP01 : Pompa recirculare amestec lichid
DSC : Pompã evacuare
UVU : Unitate sterilizare UV
UVC : Unitate acid citric
DP02 : Pompã dozare acid citric
CP02 : Pompã namol excedent
STT : Bazin îngroºare nãmol
PFP : Pompã alimentare filtru presã
PF : Filtru presã
M04 : Mixer unitate polielectrolit
Dp03 : Pompã dozare polielectrolit

Descrierea etapei de tratare a nãmolului activ
Soluþia propusã este presa de nãmol care se monteazã în camera tehnicã.
Nãmolul excedent se pompeazã din reactor cãtre bazinul de îngroºare din camera tehnicã.
Se preparã soluþia de polielectrolit ºi se amestecã cu acesta. Compusul astfel creat este pompat cãtre presa 
de nãmol spre deshidratare.

Descrierea sterilizarii cu UV
Montarea instalaþiei cu UV se face în camera tehnicã.
Sterilizarea cu UV este o sterilizare �curatã�, care NU modificã caracteristicile chimice ale apei, NU rezultã 
substanþe remanente în apa sterilizatã ºi NU influenþeazã flora sau fauna efluentului în care urmeazã sã fie 
deversatã apa.

Valrom Industrie oferã conform cerinþelor Dvs.  consiliere atât pe proiecte noi cât ºi pe retehnologizãri.
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** disponibil ºi în varianta carosabil categoria de drum  C250 conform SR EN 124

Denumire articol    Cod
Separator grãsimi CAROSABIL ,PEHD subteran  NG2  48920000200**
Separator grãsimi CAROSABIL ,PEHD subteran  NG4  48920000400**

** Capacul carosabil este opþional. Capacul se comandã separat.

Cilindrice orizontale   NG4
Dimensiunea nominalã (NG)  [l/s] 4
Dimensiuni (L×l×h)   [mm] 1910×1062×1500
Conectãri DN    [mm] 110
Înãlþimea racordurilor intrare/iesire  [mm] 470/530
Volumul separatorului   [l] 1400
Volumul trapei de nãmol   [l] 400
Capacitatea depozitare grãsimi  [l] 200
Nivel pentru cantitate maximã de grãsimi  [mm] ≈150
Masa netã    [kg] 86
Capac:    Necarosabil
Material:    Polietilenã
Cod:     48910000401

Cilindrice orizontale   NG10 NG15
Dimensiunea nominalã (NG)  [l/s] 10 15
Dimensiuni (Æ × H)   [mm] 2400×1400×1820  2650×1760×1945
Conectãri DN    [mm] 200 200
Înãlþimea racordurilor intrare/iesire  [mm] 485/515 170/300
Volumul separatorului   [l] ≈3000 ≈4700
Volumul trapei de nãmol   [l] ≈1000 ≈1600
Capacitatea depozitare grãsimi  [l] ≈700 ≈1000
Nivel pentru cantitate maximã de grãsimi  [mm] 300 300
Capac:    Necarosabil Necarosabil
Material:    Polietilenã Polietilenã
Masa netã:   [kg] 140 250
Cod:     48910001000 48910001500 Performanþe conform: EN 1825-1:2004/AC:2006

Separatoare de grasimi aquaClean
din polietilenã cu montare subteranã 

Cilindrice verticale   NG2 NG4
Dimensiunea nominalã (NG)   [l/s] 2 4
Dimensiuni (Æ × H),  [mm] 1100 × 2000  1100 × 2500 
Conectãri DN   [mm] 110 110
Înãlþimea racordurilor intrare/iesire [mm] 800/830 800/830
Volumul separatorului  [l] 780 1170
Volumul trapei de nãmol   [l] 200 400
Capacitatea depozitare grãsimi [l] 100 160
Nivel pentru cantitate maximã de grãsimi  [mm] 200 300
Masa netã   [kg] 97 107
Capac:                                   Necarosabil** 
Material:    Polietilenã Polietilenã
Cod:     48910000200 48910000400
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� pentru a preveni corodarea ºi mirosul neplãcut

În sistemele de canalizare, depunerile de grãsimi pe suprafaþa pereþilor conductelor 
suferã în timp o serie de transformãri chimice ºi biologice, cum sunt:
- hidrolizã;
- saponificare;
- oxidare;
- descompunere biochimicã.
Reacþiile sunt catalizate de oxigenul dizolvat în apã ºi de prezenþa microorganismelor ºi 
au ca rezultat un miros neplãcut ºi pãtrunzãtor, din cauza formãrii acizilor graºi. 
Aceºtia sunt corozivi ºi atacã conductele (în special metalice sau beton),  scurtând 
durata de viaþã.

� pentru a reduce impactul asupra staþiilor de epurare

Epurarea apelor uzate menajere se bazeazã pe procese aerobe întreþinute prin 
barbotarea aerului ºi dizolvarea oxigenului în apã. 

În bazinele de epurare, prezenþa grãsimilor la suprafaþa apei ºi capacitatea acestora de 
a umecta suprafaþa nãmolului activ împiedicã schimbul liber de oxigen ºi creºte timpul 
de tratare. Mai mult, grãsimile sunt greu digerabile de cãtre microorganisme ºi 
presupun mijloace speciale de îndepãrtare.

1. De ce este necesar un separator?

� pentru a evita colmatarea conductelor

Grãsimile ºi uleiurile organice sunt insolubile în apa ºi formeazã, în timp, depozite pe 
suprafaþa pereþilor conductelor. 

Secþiunea disponibilã pentru curgere se reduce, debitul va scãdea iar într-un final 
conducta se colmateazã. Fenomenul este prezent în mod curent în toate tipurile de 
conducte de canalizare, conducând la pierderi financiare majore (chiar înlocuirea 
conductei) ºi disconfort. Dacã se ajunge la cantitaþi semnificative de grãsimi, pot fi 
afectate inclusiv staþiile de pompare.
 

1. De ce este necesar un separator?
2. Care sunt cerinþele legale?
3. Cine trebuie sã instaleze un separator? 
4. Selectarea tipului de separator
5. Principiu de funcþionare 
6. Caracteristici
7. Instalare
8. Operare ºi întreþinere

ACCESORII 
Opþional, pentru reglarea la cotã a capacului din PE în zone 
necarosabile, maxim 60 cm

     Cod
Prelungire L=600 mm    48710000604
Piesã  fixare prelungire cãmin   47901000125
Garniturã etanºare cãmin DN640  47901000116

ACCESORII
pentru reglarea la cotã a capacului din fontã cu rama, zone 
necarosabile/carosabile, maxim C250, maxim 60 cm

     Cod
Prelungire L=600 mm    47901000216
Piesã  fixare prelungire cãmin   47901000125
Garniturã etanºare cãmin DN640  47901000116

ATENTIE! 
Capacul cu ramã este opþional. Dimensiunile capacului din fontã 
trebuie sã fie compatibile cu prelungirea (diametrul interior 690 
mm/diametrul exterior 870 mm)
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2. Care sunt cerinþele legale?

HG 188/2002 în anexa 2 �Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizareale localitatilor si 
direct in statile de epurare,  NTPA+002/2002� la art. 5 �Apele uzate care se evacueazã în reþelele de canalizare ale localitãþilor ºi direct 
în staþiile de epurare nu trebuie sã conþinã: materii în suspensie, în cantitãþi ºi dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a 
canalelor, care pot  provoca depuneri sau care pot stânjeni curgerea normalã, cum sunt: 
a) materialele care, la vitezele realizate în colectoarele de canalizare corespunzãtoare debitelor minime de calcul a le acestora, pot genera 
depuneri; 
b) diferitele substanþe care se pot solidifica ºi astfel pot obtura secþiunea canalelor; 
c) corpurile solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin grãtarul cu spaþiu liber de 20 mm între bare, iar în c azul fibrelor ºi firelor 
textile ori al materialelor similare - pene, fire de pãr de animale - care nu trec prin sita cu latura fantei de 2 mm; 
d) suspensiile dure ºi abrazive ca pulberile metalice ºi granulele de roci, precum ºi altele asemenea, care prin  antrenare pot provoca 
erodarea canalelor; 
e) pãcura, uleiul, grãsimile sau alte materiale care prin formã, cantitate sau aderenþã pot conduce la crearea de z one de acumulãri de 
depuneri pe pereþii canalului colector; 
f) substanþele care, singure sau în amestec cu alte substanþe conþinute în apa din reþelele de canalizare, coaguleazã, existând riscul 
depunerii lor pe pereþii canalelor, sau conduc la apariþia de substanþe agresive noi�.

SR EN 12056�1:2002 Reþele de evacuare gravitaþionalã în interiorul clãdirilor. Cerinþe generale ºi de performanþã: �Dacã existã substanþe 
solide sau lichide care pot împrãºtia vapori sau mirosuri neplãcute sau dãunãtoare sau care pot ataca / coroda instalaþia de scurgere, 
materialele de construcþie sau pot interfera cu activitatea de bazã, sistemul trebuie realizat astfel încât sã previnã intrarea acestor substanþe 
în conducte...�.

SR EN 1825�2:2002 Separatoare de grãsimi Partea 2: Alegerea dimensiunilor nominale, montare, service ºi întreþinere (Cap. 4) � 
�Separatoarele de grãsimi vor fi utilizate ori de câte ori este necesarã separarea grãsimilor ºi uleiurilor vegetale sau animale din apa 
menajerã, ca ºi din apa provenitã din diverse alte instalaþii, industriale sau de altã naturã.�

3. Cine trebuie sã instaleze un separator?

În conformitate cu normativele UE 91/271/CEE si UE 98/15/CEE, adoptate în România prin HG 188/2002 si HG 352/2005, calitatea apei 
evacuate în reþelele de canalizare sau direct în staþiile de epurare, trebuie sã corespundã unor cerinþe stricte de calitate. 

Conform Hotãrârii de Guvern HG 88 modificatã cu HG 352, agenþii economici, ale cãror ape uzate sunt susceptibile sã continã grãsimi de 
origine vegetalã sau animalã, trebuie sã instaleze separatoare de grãsimi:
-  firme de alimentatie publicã si catering care deþin bucãtãrii (restaurante, cantine, hoteluri, moteluri, etc.);
-  spaþii publice de alimentaþie, care, deºi nu deþin bucãtãrie proprie, trebuie sã spele vasele;
-  spaþii de producþie a semipreparatelor sau preparatelor gata de a fi servite (ex. raioane de mâncare gãtitã ºi semipreparate din super-
marketuri, etc.);
-  cofetãrii, patiserii, brutãrii;
-  mãcelãrii, carmangerii ºi spaþiile de prelucrare a cãrnii;
-  abatoare;
-  pescãrii ºi spatiile de prelucrare a peºtelui;
-  spaþii pentru extragerea ºi rafinarea uleiurilor vegetale (mãsline, floarea-soarelui, etc.);
-  spaþii de producþie pentru adezivi pe bazã de produse animale;
-  fabrici de sãpun ºi alte produse cosmetice, pe bazã de uleiuri;
-  fabrici de prelucrare a laptelui ºi a produselor derivate din lapte;
-  fabrici de preparare a margarinei;
-  fabrici de chipsuri, alune prãjite, etc.

ATENÞIE!
Apele uzate care conþin cantitãþi mari de grãsimi emulsionate (cum ar fi cele de la prelucrarea laptelui, a peºtelui, spaþii de alimentaþie care 
folosesc exclusiv maºini de spãlat vase) nu pot fi tratate eficient utilizând exclusiv separatoare de grãsimi ºi pot necesita etape ulterioare de 
epurare.

INFO
În situaþiile în care apa uzatã conþine substanþe solide uºor perisabile (ex.: prelucrarea peºtelui) este necesarã instalarea unui sistem de site, 
la intrarea în separator, care sã reþinã resturile solide. Acestea trebuie îndepãrtate ºi separatorul trebuie golit ºi curãþat la intervale cât mai 
scurte de timp, pentru a evita intrarea în putrefacþie.
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5. Principiul de funcþionare

Un separator de grãsimi este parte a unui sistem care permite separarea, retinerea si ulterior îndepãrtarea grãsimilor si a uleiurilor de origine 
organicã din apele uzate. Conform EN 1825-1, sunt considerate de origine organicã grãsimile ºi uleiurile de origine vegetalã / animalã care 
sunt puþin solubile sau insolubile ºi sunt saponificabile. Grãsimile de origine animalã includ: seu, grãsimi din lapte (unt, smântânã, etc.), ulei 
de peºte, etc. Grãsimile de origine vegetalã includ margarinã, ulei alimentar (floarea soarelui, mãsline, porumb), etc.

ATENÞIE!
Grãsimile si uleiurile emulsionate si dispersate fin în masa apoasã nu pot fi separate eficient în separatoarele uzuale de grãsimi. 
În cazul în care cerinþele sunt mult mai drastice decât cele impuse de standardele în vigoare, vor fi prevãzute etape ulterioare de epurare.

Apele uzate care sunt destinate separãrii conþin 3 faze distincte:
- apa, care este ºi componentul principal;
- materii solide în suspensie (densitate mai mare decât apa);
- grãsimi, emulsionate sau nu, (densitate mai micã decât apa);
iar separarea lor se bazeazã pe diferenþa de densitate. 

Apa uzatã este adusã în punctul de admisie prin intermediul unei conducte de conectare, de la surse dintre cele mai diverse cum ar fi:
- sifoane de pardosealã; maºini de spãlat vase; canalizãri interioare sau exterioare; etc.

Admisia se face printr-un racord în formã de �T� care are rolul de liniºtire a curgerii � este foarte important ca din punctul de intrare pânã la 
ieºirea din separator curgerea sã fie cât mai lentã ºi fãrã turbulenþe. 

Dupã ieºirea din racordul de admisie, efluentul trece în camera de separare unde, datoritã creºterii bruºte a secþiunii, viteza de curgere 
scade foarte mult.  Materiile solide (de ex. resturi alimentare), cu densitate mai mare decât apa, sedimenteazã. Grãsimile, care au 
densitatea mai micã decât apa, se vor separa la suprafaþã. 

Din camera de separare efluentul este direcþionat cãtre camera de evacuare prin intermediul unui sistem de ºicane. ªicanele, prin 
schimbarea repetatã a direcþiei de curgere, mãresc drumul parcurs pânã la evacuare ºi asigurã o curgere fãrã turbulenþe, crescând 
randamentul de separare.
În timp, la suprafaþa camerei de separare se va dezvolta un strat continuu de grãsime care înglobeazã ºi alte materiale cu densitatea mai 
micã decât apa: resturi vegetale, materii organice etc în timp ce la bazã se va forma un strat de �noroi� format din resturi organice.
Din camera de separare apa este evacuatã de la un nivel intermediar astfel încât eventualele resturi de grãsimi sau materii organice sã nu fie 
antrenate.

Criterii de selectare a mãrimii separatorului
Conform SR EN 1825-2:2002, criteriile determinante în selectarea 
mãrimii separatorului sunt debitul de apã uzatã care trebuie tratat ºi 
natura acesteia.
 
Astfel:                                                        unde,
     

NG:  capacitatea nominalã a separatorului
Qs:  debitul de apã uzatã [l/s]
f :  factorul de temperaturãt

0 f  =1 pentru temperatura apei pânã la 50 Ct 0 f  =1,3 pentru temperatura apei peste 50 Ct
f :  coeficientul al greutãþii specifice a grãsimiid 3 f =1 pentru densitãþi de pânã la 0,94 g/cm   d 
 (bucãtãrii, abatoare, prelucrare carne, etc.)

3 f  =1,5 pentru densitãþi de peste 0,94 g/cmd 
f :  coeficientul de influenþã al detergenþilorr
 f  =1 atunci când nu se utilizeazã detergenþir
 f  =1,3 detergenþi utilizaþi uzualr
 f  =1,5 detergenþi utilizaþi în exces (ex. în spitale)r
 
Debitul Qs se poate determina prin:
- mãsurarea directã a cantitãþilor de apã uzatã deversate;
- analizarea datelor furnizate de producãtorii de echipamente;
- analizarea datelor de proiectare folosite, conform normelor specifice.

                             Nr.    Capacitate
         porþii separator 
   [l/s]
 Restaurant 200   2 
  400   4
  700   8
  1400 15
 Cantinã  400   2
  800   4
  1700   8
  3200 15
 Unitate de catering 250   2 
  500   4
  1000   8 
  2000 15

 

Valori orientative pentru selectarea 
capacitãþii unui separator:

4. Selectarea tipului de separator

INFO
- Din datele obtinute prin evaluare, se va lua întotdeauna în calcul valoarea cea mai mare.
- Valoarea lui NG se rotunjeste la valoarea cea mai mare disponibilã în gama de separatoare (de ex. pentru un debit de 3,1 l/s se va alege 

un separator de 4 l/s).
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7. Instalare
 
Restricþii
» Separatoarele de grãsimi trebuie folosite pentru epurarea apelor uzate care conþin uleiuri ºi grãsimi de origine vegetalã sau animalã. NU se 
vor folosi pentru ape uzate sau pluviale care conþin hidrocarburi ºi/sau uleiuri minerale � pentru aceste aplicaþii folosiþi separatoarele de 
hidrocarburi aquaClean®
» Recomandãm folosirea agenþilor de curãþire prietenoºi cu mediul ºi care sã nu formeze emulsii stabile.

0» Temperatura apei tratate trebuie sã se încadreze între 25 ºi 40 C.
» Separatoarele de grãsimi au eficienþã limitatã în aplicaþii unde conþinutul major este de grãsimi emulsionate � industria prelucrãrii laptelui,  
unitãþilor de prelucrare a peºtelui etc.  În astfel de cazuri sunt necesare etape ulterioare de tratare ºi separare.

Generalitãþi
» Separatoarele trebuie instalate într-un spaþiu deschis, cât mai aproape de sursa de apa uzatã cu conþinut de grãsimi în sistemul de 
canalizare. Trebuie prevãzut cu spaþiul necesar pentru accesul vehiculelor de vidanjare.
» Este recomandatã montarea unui cãmin de prelevare probe, în aval de separator.
» NU se recomandã instalarea separatoarelor în zone fãrã ventilaþie unde mirosul neplãcut � provenit de la materiile grase în descompunere 
� deranjeazã (de exemplu clãdiri sau spaþii deschise în care circulaþia/staþionarea persoanelor este frecventã.
» În situaþiile în care nivelul hidraulic din separator este sub nivelul canalizarii în care se face evacuare se recomandã instalarea staþiilor 
automate de pompare ºi a clapetei de sens.
» Conform EN 1825�1 separatoarele nu vor avea montate în amonte sisteme de automate de pompare.
» Intrarea ºi ieºirea trebuie sã prezinte o pantã de minim 2% ºi sã faciliteze curãþirea. Trebuie evitat pe cât posibil conductele cu lungime 
mare în care se pot dezvolta depozite pe pereþi.
»Pentru a evita formarea depozitelor ºi dezvoltarea mirosului neplãcut, conductele de alimentare ºi evacuare trebuie aerisite. Aerisirile 
trebuie montate în aºa fel încât aerul sã nu fie evacuat în zone în care poate deranja.

6. Caracteristici

Uºor de transportat ºi asamblat
Separatoarele sunt confecþionate din polietilenã; au greutate micã, sunt 
uºor de transportat ºi asamblat, în funcþie de tip nu necesitã echipamente 
speciale de ridicare.

Uºor de curãþat ºi întreþinut
Tehnologia de fabricaþie produce suprafeþe netede, cu rugozitate micã.  
Astfel separatorul este uºor de curãþat, nu faciliteazã depunerile scurtând 
durata de curãþare ºi micºorând consumul de apã. 

Etanº
Polietilena este impermeabilã la gaze ºi apã. Construcþia este monobloc 
garantând etanºeitatea ansamblului. Îmbinãrile sunt în afara zonelor 
active iar acolo unde existã sunt fie sudate fie etanºate cu garnituri de 
cauciuc.

Rezistent la mediile chimice
Polietilena este rezistentã la acizii graºi ºi derivaþii acestora prezenþi în apele uzate provenind din zona alimentarã. Acesta înseamnã duratã 
mare de viaþã în exploatare prin lipsa coroziunii. Nu necesitã tratamente de suprafaþã ºi nici sisteme de ventilaþie. 

Rezistent mecanic
Materialul din care este confecþionat � polietilenã � garanteazã o rezistenþã excelentã la impact ºi deformare.  Pentru montajele subterane 
acest lucru poate compensa deplasãrile datorate cutremurelor sau miºcãrilor pãmântului.

Uºor de inspectat
Capacul, uºor de montat/demontat este etanº prevenind apariþia mirosurilor neplãcute.  Poate fi operat uºor ºi asigurã spaþiu suficient 
pentru curãþire.

Reciclabil
Polietilena poate fi reciclatã la sfârºitul duratei de viaþã. Materialul reciclat poate fi folosit pentru fabricarea altor articole ajutând la protecþia 
mediului înconjurãtor.

Uºor de instalat
Pentru instalãri subterane sunt disponibile echipamente suplimentare pentru ajustarea înãlþimii la nivelul solului ºi pentru montarea în 
diferite clase de încãrcare: A, B sau C. Instalarea este simplã iar amprenta pe sol ºi spaþiul necesar sunt minime.

Racord 

de intrare Racord 

de ieºire

"Noroi"

Sistem 

de ºicane

Strat de

grãsimi

Camera 

de separare
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 Pregãtirea locaþiei
Dimensiunile gropii trebuie sã fie mai mari astfel încât sã existe un spaþiu de 30-40 cm în jurul rezervorului separatorului, spaþiul necesar 
compactãrii; adâncimea gropii trebuie calculatã astfel încât pe fundul gropii sã se realizeze un strat de cca. 15 cm de nisip sau radier de 
beton armat de cca 10÷30 cm. Soluþia pentru radier se adoptã în funcþie de capacitatea separatorului ºi stabilitatea solului.

ATENÞIE!
Separatoarele NG 10 si NG 15 se monteazã obligatoriu pe radier de beton armat.

Atât conducta de alimentare cât ºi cea de evacuare trebuie sã fie sub limita de îngheþ specificã zonei.

Instalarea separatorului

Coborâti separatorul folosind frânghii, pentru a evita lovirea sau zgârierea. Dacã nivelul apei freatice este ridicat, calculati forta 
ascensionalã, pe baza volumului rezervorului gol, cu un factor de sigurantã de minim 1,1. Aceastã fortã trebuie compensatã prin 
încastrarea într-un bloc de beton de masã echivalentã.

INFO 
Pentru montaj în zone carosabile, trebuie folositã prelungirea ºi capacele din fontã pentru clasa de încãrcare corespunzãtoare.
Specificaþi acest lucru în comandã.

Conectarea
Separatorul aquaClean® este livrat împreunã cu toate piesele de conectare necesare.
Nu folosiþi alte elemente decât cele specificate. Conectati mufele direct la conducta de canalizare.

ATENÞIE!
Verificaþi corectitudinea montãrii, urmãrind semnul de curgere prevãzut pe separator. Întotdeauna cota de intrare este mai micã decat cota 
de evacuare, astfel încât în interiorul separatorului are loc o curgere gravitaþionalã. 

Ventilaþia
Reþeaua la care se conecteazã separatorul trebuie sa fie ventilatã corespunzãtor. Tubul de descãrcare trebuie prevãzut cu ventilaþie. În cazul 
în care sunt mai multe ramificaþii în amonte mai lungi de 5 m, acestea trebuie conectate la sistemul de ventilaþie. În cazul în care cea mai 
apropiatã ventilaþie de separator este la mai mult de 10 m, se va mai monta una cât mai aproape de acesta.

Verificarea etanºeitãþii
Curãþaþi ºi îndepãrtaþi toate resturile (de ex. mortar, pietre, alte materiale de construcþie etc). Verificaþi cu atenþie dacã nu sunt obturate 
conductele de alimentare. Se obtureazã alimentarea, respectiv evacuarea separatorului, dupã care acesta se umple cu apã pânã la 10 cm 
deasupra nivelului maxim de funcþionare timp de cel puþin 20 min. Nu trebuie sã existe pierderi.
Finalizaþi instalarea umplând groapa cu straturi succesive de nisip sau pamânt. Materialul de umpluturã nu trebuie sã conþinã pietre, moloz 
sau alte particule proeminente, care pot zgâria pereþii rezervorului. Fiecare strat se compacteazã cu atenþie, astfel încât sã umple tot spaþiul 
din jurul rezervorului.
Notã: Pe timpul instalãrii rezervorului, acesta trebuie sã fie acoperit cu capac.
 
Punere în funcþiune
Obligatoriu, înainte de punerea în functiune, (ºi dupã fiecare golire) separatorul TREBUIE umplut cu apã curatã. Orice material rãmas în 
interior dupã instalare trebuie îndepãrtat.
Asigurati-vã cã admisia ºi evacuarea sunt libere ºi cã tot circuitul din amonte ºi din aval de separator nu este obstrucþionat.

8. Operare ºi întreþinere

Întreþinere
Monitorizarea continuã ºi operatiile de întreþinere, efectuate la intervale regulate de timp sunt o condiþie obligatorie pentru a garanta 
operarea fãrã probleme pe termen lung.
Trebuie efectuatã minim o inspecþie anualã, în cursul cãreia separatorul va fi golit, curãþat ºi inspectat cu atenþie. Trebuie verificatã 
integritatea componentelor, gradul de uzurã ºi etanºeitatea sistemului. În funcþie de locul de montare ºi alte echipamente instalate, se vor 
verifica, de asemenea echipamentele electrice, pompele, etc.

IMPORTANT
Este de preferat ca operaþiile de întreþinere sã se efectueze de cãtre o firmã autorizatã. 
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ATENÞIE!
1.  Din cauza posibilului pericol de explozie, este strict interzis fumatul sau prezenþa flãcãrilor în imediata vecinãtate. Înainte de a intra în 
separator, goliþi-l ºi ventilaþi-l corespunzãtor. Persoanele care intrã trebuie asigurate cu o frânghie ºi supravegheate de o altã persoanã, care 
rãmâne în exterior. Recomandãm purtatea unei mãºti de oxigen când se lucreazã în interior. Gura de acces trebuie menþinutã liberã pe 
toatã durata intervenþiei.
2.  Substanþele colectate în momentul golirii separatorului NU trebuie deversate în reþeaua de canalizare, în ape de suprafaþã sau 
subterane, curgãtoare sau nu, ºi nici direct în staþiile de epurare. Acesta TREBUIE golit în staþiile de epurare prevãzute cu facilitãþi pentru 
tratarea grasimilor, în punctele de colectare special desemnate.
3.  Orice defecþiune a separatorului trebuie reparatã imediat. Sunt interzise: modificãrile constructive care interfereazã cu modul de 
funcþionare, aºa cum a fost el proiectat, modificarea dimensiunilor conectorilor de intrare sau de ieºire ºi utilizarea la alte debite decât cele 
luate în calcul la proiectare.

Golire ºi curãþare
Intervalul de timp dintre 2 operaþii de golire ºi curãþare trebuie sã fie astfel încât sã nu fie depãºitã capacitate de stocare a grãsimilor. Dacã 
reglementãrile în vigoare nu specificã altfel, recomandãm golirea la un interval cuprins între 14 ºi 30 zile. În cazul în care golirea se 
efectueazã mai rar existã riscul ca grãsimile sã intre în descompunere biologicã ºi chimicã. Produsele de descompunere sunt acide, solubile 
în apã iar deversarea acestora în reþelele de canalizarea nu este permisã. Existã posibilitatea formãrii unei cruste care se înlãturã cu 
dificultate.
 Înainte de repunerea în funcþiune, se va verifica etanºeitatea ºi funcþionarea corectã.
Asigurati-vã, de asemenea, cã toate conductele din amonte ºi din aval sunt curate ºi nu sunt obturate.

IMPORTANT
� NU recomandãm  folosirea agentilor biologici sau a  culturilor speciale de bacterii  care sã accelereze descompunerea grãsimilor ºi sã 
faciliteze autocurãþarea. Descompunerea acceleratã conduce la produºi puternic acizi ºI corozivi, la un miros neplãcut, pãtrunzãtor ºi 
persistent. 

Disponibilizarea conþinutului
Modalitatea deversãrii grãsimilor din separator este influenþatã de autoritãtile ºi reglementãrile locale. Este executatã de obicei de serviciile 
locale de epurare, dar pot fi ºi firme specializate. Prelucrarea ulterioarã, care se face în staþii publice de epurare, depinde de tipul sistemului 
de epurare, de natura ºi de tipul echipamentului de epurare etc. ºi constituie baza unor contracte de prestãri servicii distincte.

ATENÞIE! 
Înainte de montarea unui separator, contactaþi firmele locale de epurare ºi asiguraþi-va ca puteþi încheia un contract pentru astfel de servicii.
La o operare uzualã conþinutul evacuat dintr-un separator constã din cca. 60% apã ºi restul grãsimi ºi depuneri solide. Vidanjarea se face cu 
utilaje uzuale, iar conþinutul va fi evacuat la staþiile centrale de epurare ape uzate. 
Pentru o abordare responsabilã faþã de mediu, grãsimile pot fi separate ºi reprelucrate de cãtre firmele de profil (grãsimea este transformatã 
în acizi graºi care sunt ulterior folosiþi pentru producerea de emulsificatori, gelatinã, agenþi de îngroºare etc).  Sedimentele solide se trimit la 
incinerare, pot fi folosite ca îngrãºãmânt organic sau trimise în staþiile de compostare pentru producþie de biogaz.
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Domenii de utilizare:

Separatorul se monteaza suprateran pentru:
- orice tip de maºinã de spãlat vase comercialã, pentru un 
 debit maxim de 0,3 l/s;
- locuinþe individuale la chiuveta de bucãtãrie.

Caracteristici

Debit:  [l/s] 0,3
Volum total:  [litri] 48
Dimensiuni gabarit [mm]  380 x 480 x 380 
Acces:  [mm] Æ 310
Volum colectare grãsimi:  [litri] 7
Volum colectare namol:  [litri] 12
Volum sac namol:  [litri] 9,5
Masã:  [kg] 6 
Cod:   48820000030

Piese de schimb si consumabile  Cod 
sac de namol    48810000001
garnitura D310mm   49000010311
capac D310   49000010310

Elemente componente si materiale

 1 -  bazin separator din polietilenã (PEHD);
 2 -  capac DN 310 din polipropilena (PP) cu garniturã;
 3 -  racord de intrare DN 40 cu garniturã;
 4 -  sac de colectare nãmol din þesãturã plastic de 
  unicã folosinþã;
 5 - racord de evacuare DN 50 din PP ºi etanºare cu 
       garniturã;
 6 -  robinet de golire metalic 1/2";
 6'-  dop metalic 1/2" (poziþionat pe faþa opusã  
  robinetului de golire).

IMPORTANT

Separatorul de grãsimi se livreazã cu toate elementele 
preinstalate ºi capac.

Beneficii

» produs compact, uºor, de mici dimensiuni;
» conectare facilã, fãrã un necesar de cunoºtinþe de specialitate;
» montarea unui astfel de separator pãstreazã curatã instalaþia de 
 canalizare din aval, evitându-se colmatarea acesteia  
    cu resturi alimentare;
» sacul de colectare a nãmolului pãstreazã bazinul 
 miniseparatorului curat, ceea ce presupune spãlãri mai rare;
» robinet de golire;
» acces interior facil;
» conectare prin fitinguri standard, fãrã a fi necesare adaptãri 
 speciale ale instalaþiei de canalizare;
» posibilitate de montare pentru chiuvete stânga sau dreapta, fãrã 
 modificari sau folosirea unor adaptãri speciale;
» 100% reciclabil;

Separator de grãsimi aquaClean
cu montare suprateranã NG 0 3,
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Principiu de funcþionare

Apa uzatã pãtrunde în separator prin racordul de intrare  direct în sacul de colectare, împingând apa existentã prin pereþii lui în 
zona de evacuare. 
Zona de evacuare este reprezentatã de cel de-al 2-lea compartiment al separatorului în care racordul de evacuare este imersat 
în apã ºi de unde apa ajunge în curgere liberã în reþeaua de canalizare. 
Odatã ajunsã în separator apa intrã într-un regim de liniºtire, moment în care are loc separarea grãsimilor / uleiurilor de apã 
datoritã diferenþei de densitãþi.

Conectarea separatorului

1.  Separatorul se aºeazã sub chiuveta de la bucãtãrie sau lângã maºina de spãlat vase în poziþia care permite   
racordarea cea mai simplã.
2.  Verificaþi ca robinetul de golire sã fie accesibil. Dacã robinetul de golire este orientat cãtre spatele chiuvetei, atunci 
schimbaþi-i poziþia cu dopul de pe cealaltã faþã a separatorului. La montarea robinetului, respectiv dopului, utilizaþi  teflon  
pentru etanºare.
3.  Conectaþi separatorul la chiuvetã / maºina de spãlat. Capãtul tubului de evacuare din chiuvetã/maºina de   
spãlat sau capãtul sifonului chiuvetei se introduce în racordul de intrare DN 40. În cazul în care þeava de la chiuvetã este  
DN 32 mm, se va folosi  o reducþie DN 32-40 mm.
4.  Conectaþi separatorul la canalizare. 
Se va executa instalaþia de branºare a separatorului pe DN 50 la reþeaua de canalizare interioarã. Atenþie la panta 
instalaþiei în aºa fel încât sã fie asiguratã curgerea gravitaþionalã.
5.  Dupã conectare, separatorul se va umple cu apã, fie prin deschiderea robinetului chiuvetei fie prin umplerea cu un 
furtun prin zona de acces, pânã la nivelul racordului de ieºire (se aude apa în instalaþia de branºare a separatorului).
Se verificã totodatã toate îmbinãrile la etanºare.
Atenþie! Robinetul de golire al separatorului trebuie sã fie închis.
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FOARTE IMPORTANT
1. Obligatoriu  î nainte de punere în funcþiune ºi dupã fiecare golire separatorul TREBUIE umplut cu apã curatã.
2. Nerespectarea instrucþiunilor de depozitare, transport, manipulare ºi montaj atrage dupã sine pierderea garanþiei  
 conferite de producãtor.
3. La instalare cât ºi la întreþinere respectaþi normele de protecþia ºi igiena muncii conform normativelor în vigoare.

Pentru verificãri ale instalaþiei de canalizare recomandãm apelarea unui instalator autorizat.

Posibile probleme ºi rezolvarea lor

Problema apãrutã Posibil motiv

 
Rezolvare

 

Capac neetanº Verificaþi garnitura capacului. 
Dacã este deterioratã,înlocuiþi-o. Strângeþi capacul.   Miros urât

Acumulare grãsime peste o lunã 
 

Curãþaþi ºi spãlaþi separatorul.

 Garnitura nu este aºezatã corect 

 

Goliþi separatorul ºi aºezaþi garnitura corect. 
 

Scurgeri pe la 
garniturã Garnitura este deterioratã 

 

Înlocuiþi garnitura.
 

Separatorul este inundat Verificaþi separatorul ºi în cazul în care este inundat, curãþaþi-l.

Sifon chiuvetã colmatat Curãþaþi sifonul chiuvetei.

Chiuveta se goleºte 
greu sau nu se 
goleºte

Canalizare colmatatã Curãþaþi / desfundaþi canalizarea. 

Instrucþiuni de întreþinere

 Frecvenþa de golire a separatorului depinde de cantitatea ºi calitatea apei uzate! 
 Pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere se recomandã purtarea mãnuºilor de uz casnic!

Sãptãmânal: 
1. Verificarea gradului de umplere a sacului de nãmol. Dacã sacul de nãmol este plin (ochiurile sacului s-au astupat ºi    
        nu mai permit trecerea apei prin ele), acesta se scoate ºi se înlocuieºte cu un altul. Sacul de nãmol folosit se aruncã la gunoiul 
    menajer.

 Atenþie!
 Sacul e prevãzut
 cu un orificiu prin
 care trece racordul
 de intrare în separator. 

2.  În cazul în care s-a colectat un strat de grãsimi în afara sacului, acesta se îndepãrteazã cu ajutorul unui cancioc sau minciog.
 1 datã la maxim 3 luni sau de câte ori este nevoie: spãlarea separatorului. 
 Spãlarea separatorului este necesarã când pe pereþii separatorului s-a depus un strat de circa 2-3 cm de grãsimi.  
 Se goleºte miniseparatorul folosind robinetul de golire, dupã care se scoate din locul unde este montat ºi se curãþã cu detergent 
 ºi jet de apã.

Reciclare

Denumire
componentã

Material

 
Tip deºeu

PE (polietilenã) + alamã
 

Se decupeazã robinetul si dopul de alamã de pe bazin cu ajutorul
unui fierastrãu pendular. Bazinul se colecteazã ca ºi deºeu plastic,
iar racordurile ca si deºeu metalic.

 Bazin
separator

PP (polipropilenã) Deºeu plasticRacorduri

PA (poliamidã) +
resturi menajere

Gunoi menajerSac uzat
(cu resturi menajere)

cauciuc Gunoi menajerGarnituri
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Tip/type/тир     NS3
Dimensiunea nominalã (NS)   [l/s] 3
Dimensiuni (L×l×h)    [mm] 1910×1062×1500
Conectãri DN     [mm] 110
Înãlþimea racordurilor intrare/iesire   [mm] 470/530
Volumul separatorului    [l] 1400
Volumul trapei de nãmol    [l] 600
Capacitatea stocare lichide usoare  [l] 150
Nivel pentru cantitate maximã de   [mm] ≈150
lichid usor
Masa netã    [kg] 90
Capac:     Necarosabil
Material:     Polietilenã
Cod:      48930000300

Tip/type/тир     NS6 NS10
Dimensiunea nominalã (NG)   [l/s] 6 10
Dimensiuni (Æ × H)    [mm] 2400×1400×1820  2650×1760×1945
Conectãri DN    [mm] 200 200
Înãlþimea racordurilor intrare/ieºire  [mm] 485/515 170/300
Volumul separatorului   [l] ≈3000 ≈4700
Volumul trapei de nãmol   [l] ≈1200 ≈2000
Capacitatea stocare lichide uºoare  [l] ≈700 ≈1000
Nivel pentru cantitate maximã de lichid uºor [mm] 200 200
Capac:     Necarosabil Necarosabil
Material:     Polietilenã Polietilenã
Masa netã:    [kg] 140 250
Cod:      48930000600 48930001000

NOTÃ: Separatoarele au în componenþã filtru coalescent ºi sistem de închidere pe racordul de 
evacuare.
Performanþele separatoarelor sunt în conformitate cu norma EN 858-1:2002/A1:2004 (clasa I).

ACCESORII OPÞIONALE 
pentru  reglarea la cotã a capacului din polietilenã în zone necarosabile, maxim 60 cm

     Cod
Prelungire L=600 mm   48710000604
Piesã  fixare prelungire cãmin   47901000125
Garniturã etanºare cãmin DN640  47901000116

ACCESORII OPÞIONALE 
pentru  reglarea la cotã a capacului din fontã cu rama, zone necarosabile/carosabile, 
maxim C250, maxim 60 cm

     Cod
Prelungire L=600 mm    47901000216
Piesã  fixare prelungire cãmin   47901000125
Garniturã etanºare cãmin DN640  47901000116

ATENÞIE! 
Zonele de montare a separatoarelor recomandate sunt zone necarosabile.
În anumite condiþii pot fi montate ºi în parcãri încadrate C250 conform EN 124.
 Capacul cu ramã este opþional. Dimensiunile capacului din fontã trebuie sã fie compatibile 
cu prelungirea (diametrul interior 690 mm/diametrul exterior 870 mm)

Separatoare de hidrocarburi aquaClean

din polietilenã cu montare subteranã 



Sistem de epurare a apelor uzate
Waste water treatment plants

i n s t a l a þ i i  p e n t r u  a p ã ,  g a z  º i  c a n a l i z a r e 205

1. De ce?

Pentru a preveni poluarea 
Contaminarea mediului cu materiale care interfereazã cu sãnãtatea umanã, 
calitatea vieþii sau funcþia naturalã a ecosistemelor (organismele vii ºi mediul în 
care trãiesc) este cunoscutã ca �poluare�. Substanþele poluante, provenite din 
activitãþile industriale ºi casnice, pot fi împãrþite în biodegradabile sau nu. Cele 
biodegradabile, cum ar fi apele uzate menajere, se recupereazã pe cale 
naturalã, atât timp cât rata de acumulare este inferioarã celei de autoepurare. 
Cele nebiodegradabile - printre care ºi produse provenite din prelucrarea 
petrolului, materiale plastice etc nu se degradeazã pe cale naturalã ºi de aceea 
pot persista in mediu sute de ani.

Pentru a menþine un nivel acceptabil de (auto) epurare
Multe activitãþi industriale genereazã cantitãþi însemnate de lichide insolubile 
(uleiuri,  hidrocarburi etc), care eliminate în mediul inconjurator, plutesc la 
suprafaþa apelor ca o peliculã impermeabilã ce are ca rezultat diminuarea 
transferului oxigenului atmosferic, cu efecte nocive asupra  ecosistemelor 
acvatice. Din aceste motive este necesarã ºi obligatorie tratarea apelor cu 
conþinut de hidrocarburi înainte de deversarea acestora în mediul înconjurator.

2. Cerinþe legale

Montarea unui astfel de sistem este obligatoriu în cazul:
-  spaþiilor industriale, spãlãtorii auto, staþii de carburanþi, service auto;
-  prezenþei riscului de contaminare a apelor pluviale cu hidrocarburi: parcãri, 
drumuri etc.

Hotãrârea 188:2002, modificatã ºi completatã cu HG 352:2005, aprobã 
Normativul privind condiþii de evacuare a apelor uzate în reþelele de canalizare 
ale localitãþilor ºi direct în staþii de epurare, NTPA-002/2002, art.5:  
- Apele uzate care se evacueazã în reþelele de canalizare ale localitãþilor 
ºi direct în staþiile de epurare nu trebuie sã conþinã: 
materii în suspensie, în cantitãþi ºi dimensiuni care pot constitui un factor activ 
de erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stânjeni 
curgerea normalã, cum sunt: 
a) materialele care, la vitezele realizate în colectoarele de canalizare  
corespunzãtoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera 
depuneri; 
b) diferitele substanþe care se pot solidifica ºi astfel pot obtura secþiunea 
canalelor; 
c) corpurile solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin grãtarul cu 
spaþiu liber de 20 mm între bare, iar în cazul fibrelor ºi firelor textile ori al 
materialelor similare - pene, fire de pãr de animale - care nu trec prin sita cu 
latura fantei de 2 mm; 
d) suspensiile dure ºi abrazive ca pulberile metalice ºi granulele de roci, 
precum ºi altele asemenea, care prin  antrenare pot provoca erodarea canalelor; 
e) pãcura, uleiul, grãsimile sau alte materiale care prin  formã, cantitate sau 
aderenþã pot conduce la crearea de zone de acumulãri de depuneri pe pereþii 
canalului colector;
f) substanþele care, singure sau în amestec cu alte substanþe conþinute în apa 
din reþelele de canalizare, coaguleazã, existând riscul depunerii lor pe pereþii 
canalelor, sau conduc la apariþia de substanþe agresive noi si care  impune ca 
valoare maximã  la indicatorul de  calitate �Substanþe extractibile cu 

3solvenþi organici�  30 mg/dm  

Regulile de proiectare sunt cuprinse în  SR EN 858 
-1: 2002: Separatoare de lichide uºoare (de 
exemplu hidrocarburi) Partea 1: Reguli de 
proiectare, performanþe ºi încercãri, marcare ºi 
controlul calitãþii iar cele de exploatare în EN 858 -
2:2003 Separatoare de lichide uºoare (de exemplu 
hidrocarburi) Partea 2:  Selectarea  dimensiuni 
nominale, instalare, operare ºi mentenanþã.

1. De ce? 
2. Legislaþie
3. Principiu de funcþionare
4. Caracteristici
5. Criterii de dimensionare
6. Instalare
7. Operare ºi întreþinere
8. Întrebãri frecvente
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3. Principiu de funcþionare

Separatoarele de hidrocarburi aquaClean® sunt proiectate pentru separarea lichidelor ne-emulsionate, mai uºoare decât apa - densitate 
maximã 0,95g/cm3 - sau a altor fluide insolubile în apã (benzinã, motorinã, uleiuri minerale etc) din apele uzate, înainte de descãrcarea în 
reþelele municipale de canalizare sau în emisar natural.
Concentraþia maximã de hidrocarburi reziduale este de maxim 5 mg/l , îndeplinind cerinþele EN - 858. Acest nivel ridicat de îndepãrtare se 
datoreazã separãrii în 2 faze - gravitaþionalã ºi coalescentã.

Faza 1-a: separare gravitaþionalã
Apa rezidualã încãrcatã cu materiale solide ºi lichide uºoare (uleiuri, 
hidrocarburi) intrã în separator printr-un racord de alimentare [1] care 
are rolul de a liniºti curgerea. Aici, datoritã diferenþei de densitate dintre 
apã, materiile solide ºi particulele de uleiuri&hidrocarburi, se produce 
separarea lor - solidele se depun la fund (în ceea ce se numeºte �trapã de 
nãmol�) [2] iar particulele de ulei ºi hidrocarburi se ridicã la suprafaþã [3].

Faza a 2-a: coalescenþa
Din camera de separare fluidul schimbã direcþia de curgere ºi trece prin 
filtrul coalescent [4] ºi print-un sistem de ºicane [5]. Filtrul coalescent 
este alcãtuit dintr-un amestec de fire dispuse într-o structurã aleatoare 
care creazã microturbulenþe locale ºi o curgere tridimensionalã. Acest 
regim de curgere are rol de a prelungi  ºi intensifica contactul efluentului 
cu suprafaþa fibrelor. Micro-picãturile de ulei, prea fine pentru a fi 
separate în prima fazã ajung astfel în contact cu fibra ºi aderã la aceasta. 
În timp, prin aderarea mai multor picãturi se formeazã una mai mare, 
care datoritã forþei ascensionale, se desprinde ºi urcã la suprafaþã. 
Sistemul de ºicane reþine aceste picãturi sub forma unei pelicule fine la 
suprafaþa interstiþiului dintre ele, de unde sunt îndepãrtate prin golire (vidanjare).
Efluentul pãrãseºte separatorul printr-un racord de ieºire [6] care, ca mãsurã suplimentarã de prevedere, este poziþionatã sub nivelul 
lichidului pentru a evacua din zona limpede.

Autoînchiderea
Evacuarea este prevãzutã cu un inel de autoînchidere [7] - datoritã densitãþii pluteºte în apã dar se scufundã în ulei. Astfel, pe mãsurã ce se 
acumuleazã ulei în spaþiul interior al ºicanelor, inelul de autoînchidere coboarã ºi, la atingerea nivelului maxim obtureazã evacuarea [8].
 
ATENÞIE
În acest moment evacuarea este inchisã ºi nivelul apei din bazin va creºte pânã la inundarea întregii zone din amonte. În astfel de situaþii 
separatorul trebuie golit, curãþat ºi repus în funcþiune.

Dacã aveþi instalat un sistem de monitorizare ºi avertizare VAL-HB151R, atingerea unui nivel intermediar este semnalatã vizual ºi acustic. În 
acest mod sunteþi avertizat din timp cã separatorul trebuie golit.

4. Caracteristici

I. Uºor de transportat ºi asamblat
 Separatoarele sunt confecþionate din polietilenã; au greutate micã, sunt uºor de transportat ºi asamblat.

II. Uºor de curãþat ºi întreþinut
 Tehnologia de fabricaþie produce suprafeþe netede, cu rugozitate micã. Astfel separatorul este uºor de curãþat, nu faciliteazã 
 depunerile scurtând durata de curãþare ºi micºorând consumul de apã. 

III. Etanº
 Polietilena este impermeabilã la gaze ºi apã. Construcþia este monobloc garantând etanºeitatea ansamblului.   Îmbinãrile sunt în afara 
 zonelor active iar acolo unde existã sunt fie sudate fie etanºate cu garnituri de cauciuc.

IV. Rezistent la mediile chimice
 Polietilena este rezistentã la medii chimice agresive.  Acesta înseamnã duratã mare de viaþã în exploatare prin lipsa coroziunii.
 Nu necesitã tratamente de suprafaþã. 

V. Rezistent mecanic
 Materialul din care este confecþionat - polietilenã - garanteazã o rezistenþã excelentã la impact ºi deformare. Pentru montajele 
 subterane acest lucru poate compensa deplasãrile datorate cutremurelor sau miºcãrilor pãmântului.

VI. Uºor de inspectat
 Capacul, uºor de montat/demontat este etanº prevenind apariþia mirosurilor neplãcute. Poate fi operat uºor ºi   asigurã spaþiu suficient 
 pentru curãþare.

1 2 3 4 5 6

7

8
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VII. Reciclabil
 Polietilena poate fi reciclatã la sfârºitul duratei de viaþã. Materialul reciclat poate fi folosit pentru fabricarea altor  articole ajutând la  
 protecþia mediului înconjurãtor.

VIII. Uºor de instalat
 Pentru instalãri subterane sunt disponibile echipamente suplimentare pentru ajustarea înãlþimii la nivelul solului º i pentru montarea în 
 diferite clase de încãrcare: A, B sau C. Instalarea este simplã iar amprenta pe sol ºi spaþiul necesar sunt minime.

5. Criterii de dimensionare

Înainte de selectarea dimensiunii ºi a modului de montare trebuie definit sistemul de separare util/necesar.

Componentele unui sistem de separare sunt:
- trapa de nãmol (S)
- separator clasa II sau I cu/fãrã bypass  (II, IIb, I, Ib)
- cãmin de prelevare probe (P).

NOTÃ 
Separatoarele cu bypass NU se monteazã la aplicaþii ca spãlãtorii auto.

Capacitatea separatorului de hidrocarburi depinde de:
- sursa de apã poluatã cu hidrocarburi/lichide uºoare;
- mãrimea suprafeþei pentru ape pluviale;
- intensitatea precipitaþiilor;
- cantitatea de hidrocarburi/lichide uºoare, în special când se monteazã separatorul cu by-pass;
- adâncimea la care se racordeazã separatorul cu sistemul de canalizare;
- zona de montaj: drumuri publice sau zone necarosabile.

Stabilirea corectã a capacitãþii separatorului se face þinând cont cã, dacã intensitatea precipitaþiilor este micã ºi cantitatea de ulei antrenat 
este micã iar în cazul unor precipitaþii intense uleiurile/hidrocarburile sunt foarte diluate. 

NOTÃ 
Pentru o dimensionare ºi utilizare optimã a unui separator de hidrocarburi vã recomandãm ca apele provenite de pe acoperiºuri, terase 
necirculate sã NU fie introduse în acesta, ci canalizate direct cãtre reþeaua de canalizare. 

                    Q  [l/s]s1

Diametrul Primul Al 2-lea Al 3-lea Al 4-lea Al 5-lea

nominal robinet    ºi urmãtoarele

DN 15 0,5 0,5 0,35 0,25 0,1

DN 20 1 1 0,70 0,50 0,2

DN 25 1,7 1,7 1,20 0,85 0,3

Capacitatea separatorului se determinã astfel:

Q :  debit maxim apã meteoricã, suprafaþa × intensitatea  de r

 calcul a ploii,  [l/s]

Q :  debit maxim apã uzatã,   [l/s]; Q  = Q  + Q  + Qs s s1 s2 s3

Q :  debit maxim apã uzatã, care depinde de numãrul ºi s1

  dimensiunea robinetelor de scurgere, [l/s]

Cantitatea de apã poluatã în funcþie de dimensiunea robinetelor 

de scurgere la maxim 4÷5 bar

NS = (Q  + f x Q ) x fr s d

Q : cantitatea de apã provenitã din spãlarea   s2

 autovehiculelor: 2 l/s x locuri de spãlare, l/s
Q : cantitatea de apã poluatã care provine de la spãlarea s3

 cu echipamente de spãlat cu presiune, ºi care se  
 calculeazã astfel: 2 l/s  pentru prima instalaþie  
 automatã ºi câte 1 l/s pentru fiecare echipament în 
 plus. 

NOTÃ 
Aceste valori nu depind de consumul real de apã.

 f  Tipul aplicatieix

 2 Spãlatorii auto, paltforme industriale, benzinãrii
 0 Apa pluviaã colectatã de pe drumuri, parcãri
 1 Zone protejate, unde riscul contaminãrii practic 
  inexistent

f :  factorul de densitated

 f  Densitatea hidrocarburii/lichidului usord

 1 0,85 / benzinãrii, spãlãtorii auto
 1,5 0,85 ÷ 0,90
 2 0,90 ÷ 0,95

Cantitatea de apã poluatã în funcþie de dimensiunea robinetelor 

de scurgere la maxim 4÷5 bar

f :     factor care depinde de modul de descãrcarex
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6. Instalare

Locaþia

Separatorul trebuie instalat subteran, cât mai aproape de sursa de contaminare a apei cu hidrocarburi/lichid uºor, în spaþii bine ventilate ºi 

accesibile pentru vidanjare ºi întreþinere. Ideal este ca separatoarele sã fie amplasate în zone fãrã trafic. 

Pregãtirea locaþiei

Lãþimea gropii trebuie sã fie egal cu dimensiunile bazinelor + cca. 60 cm. Adâncimea trebuie sã fie mai mare decât înãlþimea maximã a  

recipientului (luând în calcul piesa de prelungire ºi capacul) astfel încât sã permitã adãugarea unui radier de beton.

În funcþie de aplicaþie, volumul trapei de nãmol trebuie sã fie:
-  100×NS - colectare ape pluviale din zone cu nãmol, nisip limitat
-  200×NS - staþii de benzinã, spãlãtorii auto manuale, parcãri, garaje  (min 600 l)
-  300×NS - spãlãtorii camioane, tractoare (min 600 l)
-  300×NS - spãlãtorii automate, (min 5000 l).

2În cazul parcãrilor cu suprafeþe mari de peste 5.000 m , se monteazã separatoare cu by-pass (conductã ocolitoare). Montarea conductei 
ocolitoare se explicã prin faptul ca murdãria de pe aceste suprafeþe este preluatã de apa pluvialã de la prima aversã. În aceste condiþii filtrul 
de coalescenþã funcþioneazã continuu simultan cu preaplinul care comunicã cu by-pass.

Pregãtirea gropii
Separatorul va fi amplasat pe un radier de beton armat dimensionat în funcþie de structura solului ºi greutatea separatorului în funcþionare. 

Instalarea separatorului
Înainte de montare se verificã separatorul dacã este complet ºi nu a suferit nici o modificare datoritã transportului ºi manipulãrii. 
Coborâþi separatorul in groapã folosind frânghii pentru a evita lovirea sau zgârierea. Atenþie la poziþia de montare. 
Dacã nivelul apei freatice este ridicat, calculaþi forþa ascensionalã pe baza volumului rezervorului gol, cu un factor de siguranþã de minim 
1,1. Aceastã forþã trebuie compensatã prin ancorarea într-un bloc de beton de masã echivalentã.
 
INFO
Pentru montaj în zone carosabile trebuie folositã prelungirea ºi capacele de fontã pentru clasa de încãrcare corespunzãtoare.
Specificaþi acest lucru în comandã.

Conectarea
Separatorul este livrat împreunã cu toate piesele de conectare necesare. Nu folosiþi alte elemente decât cele specificate. Conectaþi direct 
mufele la conducta de canalizare. Conectarea la sistemul de canalizare se face conform normelor locale. Sistemul de separare se  
prevede cu cãmin necesar prelevãrii de probe. Cãminul de prelevare probe se monteazã întotdeauna dupã separator în direcþia de  
curgere. Dacã ieºirea din separator este mai jos decât nivelul canalizãrii se monteazã staþie de pompare dupã separator.
ATENÞIE!
Verificaþi corectitudinea montãrii cu semnul de curgere prevãzut pe separator. Întotdeauna cota de intrare este mai sus decat cea de 
evacuare asigurându-se în instalaþie o curgere gravitaþionalã.

 Statii de carburanti acoperite, 
2  suprafaþã max.,m NS

   100     1,5
   250   3
   500   6
   650   8
 1000 10

2 Parcãri, m , la o intensitate a 
 ploii de 300 l/s x ha NS
   50     1,5
 100   3
 200   6
 300   8
 350 10

2 Parcãri, m , la o intensitate a 
 ploii de 300 l/s x ha NS & by-pass
   250     1,5
   550   3
 1000   6
 1400   8
 1800 10

Exemple:
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Ventilaþia
Reþeaua la care se conecteazã separatorul trebuie sã fie ventilatã corespunzãtor.
Obligatoriu la nivelul separatorului se executã un sistem de ventilaþie DN 100/110.

Verificarea etanºeitãþii
Curãþaþi ºi îndepãrtaþi toate resturile (de ex. mortar, pietre, alte materiale de construcþie etc). Se obtureaza conducta de alimentare ºi 
evacuare dupa care separatorul se umple cu apã pânã la 10 cm deasupra nivelului maxim de funcþionare timp de cel puþin 20 min. Nu 
trebuie sã existe pierderi. Finalizaþi instalarea umplând groapa cu straturi succesive de nisip sau pamânt vegetal ºi compactaþi-le cu atenþie.
Gradul minim de compactare pe contur trebuie sã fie 85 % în cazul montãrii separatorului în zona necarosabilã ºi 90% în cazul carosabil 
clasa maxim C250. În cazul în care pãmântul este argilos sau existã risc de apariþie în jurul separatorului a infiltraþilor datoritã apei pluviale, 
spaþiul din jurul separatorului se umple cu nisip stabilizat sau beton. Betonarea se va face în trepte în straturi de cca. 30 cm, iar pentru 
echilibrarea presiunii exercitatã de betonul turnat asupra pereþilor separatorului, acesta se va  umple cu apã.

Punere în funcþiune
Înaintea punerii în funcþiune este nevoie de obþinerea autorizaþiilor aferente de la Direcþia Teritorialã a Apelor. Obligatoriu înainte de 
punere în funcþiune (ºi dupã fiecare golire) separatorul TREBUIE umplut cu apã curatã. 
La umplerea separatorului cu apã se ridicã plutitorul pânã ce apa atinge înãlþimea maximã, apoi se lasã în jos. Orice material rãmas în 
interior dupã instalare trebuie îndepãrtat. Asiguraþi-vã cã atât conducta de alimentare cât ºi cea de evacuare sunt libere ºi cã evacuarea din 
separator poate fi fãcutã fãrã obstrucþii.

7. Operare ºi întreþinere

Întreþinere
Monitorizarea continuã ºi operaþiile de întreþinere efectuate la intervale regulate de timp sunt o condiþie obligatorie pentru a garanta o 
operare pe termen lung fãrã probleme.
Obligatoriu, odatã la 6 luni, se verificã:
- volumul de nãmol din trapã sã fie sub nivelul dat în  specificaþia tehnicã a separatorului;
- grosimea nivelului de hidrocarburi sã fie sub nivelul dat în specificaþia tehnicã a separatorului;
- sistemul automat de închidere;
- filtrul de coalescenþã;
- dispozitivul de alarmã;
- cãminul de prelevare probe.

Grosimea stratului de ulei se determinã cu ajutorul unei rigle ºi a unei paste de marcaj nivel. În cazul în care grosimea stratului de ulei 
depaºeºte 15 - 20 cm, în funcþie de separator, uleiul trebuie îndepartat. 
Îndepãrtarea ºi transportul nãmolului ºi a hidrocarburilor se va efectua numai de personal autorizat de cãtre autoritãþile locale. Evacuarea 
cantitãþii de hidrocarburi/uleiuri acumulate se face atunci când este necesar, iar la repunerea în funcþiune, separatorul trebuie umplut cu 
apã curatã.

Odatã pe an separatorul trebuie golit, aerisit, curãþat/spãlat, inclusiv filtru ºi supus unei verificãri generale în ceea ce priveºte structura 
sistemului (etanºeitatea, structura, starea componentelor).
Orice intervenþie se înregistreazã ºi se pune la dispoziþia autoritãþiilor abilitate care solicitã date despre sistem.  
În cazul în care separatorul se monteazã în spãlãtorii auto, produsele de curãþat utilizate trebuie sa fie neutre, fãra acid clorhidric gazos. 
Dacã sunt utilizaþi mai multe tipuri de detergenþi, aceºtia trebuie sã fie compatibili. Emulsile nu pot fi separate în separatoarele de 
hidrocarburi de aceea acestea trebuie tratate înainte de intrarea în separator.

ATENÞIE
 � recomandãm ca operaþiile de întreþinere sã se efectueze de cãtre o firmã autorizatã. 

ATENÞIE 
1. Datoritã posibilului pericol de explozie este strict interzis fumatul sau prezenþa flãcãrilor în imediata vecinãtate.   Înainte de a intra în 
separator goliþi-l ºi ventilaþi-l corespunzãtor. Persoanele care intrã trebuie asigurate  cu o frânghie ºi supravegheate de o altã persoanã care 
rãmâne în exterior. Recomandãm purtatea unei mãºti de oxigen când se lucreazã în interior. Gura de acces trebuie  menþinutã liberã pe 
toatã durata intervenþiei. 
2. În imediata apropiere a separatoarelor se amplaseazã instalaþii pentru stingerea incendiilor.  
3. În cazul lucrarilor efectuate în zona drumurilor publice, personalul responsabil cu interveþia la separator va purta  veste de protecþie în 
culori fosforescente.
4. Substanþele colectate la golirea separatorului NU trebuie disponibilizate în reþeaua de canalizare, în ape de suprafaþã sau subterane, 
curgãtoare sau nu, ºi nici direct în staþiile de epurare. Acesta TREBUIE golit în staþiile de epurare prevãzute cu facilitãþi pentru acest tip de  
materiale, în punctele de colectare special desemnate.
5. Orice defecþiune a separatorului trebuie reparatã imediat. Sunt interzise modificãrile constructive care interferã cu modul de 
funcþionare aºa cum a fost el proiectat, modificarea dimensiunilor conectorilor de intrare sau ieºire sau utilizarea la alte debite decât cele 
luate în calcul la proiectare.
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Disponibilizarea conþinutului

Modalitatea de disponibilizare a lichidelor uºoare din separator depinde de autoritãþile ºi reglementãrile locale. Este executatã de obicei de 
serviciile/firmele locale de canalizare dar pot fi ºi firme specializate. Prelucrarea ulterioarã, care se face în staþii publice de epurare, depinde 
de tipul sistemului de epurare, de natura ºi tipul echipamentului de epurare etc ºi face baza unor contracte de prestãri servicii distincte.

ATENÞIE
 
Înainte de montarea unui separator contactaþi firmele locale de epurare ºi asiguraþi-vã cã puteþi încheia un contract pentru astfel de servicii. 
Hidrocarburile ºi nãmolul colectat din separator se încadreazã la deºeuri periculoase. Respectaþi prevederile legale privind manipularea 
deºeurilor periculoase.

8. Întrebãri frecvente

I. Existã un miros neplãcut (de produs petrolier) în jurul separatorului? Dacã acesta apare ce trebuie  fãcut?
 Nu, în mod normal nu existã miros de produs petrolier în jurul unui separator - reamintim cã la montaj acesta   trebuie ventilat. Dacã  
 detectaþi un astfel de miros chemaþi o echipã specializatã sã verifice separatorul. În nici un caz nu întreprindeþi nimic fãrã sã fiþi 
 asistat de cel  puþin încã o persoanã.
II. Dacã are loc o ploaie torenþialã cu intensitatea mai mare decât cea consideratã la dimensionarea separatorului, ce se 
 intîmplã?
 În acest caz separatorul nu va fi eficient, dupã terminarea ploii vã recomandãm o verificare a separatorului. 
III. Dacã nivelul apei din separator depãºeºte cota  normalã de funcþionare, ce e de fãcut?
 Probabil cã filtrul s-a colmatat, se recomandã golirea, spãlarea, verificarea elementelor care ar putea fi obturate, spãlarea sau înlocuirea 
 filtrului ºi repunerea separatorului în funcþiune.
IV. Dacã accidental în separator au ajuns alte substanþe, de ex. acizi, ce trebuie fãcut?
 Se verificã calitatea apei uzate la un laborator autorizat ºi se trateazã apa, dupã care separatorul se goleºte, aeriseºte, spalã ºi se repune 
 în funcþiune. 
V. Dacã în anumite aplicaþii cantitatea de ulei este estul de mare, de ex.  apa rezultatã de la spãlarea  platformelor de service, 
 ce soluþii pot fi adoptate?
 Supradimensionarea capacitãþii separatorului, vidanjare la termene mai mici, utilizarea unor echipamente de e  vacure ºi rezervoare de 
 stocare.
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Caracteristici
- monitorizare nivel ulei/hidrocaburi;  
- senzor capacitiv, fãrã elemente mecanice;
- nivel ridicat de siguranþã ºi fiabilitate;
- comumicare prin unde radio între 50÷300 m;
- posibilitate de alimentare cu celule fotovoltaice.

Utilizare

Uleiurile ºi hidrocarburile prezente în apele reziduale ridicã probleme deosebite nu doar pentru sistemele de canalizare ºi staþiile de epurare 
dar în mod special pentru apele de suprafaþã ºi cele subterane. Atât directivele UE cât ºi reglementãrile în vigoare HG 188/2002/NTPA 
002:2002  ºi HG 352/2005 impun introducerea de separatoare de grãsimi sau hidrocarburi pe circuitul apelor uzate înainte de intrarea în 
reþele de canalizare sau staþii de epurare.

VAL�HB151R, monitorizeazã continuu grosimea stratului de hidrocarburi din separator ºi genereazã un un semnal acustic ºi luminos atunci 
când acesta ajunge la grosimea prestabilitã ºi separatorul trebuie golit.

Comunicarea între senzori ºi releul de semnalizare se face prin unde radio, soluþie care oferã libertate deplinã în instalare ºi explotare. Dacã 
locul de montaj necesitã independenþã faþã de reþeaua de alimentare cu energie electricã se poate opta pentru alimentarea cu celule 
fotovoltaice. 

Descriere

VAL�HB151R constã dintr�un senzor capacitiv de prezenþã a uleiului/hidrocarburilor, o cutie de conectare la alimentarea cu energie 
electricã, sistem de transmisie radio ºi un releu de semnalizare. 

Senzorul capacitiv este montat la cca. 150 - 200 mm, în funcþie de tipul separatorului, sub nivelul lichidului din separator. În momentul în 
care stratul de ulei/hidrocarburi acumulat atinge nivelul critic, senzorul genereazã un semnal electric trasformat într�un impuls radio. Releul 
de semnalizare preia semnalul radio ºi�l transformã într�un semnal de alarmã vizual ºi acustic. Emiterea semnalului indicã necesitatea golirii 
separatorului.

VAL-HB151R
Sistem de monitorizare ºi avertizare pentru separatoare de uleiuri ºi hidrocarburi

cod: 48810000000 



Sistem de epurare a apelor uzate
Waste water treatment plants

i n s t a l a þ i i  p e n t r u  a p ã ,  g a z  º i  c a n a l i z a r e212

INFO
În cazul în care alarma a fost resetatã fãrã golirea separatorului aceasta se va reanclanºa peste 24 de 
ore, dezactivarea efectuându-se tot prin apãsarea butonului �Resetare alarmã�. Alarma va porni 
automat la fiecare 24 ore pânã când separatorul este golit. Apãsarea butonului �Resetare alarmã� se 
face prin ruperea sigiliului cutiei.

Sistem de transmisie radio MDS RX2-VAL

Este compus din 2 module: 
- emiþãtorul (MDS-TX2-VAL) � preia informaþia de la senzor ºi o transmite;
- receptorul (MDS-RX2-VAL) care recepþioneazã informaþia ºi semnalizeazã.

Fiecare emiþãtor are un cod individual unic, datele transmise de acesta putând fi recepþionate numai 
de receptorul care recunoaºte acest cod. Datoritã variaþiei lente a nivelului de ulei/hidrocarburã, 
emiþãtorul efectueazã câte o transmisie la fiecare 30 minute, cu pauza variabilã-aleator între 
transmisii. 

Receptorul este prevazut cu trei led-uri de semnalizare:

1. prezenþa tensiune de alimentare: led aprins � receptorul este alimentat;
2. indicator calitate legatura radio:
· verde - legãtura radio este de calitate;
· intermitent verde/roºu � calitate slabã a legãturii radio;
· roºu � nu este recepþionat semnal radio, legãtura este întreruptã.
3. indicator stare parametrii monitorizaþi 
· stins - funcþionare  normalã;
· roºu - nivel maxim de hidrocarburi acumulat însoþit  ºi de semnal acustic; dezactivarea alarmei 
 acustice se realizeazã prin activarea butonului de resetare a alarmei.

Elemente componente

1. senzor nivel hidrocarburi KVF-104
2. caseta de joncþiune NV05-SK3 
3. sistem de transmisie radio MDS RX2-VAL
4. releu de alarmã NV05-151

Senzor nivel hidrocarburi KVF�104
KFV�104 este un senzor capacitiv care emite un  semnal slab de înaltã frecvenþã dependent de mediul 
în care este poziþionat. Constã dint-un corp cilindric 32×138  mm conectat la un cablu de 5 m cu 
rezistenþã bunã la acþiunea hidrocarburilor. Funcþioneazã doar imersat într�un mediu lichid, având 
capabilitatea de a sesiza diferenþa dintre apã ºi uleiuri.
Sistemul de fixare este executat din oþel inoxidabil, cu bride rezistente la acþiunea produselor 
petroliere ºi asigurã suspendarea simplã ºi garantatã la adâncimea doritã. 

Date tehnice
- Tensiune de alimentare: max. 13 Vac;

0- Domeniu de temperaturã: -20÷60 C;
- Dimensiuni (diametru ×  lungime): 32 × 138 mm ;
- Greutate: 620 g;
- Grad de protectie: IP68.
- Certificat ATEX

Caseta de joncþiune NV05-SK3
Este folositã pentru conectarea cablului senzorului la sursa de alimentare ºi convertirea semnalului 
electric în semnal radio. Caseta de conxiune este autorizata pentru zona �zero�.

Date tehnice:
- Material: nylon 6.6;
- Conexiune: PE16;
- Diametru cablu: 5.5/15 mm;
- Dimensiuni:  28×108  mm;

0- Domeniu de temperaturã:-20÷60 C;
- Grad de protectie: IP67;
- Certificat ATEX:  Demko 02ATEX 131775



Sistem de epurare a apelor uzate
Waste water treatment plants

i n s t a l a þ i i  p e n t r u  a p ã ,  g a z  º i  c a n a l i z a r e 213

Date tehnice receptor:
- Tensiunea de alimentare: 230Vac, 50÷60Hz;
- Banda de frecvenþã: 433MHz;

0- Domeniu de temperaturã: -20÷60 C 
- Dimensiuni (lungime× lãþime×înãlþime): 180×90×55 mm;
- Grad de protecþie: IP20.

Date tehnice emiþãtor:
- Tensiunea de alimentare: 5Vcc

0- Domeniu de temperaturã: -20÷60 C;
- Grad de protecþie: IP20.

Releu de alarmã NV05-151
Se livreazã într-o casetã prevazutã cu ºinã de montaj M36 cu sistem de fixare pe suport vertical (de ex. un zid) ºi 
capac de protecþie translucid pentru a permite observarea stãrii diodelor de semnalizare opticã ºi accesul la butonul 
de resetare. În aceastã casetã este montat ºi emiþãtorul pentru  sistemul de transmisie radio. 

Casetã - date tehnice:
- Dimensiuni:  180×180×110;
- Diametru cablu:  5,5 mm;

0- Domeniu de temperaturã: -20÷60 C
- Grad protectie:  IP67.

Releul este echipat cu 3 diode electroluminescente (LED) care indicã:
- dacã sistemul este conectat la instalaþia electricã;
- dacã este în stare de functionare (senzorul conectat);
- alarma opticã, dacã s-a ajuns la  nivelul maxim de acumulare sau defectarea senzorului. Ledul rãmâne activ pâna la golirea 
 separatorului sau remedierea defecþinilor la senzor. 
 Alarma vizualã nu se poate reseta.

INFO 
- Dacã separatorul nu este golit (sau dacã senzorul este în continuare defect) alarma va reporni la fiecare 24 ore. Puteþi opri soneria  
 folosind butonul reset; semnalul optic însã nu poate fi resetat.
- Dacã led�ul �Senzor conectat� clipeºte atunci fie acesta este defect fie s�a atins nivelul maxim de ulei/hidrocarburã.

Releu NV05-151 - date tehnice:
- Tensiune alimentare:  230Vac  ±10%;
- Frecvenþa:  50÷60Hz;
- Putere absorbitã (max/min): 6VA/4,5VA;
- Siguranþa fuzibilã:  10A;
- Nivel acustic (la aprox 10 cm): 70dB;
- Frecvenþã audio: ~4KHz;

0- Domeniu de temperaturã: -20÷60 C;
- Dimensiuni: 66×70×58 mm;
- Greutate: 325 g;
- Grad protecþie: IP20;
- Categoria de supratensiune: 3;
- Grad de poluare: 2;
- Atestat: (EEX1A1IIB);
- Certificare: UL international Demko A/S;
- Certificat ATEX: Demko 04ATEX 136.466.

ATENÞIE
- Instalarea ºi întreþinerea releului nu se va efectua cu  
 instalaþia sub tensiune.
- Folosiþi numai materiale omologate ATEX.
- Releul NV05-151 trebuie întotdeauna plasat în afara  
 zonei cu risc de explozie.
- Respectati reglementãrile speciale de instalare ºi marcaj în zona zero.
- Instalarea releului de alarmã se face numai de cãtre  personal calificat. 

Instalare ºi întreþinere

1. Instalarea sistemului de avertizare se face numai de cãtre personal calificat. 
 Este interzisã instalarea releului de alarmã în zone cu pericol de explozie. 
 În cazul instalãrilor în zone cu pericol de explozie trebuie respectate prevederile naþionale ºi normele corespunzãtoare, 
 precum EN 50039 ºi/sau EN 60079 - 14.
2. La fiecare golire a separatorului sau cel puþin la fiecare ºase luni se va curãþa sonda ºi se va verifica sistemul de a vertizare. 
3. La golire se va extrage sonda din separator ºi se va curãþa. Dupã vidanjare umpleþi separatorul cu apã curatã ºi  reintroduceþi sonda la 
 locul ei. 
4. Utilizaþi pentru curãþarea sondei o soluþie neagresivã de curãþare (de ex. detergent de vase ºi o perie).
5. Cea mai simplã verificare a stãrii de funcþionare constã în scoaterea sondelor ºi scufundarea lor în separatorul de u lei cu urmãrirea 
 diodelor de pe releul de alarmã. 
6. Toate lucrãri de reparaþii ºi întreþinere la sistemul de avertizare se vor executa exclusiv de cãtre personal pregãtit pentru lucrul cu 
 aparate Ex ºi cu autorizaþia producãtorului.
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0Cãmin dispersie cu capac 3 OUT 45  DN110
#    D H  Masa Cod

 [mm] [mm] [kg]
  570 1200 15 32257011012
  570 1700 24   32257011017*

# Se livreazã cu capac, H este înãlþimea totalã cu capac,
poziþia capacului va ramâne circa 10 cm
deasupra nivelului solului dupã montaj. 

Tub PVC cu mufã, garniturã ºi fante 

Element puþ pentru drenare D570 cu capac

Element prelungire puþ pentru drenare D570
cu garniturã

*pe baza de comandã

    d a Suprafaþa activã L Cod
2 [mm]  [dm /m] [m]

0  110   90  1,00 6   34110409006*
0   180  2,00 6 34110418006
0   270  3,00 6 34110427006
0  360  4,00 6   34110436006*
0  125   90  1,37 6   34125409006*
0  180  2,07 6   34125418006*
0  270  3,10 6   34125427006*
0   360 4,13 3   34125436003*
0   360 4,13 6   34125436006*
0  160   90  1,42 6   34160409006*
0  180  2,67 6   34160418006*
0  270  4,00 6   34160427006*
0   360 5,33 6   34160436006*

#  D H  Masa Cod
[mm] [mm] [kg]
570 1000 12   32057000010*
570 1500 21   32057000015*

#    D H  Masa Cod
 [mm] [mm] [kg]
  570 1000   9   32157000010*
  570 1500 19   32157000015*

Sisteme de infiltrare în sol


