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1.  DESCRIEREA INSTłAIELIA:  
InstalaŃia de epurare tip ''NOROI ACTIV'' este coăm pia ccot nfecŃionaăt  din PE (polietileăn lineaăr), material reciclabil integral, asigurând epurarea  
mecano-biologăic a apelor uzate într-un sŃipua foarte mic. InstaŃliaa este alcatuăi tdintr-o cameăr de oxidare unde are loc fermeŃian taaerobă (în  
prezenŃa oxigenului), o camăe dr e sedimentare sau zona de cai lmo  cameăr cu perete dublu destiăn actompresorului, necesar producerii aerului.  
Aceste compartimente sunt dimensionate astfel încât în primul să se asigure o stabilitate bioloăg aic încărcării poluante prin procesul de oxidare  
(digestie aerobă) iar în cel de-al doilea compartimeăn ts es creeze zona de calm unde amestecul de aer,noroiul biologic activ i apele epurate se  
despart. Apa limpeăz iet ste evacuăa tsau merge în aă ltfază pentru un alt tratament,noroiul este recirculat în bazinul de oxidare din insŃtiael,a iar în  
final trebuie vidanjat.InstalaŃia de epurare de tip ''NOROI ACTIV'' păre uznin torificiu de intrare ape uzate,un orificiu diree  ieape tratate, capacul de  
inspecŃie al sedimentatorului, capac de preluare al noroiului,capac pentru locual compresorului, compresorul, sedimentatorul, camera de oxidare,  
difuzori pentru micro-bulele de aer.  
 
2.  DOMENII DE APLICARE  
LocuinŃe particulare, nucleele reziŃdiaelen, restaurantec, oli,  etc  
 

3.  NORMA EUROPEANA DE REłĂFE URNINI EN 12566 - 3 : 2006  
StaŃii mici de epurare a apelor uzateă  plaâ n50 de locuitori echivaŃlie. n 
Partea 3: StaŃii mici de epurare a apelor uzate menajere prefabricate i/sau ansamblate în situ.  
 

4.  EXTRAS DIN NORMATIVUL NTPA - 001 I/  N20T0P2A  002 / 2002  
Legile în vigoare, atente la mediul încăotonrju, rimpun ca toate apele provenite de la coŃniilsetr uccivile i industriale ăs fie tratate înainte de a fi 
deversate într-un emisar natural. Sistemele de epurare de tip "NOROI ACTIV" au fost proiectate i dimensionate pentru a garanta deversarea apei tratate 
într-un emisar natural, cu coŃinad siă fie respectate normele NTPA  002 / 2002.  
NTPA 001 / 2002  
Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluaŃin a apelor uzate industriail eu rbane la evacuarea în receptori naturali;  

NTPA 002 / 2002  
Normativ privind stabilirea condiŃiilor de evacuare a apelor uzateŃ eînle rlee de canalizare a loăcŃailolirt i direct în stŃaiile de epurare.  
 

5.  INFORMłAII DE BAĂZ PENTRU ÎNTOCMIREA CAIETELOR DE SARCINI:  
InstalaŃia de epurare tip ''NOROI ACTIV'' Telcom din PE  (polietilenă lineaăr) reciclabăil, este compuăs din două încăperi monobloc: bazinul intern  
de sedimentare sau zona de cai lmlin tire unde amestecul de aer, noroiul biologic ai catipve le epurate se despai rbt azinul extern sau zona de  
oxidare unde are loc fermeŃinat aaerobă (în prezeŃna oxigenului). Produsul este dotat cu capac central, un alt capac pentru inspŃiae cbazinului de  
sedimentare i un altul pentru inspŃeiac bazinului de digestie, un orificiu de intrare a reziduurilor (influent), un orificiu pentrui reiea apelor tratate  
(efluent) i un altul pentru ieirea bio-gazului. InstaŃiala de epurare de tip “NOROI ACTIV” Telcom mai prezintă un n°... de pompe liniare cu  
membrane de la 36 Watt, 220V, 50iH uzn  n° ... de difuzori cu membrane care produc microbule. Tubulatura de intrarie i e ire este dotaă tcu 
garnituri exterioare potrivite cu dubla margine pentru garantarea unei etanriă eficiente.  
 

6.  AVANTAJELE INSTłAIELIA DE EPURARE TIP "NOROI ACTIV"  
- performanŃe ridicate ale parametrilor apelor reziduale tratate;  
- dimensiuni mici, confŃeiocnat din material reciclabil integral; 4 6 

- închis ermetic; 11 12 

- nu ocupă spaŃiu (trebuie îngropat); 
- rezistenŃă la coroziune; 
- rezistenŃă mecaniăc mare; 
- rezistenŃă termică cuprinsă între -60ºC +80ºC; 
- reacŃie neutăr la UV; 
- u or de instalat.  

7.  PERFORMANł E  

Societatea prodăutcoare Telcom Italia asiăg uprentru instalŃaiile de epurare tip 
“NOROI ACTIV” corect instalai tceo rect gestionate, parametri ai efluentului care 
se încadrează în limitele impuse de normele NTPA 001/2002.  

8.  NOMENCLATURA 9 

1 - intrare  ape reziduale (influent); 
2 - racord de evacuare biogaz; 3 

3 - capacul loca ului pompei Ø 420; 2 

4 - capac de inspecŃie al sedimentatorului Ø 140; 10 

5 - ie ire ape tratate (efluent); 1 

6 - capac de preluare a noroiului din zona de digestie Ø 140; 5 

7 - tubul de legatur ăîntre pomp ă i difuzori; 
8 - compartimentul de oxidare; 
9 - loca uri destinate pentru legături în vederea manipuălrii; 

10 - compresor; 7 
11 - orificiu aer pentru compresor; 14 8 
12 - orificiu pentru trecerea cablului de la compresor;  
13 - difuzor de micro-bule; 13 

14 - difuzor de micro-bule.  
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9.  DIMENSIUNILE INSTALAłIILOR DE EPURARE  DE TIP “NOROI ACTIV” 

MODEL DIMENSIUNI (cm) VOLUM (litri)  DIMENSIUNI (mm)

U.E. Tip 

5 FA 5 

h 
max 
132 

ø  hi hu SED 
max 
118 90 88 170 

DIG Total øi øu   øid anjaarc 
v e 

850 1020 100 100 140 

ø insp.SED ø bio Nr. ø 
difuzori max 

140 1’’ 2 36  

10 FA 10 166 164 120 117 340 1700 2040 125 125 140 140 1’’ 3 69 

15 FA 15 171 194 125 122 510 2600 3110 125 125 140 140 1’’ 4 76 

20 FA 20 184 213 135 132 700 3400 4100 125 125 140 140 1’’ 5 112 

25 FA 25 211 217 161 158 900 4300 5200 125 125 140 140 1’’ 6 181 
 

NOTĂ: Num ărul de locuitori echivalenŃi, reprezintă num ărul de utilizatori în exploatare casnică, cu o medie de consum 
de 170 ÷ 200 litri / zi / persoană. 

 

10.  ALEGEREA PRODUSULUI  
InstalaŃia de epurare de tip “NOROI ACTIV” se alege în funcŃie de numărul de 
Locuitori EchivalenŃi (L.E.).  Alegerea volumului mai mare nu compromite 
funcŃionarea instala Ńiei ci dimpotrivă, scade frecvenŃa vidanj ării. 

11.  PRINCIPII DE FUłNIOCNARE 

Principiul de funcŃionare se bazează pe sistemul de epurare de tip biologico 
oxidativ prin barbotare de oxigen. InstalaŃia de epurare biologică, folosete 
activitatea unor microorganisme care oxidează sau mineralizează substanŃele  
organice aflate în apa uzată, eliminându-le în mod continuu sub forma lichidă  
sau gazoasă, prin celule. Cele mai importante produse ale oxidării substanŃelor  
organice, care conŃin, în principal, carbon, oxigen, hidrogen i azot sunt bioxidul  
de carbon, acidul azotic i anhidrida sulfurică. Deoarece apele uzate conŃin o  
cantitate suficientă de substanŃe alcaline, aceti acizi se transformă imediat  
după formarea lor, în săruri solubile în apă (nitri Ńi, sulfa Ńi, carbonaŃi), cu excepŃia  
unei p ărŃi din bioxidul de carbon care rămâne în soluŃie sau se degajă. 

O i 

SED 

h i 

O max 

O u 

h max 
h u 

DIG  

Sunt instalaŃii de epurare biologică cele care utilizează pentru eliminarea substanŃelor organice biodegradabile coloidale i dizolvate, fenomenul de 
epurare cu biomasă în suspensie. InstalaŃiile cu nămol activat mai poartă denumirea i de instalaŃii de aerare.Ele se amplasează dupa treapta de 
epurare primară care are ca scop îndepărtarea impurităŃilor grosiere.  În instalaŃiile cu nămol activat se amestecă trei elemente:  

1.  apa uzată, care conŃine substratul organic, deci hrana bacteriilor mineralizatoare;  
2.  aerul, care conŃine oxigenul necesar proceselor bio-chimice care se desf ăoară in bazin;  
3.  nămolul activat de recirculare preluat din decantor i trimis în bazinul de aerare; el conŃine biomasa necesară păstrării unei  concentraŃii 
constante a nămolului din bazinele de aerare.  

Bazinele de aerare sau instalaŃiile cu nămol activat sunt construcŃii în care se produce procesul de epurare biologică a apelor uzate în prezenta 
oxigenului introdus artificial prin aerare i a nămolului activat, fiind astfel  concepute încât:  

-  s ă asigure un amestec omogen i cât mai complet între cele trei elemente (apa uzată, aer i nămol activat)  
- să asigure cantitatea de oxigen necesară proceselor bio-chimice desfăurate în bazin;  
-  să se evite  producerea  depunerilor de nămol în bazin,  proiectându-se o formă geometrică a bazinului i o circula Ńie corespunzătoare în 
acest sens;  

Prin aerare artificială se înŃelege îmbogăŃirea cu oxigen a masei de apă din bazin prin transferul acestuia din aer la apă sau prin introducerea de  
oxigen pur în apa uzată care conŃine substanŃe organice biodegradabile. Bacteriile participante sunt de tip aerob. Ele se găsesc întotdeauna în apa  
uzată decantată primar i se pot adapta sau nu la condiŃiile aerobe din bazin. În bazinul cu nămol activat sunt create în mod artificial condiŃii de  
dezvoltare i de înmulŃire intensivă a microorganismelor care, în procesul lor de viaŃă, transformă substanŃele organice biodegradabile pe bază de  
carbon, aflate în apa uzată sub formă coloidală sau dizolvată, în material celular viu. Acesta se reunete în flacoane i este reŃinut în decantorul  
prev ăzut în aval i poart ă denumirea de nămol activat sau nămol activ. Pentru introducerea aerului în instalaŃie se utilizează aerarea cu bule fine.  
Acest sistem constă în dispersoare de aer, montate sub forma unei ciuperci,  aerul introducându-se sub presiune cu ajutorul unui compresor  
antrenat de un motor electric. Fluxul de aer în ieire din aceste difuzoare, poziŃionate în apropiere de baza bazinului de oxidare, produce o micare  
de amestec a apelor uzate - nămoluri , fiind asigurat astfel un aport optim de oxigen, necesar pentru desfăurarea corectă a procesului de  
fermentaŃie, efectuat de bacteriile aerobe prezente în acesta iar în acelai  timp împiedică depozitarea nămolurilor în bazinul de colectare. Aerarea  
prelungită a nămolului produs, duce la oxidare (mineralizare) totală. Utilizarea difuzoarelor de aer cu bule fine, permite obŃinerea unei fracŃionări mai  
mari a aerului în micro-bule, astfel încât să mărească suprafaŃa de contact aer-bacterii-apă uzată, provocând în consecinŃă o accelerare a  
procesului de oxidare-epurare (o mai mare rentabilitate). În plus aceste difuzoare de aer reduc riscul de înfundare. Din bazinul de oxidare amestecul  
de ape uzate netratate  nămoluri trece în bazinul de sedimentare unde, în virtutea unei stări de stagnare în care se găsesc, nămolurile active se  
separă decantând pe fund, în timp ce apele clarificate i epurate sunt ridicate i evacuate. Bazinul de sedimentare dimensionat generos permite  
majorarea perioadei de detenŃie a amestecului de ape uzate-nămoluri astfel încât să garanteze separarea i succesiva precipitare a acestora ultime  
pe fundul secŃiunii .  

 

IMPORTANT:  

Procesul de epurare  se obŃine numai cu instalaŃia de epurare plăin.  

ODATĂ VIDANJATĂ INSTALAłIA  TREBUIE  UMPLUTĂ CU APĂ IMEDIAT.  
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12.  TEHNICA APLICĂA  T

Apele reziduale menajere provenite dintr-un sistem de tratament primar (ex. Fosa septicăImhoff, separator de grăsimi) intra gravitaŃional prin 
orificiul (I) în bazinul de oxidare sau digestie (DIG); în acest compartiment are loc faza de oxidare a influentului printr-un tratament intens de aerare 
artificial ă, iar într-un mediu bogat în oxigen se produc numeroase procese fizice, chimice i biologice care degradează influentul. Introducerea aerului 
sub presiune cu ajutorul compresorului, creeazăcondi Ńii favorabile pentru înmulŃirea bacteriilor aerobe care aderă la suprafaŃa materiilor în suspensie sub 
form ă de flocoane uniform dispersate în bazin.  
Pentru introducerea aerului se utilizează un compresor (10) adecvat fiecărui itp de instalaŃie, funcŃie de capacitate, acesta barbotează în 
permanenŃă bule fine de aer printr-un număr variabil (funcŃie de capacitatea instalaŃiei) de membrane perforate sub formă de ciupercă (13, 14), 
dispuse pe fundul bazinului DIG.I  
ConcentraŃia microbiană prezentă în bazinul de oxidare, responsabilă de epurarea continuă a influentului este garantată de continua recirculare a 
noroiului activ recoltat succesiv în bazinul de sedimentare (SED).  
Tehnologia de epurare cu nămol activ constădin amestecarea i aerarea amestecului de apă uzată cu sedimente active recirculate, urmată de 
separarea apei uzate de nămol, separare care se efectuează în camera de sedimentare (SED), sau zona de calm i lini tire, unde amestecul de aer, noroi 
biologic activ i apele epurate se despart. Apa epurată este evacuată prin orificiul E, iar noroiul este recirculat în bazinul de oxidare din instalaŃie, iar 
în final trebuie vidanjat.  
Procesul de epurare este un proces cu degajare de bio-gaz din această cauză instala Ńia este prevăzută cu un orificiu 2, de evacuare a gazelor 
acumulate. 
 

13.  NORME DE INSTALARE  

Amplasamentul    instalaŃiei de  epurare trebuie să corespundă următoarelor cerinŃe i condi Ńii: · să 
se asigure pe cât posibil curgerea apei prin gravitaŃie în toate compartimentele instalaŃiei; · să fie 
a ezată   în exteriorul imobilelor la o depărtare de cel puŃin un   metru de fundaŃie; ·  să se 
asigure accesul uor pentru vidanjare;  
·  se recomandă construirea de ziduri de  protecŃie pentru zonele cu risc de inundaŃie.  

Se apeleaăz la o firmă de specialitatei  la autorăitŃile  de mediu locale pentru aflareŃaiu noiplor privind posibilitatea evaărciiu apei tratate (în emisar, sol sau canal  
colector).  
 

14.  SCHEMA DE INSTALARE  

Imaginile de mai jos reprezintă sistemul ideal recomandat de producătorul TELCOM Italia. Acest sistem este compus dintr-un separator de grăsimi montat 
la ieirea apelor încărcate cu grăsimi ce rezultă de la bucătării, bazinul septic de tip IMHOFF, care asigură un tratament primar al apelor menajere 
provenite de la băi, toalete, etc., i sistemul de tip NĂMOL ACTIV, care asigură un tratament secundar al apelor tratate care provin de la bazinul septic de 
tip IMHOFF. Prin acest sistem, producătorul garantează epurarea apelor uzate la valorile admise de normativul NTPA 001 / 2002, care stabilete limitele 
admise de poluanŃi din apele epurate înainte de deversarea lor în receptori naturali.  

Vă putem recomanda următoarele instalaŃii:  
 

14.1  Descărcarea apelor gri i negre se face împreună  

bazin septic  
IMHOFF  

evacuare emisar  
 

ape negre evacuare sol 
ape gri 

tratament terŃiar 

instalaŃie 
NOROI ACTIV 

cămin 
prelevare probe 

 
14.1.1  Descărcarea apelor  se face în sol: 

 

Øintrare Øiesire FOSA INSTALAtIA 
L.E. ECOIMO FA SEPTIC~ NOROI ACTIV 

mm mm 

5 100 100 ECO IMO 6 FA  5 

10 125 125 ECO IMO 6 FA 10 

15 125 125 ECO IMO 10 FA 15 

20 125 125 ECO IMO 15 FA 20 

25 125 125 ECO IMO 20 FA 25 
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14.1.2  Dăercsacrea apelor  se face în emisar natural sau în canal colector: 

 

Øintrare Øiesire FOSA INSTALAtIA 
L.E. ECOIMO FA SEPTIC~ NOROI ACTIV 

mm mm 

5 125 125 ECO IMO 10 FA 10 

10 125 125 ECO IMO 15 FA 15 

15 125 125 ECO IMO 20 FA 20 

20 125 125 ECO IMO 25 FA 25 
 
 

14.2  Descărcarea apelor gri i negre se face separat:  

 

bazin septic  
IMHOFF  

evacuare emisar 
 

ape negre 
 
 
 
 

ape gri 
 
 
 
 
 
14.2.1  Descărcarea apelor  se face în sol: 

 

 

 

cămin 
distribuŃie instalaŃie 

NOROI ACTIV 

cămin 
separator prelevare probe 
grăsimi 

evacuare sol  

tratament terŃiar  

 

Øintrare Øintrare Øiesire  FOSA SEPARATOR INSTALAtIA
L.E. ECO IMO ECO DIS FA SEPTIC~ DE GR~SIMI NOROI ACTIV 

mm mm mm 

5 100 100 100 ECO IMO 4 ECO DIS 4 FA 5 

10 100 125 125 ECO IMO 6 ECO DIS 10 FA 10 

15 125 125 125 ECO IMO 10 ECO DIS 10 FA 15 

20 125 125 125 ECO IMO 10 ECO DIS 30 FA 20 

25 125 125 125 ECO IMO 15 ECO DIS 30 FA 25 
 
 

14.2.2  Descărcarea apelor  se face în emisar natural sau în canal colector:  
 

Øintrare Øintrare Øiesire  FOSA SEPARATOR INSTALAtIA
L.E. ECO IMO ECO DIS FA SEPTIC~ DE GR~SIMI NOROI ACTIV 

mm mm mm 

5 100 100 125 ECO IMO 6 ECO DIS 6 FA 10 

10 125 100 125 ECO IMO 10 ECO DIS 10 FA 15 

15 125 100 125 ECO IMO 15 ECO DIS 10 FA 20 

20 125 100 125 ECO IMO 20 ECO DIS 30 FA 25 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT:  

Deversarea apei tratate în teren (prin drenuri) sau în canal colector se va face cu respectarea legislaŃiei i a cerinŃelor de mediu locale.  
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14.3  ÎNGROPAREĂAR FĂ STRUCTUĂR DE PROTEł CIE (1)  
 

Instala Ńia de epurare trebuie să fie integral îngropată în pământ, fiind prevăzută  
cu un tub de ventilare adecvat pentru accesul aerului necesar compresorului; 
de asemenea trebuie să se asigure accesul pentru vidanjare i inspec Ńie 
periodic ă. 
 

Pentru îngropare, trebuie executată o săpătură  cu dimensiunile mai mari cu 
30 cm fa Ńă de cele ale instalaŃiei. 
 

Baza gropii trebuie realizată plană i rezistentă pentru a suporta sarcina 
produs ă de bazinul plin, printr-un strat de nisip de 10 ÷ 15 cm compactat, 
care asigură o a ezare stabilă a bazinului (fig. 2a). 
 

Înainte de instalarea bazinului în groapă, trebuie stabilite punctele de 
localizare a tuŃurilor de alimentare i de evacuare. 
 

Umplerea gropii cu pământ, trebuie executată după ce bazinul de epurare 
este umplut cu apă până la jumătatea nivelului maxim, pentru a se evita 
deformarea produsului. 
 

OperaŃiunea de umplere: se folosete   pământul provenit din săpături, 
verificându-se s ă nu conŃină pietre cu margini ascuŃite, executat în 
straturi de cca. 30 cm odată, fiind compactat. În timpul umplerii gropii, 
bazinul de epurare va fi umplut simultan cu apă, verificându-se constant 
 
 

Dacă malurile gropii se surpă u or, se va turna un strat de beton de cel 
puŃin 15 cm grosime. În cazul circula Ńiei pietonale sau a circulaŃiei 
autoturismelor, umplerea superioară trebuie executată după instrucŃiunile 
unui tehnician specializat în acest sens (fig. 2c, 2d). 
 
 
 
 

14.4  ÎNGROPAREA CU STRUĂC TDUER PROTEłCIE (2) 
 

În cazul în care sistemul de epurare este instalat în zone cu terenuri 
mlătinoase sau când panza freatică este aproape de fundul gropii, existând 
posibilitatea de a fi inundată, produsul trebuie protejat cu o structură monolit ă 
din beton (fig. 2e). 
 

Indiferent de soluŃia aleasă 1 sau 2, odată introdus bazinul în groapă, 
poate fi acoperit cu condiŃia să fie asigurat accesul pentru vidanjare i 
accesul la racordul de aer pentru compresor. 
 
 
 
 

15.  EVACUAREA APEI TRATATE 
 

Evacuarea apei tratate se poate face atât în sol (cu respectarea legislaŃiei 
române i a cerinŃelor de mediu locale) printr-un sistem de infiltrare în sol cât i 
direct alŃi receptori naturali. 

strat de nisip 

umplutur ă de pământ 
acoperire bazin 

tuŃ de alimentare 
ape uzate 

tuŃ de evacuare 
ape limpezite 

umplutur ă 
de pământ 

Ńeavă de evacuare 
biogaz 15 cm 

perete de 
beton simplu 

umplutur ă 
de pământ 

Ńeavă de evacuare 
biogaz 

capac 
necarosabil 

strat de nisip 

capac 
carosabil 

perete 
beton armat 

strat de nisip 

radier 
beton armat 

fig. 2 a 

fig. 2 b 

fig. 2 c 

fig. 2 d 

fig. 2 e 

strat de nisip  
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16.  CÂMPURI DE DRENAJ  

Apele tratate se deversează în sol prin intermediul unei reŃele de drenaj.  

SCHEMA DE PRINCIPIU A UNEI CANALIZĂRI AUTONOME CU DEVERSAREA APEI TRATATE PRIN CÂMPURI DE DRENAJ  

Conducte racord Câmp drenaj 

1 m 
instalaŃie 

NOROI ACTIV 

Fosă  ămin C

de la baie 

2 m 

Drenaj  
 

orificiu  
inspec Ńie  
i 

de la bucatarie 
Cămin 
distribu Ńie 

Degresator 

ventilaŃie 

max 20 m  

 

Drenurile sunt canalizări subterane, prevăzute în partea inferioară cu orificii, rosturi sau fante prin care apa tratată este infiltrată în sol.  
Drenurile oferă o distribu Ńie uniformă a apelor epurate prin evaporarea mai mare prin suprafaŃa terenului. La proiectarea cîmpului de drenuri se va Ńine 
seama de următoarele considerente: adâncimea aezării tuburilor de dren se ia în funcŃie de adâncimea de îngheŃ i de relieful terenului de cel mult 1,20 
m. Nivelul apelor subterane trebuie să se găsească la o adâncime de cel puŃin 1,00 m de baza tuburilor drenului, pentru a asigura schimbul de aer 
în stratul activ al solului. Dispunerea unor instalaŃii de absorbŃie presupune că solul are capacitatea suficientă de preluare i că nivelul pânzei freatice 
se află la o oarecare adâncime sub nivelul drenurilor. łeava de drenaj poate fi confecŃionat ă din tubulatură PVC cu diametrul de 110 mm prevăzută cu 
găuri alternante pentru evacuare cu diametrul între 3 i 6 mm.  

Sistemul de conducte i drenuri este ventilat cu ajutorul unor tuburi verticale D 100, dispuse în aval la capătul tuburilor de drenaj, pentru aerisirea 
permanentă a reŃelei de drenaj i asigurarea oxigenului necesar pentru bacteriile aerobe. Coloana de ventilaŃie trebuie prevăzută cu plasă deasă cu 
ochiuri de 1,00 mm. 

 
 
 
orificiu de inspecŃie 

al nivelului apei i de ventilaŃie 
umplutură 

folie de plastic 

dren 

pietri sau piatră concasată 

strat de bază  

DispoziŃia în plan a drenurilor poate fi rectangulară, ramificată, divergentă sau în buclă i vor fi amplasate în amonte pe direcŃia  de scurgere a 
apelor subterane.  

Alăturat este redată  secŃiunea transversală prin zona  drenată  cu  indicarea  stratificaŃiei  recomandate  i  poziŃionarea  foliei de protecŃie  din 
plastic precum i a conductei perforate de răspândire a apei epurate în sol.  
Folia de plastic protejează zona de infiltrare de surplusul de apă i impurit ăŃi datorat precipitaŃiilor care se infiltrează în sol.  

Vă putem recomanda modul de stabilire al mărimii câmpului de dren în funcŃie de structura terenului.  

DIMENSIUNI LUNGIMEA {ANtULUI / PERSOAN~ tmt 

FELUL P~M#NTULUI 
Latime tcmt 45 

Adancime tcmt 45 - 75 

60 75 90 

45 - 75 45 - 90 45 - 90  

Lungime maxima canal dren tmt 30 25 20 16 

Nisip mare amestecat cu pietris 6,00 4,50 3,50 3,00 

Nisip argilos 8,50 6,00 5,00 4,00 

Argila nisipoasa obisnuita 12,50 9,50 7,50 6,00 

Argila nisipoasa grasa 18,50 14,00 11,00 9,50 
Argila obisnuita 24,50 18,50 15,00 12,50 

- pentru un teren cu permeabilitate bună se poate lua în calcul 3 - 5 m / persoană  
- pământul de umplutură de la suprafaŃă să prezinte o pantă astfel încât să nu permită staŃionarea îndelungată a apelor la suprafaŃă, deasupra 
liniilor de drenaj.  
- protejarea conductei de drenaj se va face cu o folie de polietilenă, fiind apoi acoperită cu p ământ.  
- distan Ńa dintre tuburi trebuie să fie cuprinsă între 200 - 300 cm.  
- pentru asigurarea evacuării apei în bune condiŃii pe toată lungimea lor, drenurile amplasate în terenuri nisipoase se montează aproape orizontal.  
- montarea a cel puŃin dou ă tubulaturi de drenaj (în cazul defecŃiunii uneia să poată func Ńiona cealaltă).  
- vidanjarea nămolului din fosa septică trebuie făcută la timp pentru  a se evita colmatarea sistemului de drenaj.  
modul în care instalaŃia de infiltrare în subteran contribuie la îmbunătăŃirea calităŃii afluentului final, poate fi considerat fără îndoială ca o treaptă de 
epurare avansată.  
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17.  RECOMANĂDRI 

La racordarea i utilizarea instalaŃiei tip N ĂMOL ACTIV trebuie să se Ńină cont de câteva reguli pentru a obŃine o exploatare eficientă:  

-  apele pluviale nu trebuie canalizate spre instalaŃia  tip NAMOL ACTIV i nici drenurile clădirilor;  
-  înaintea instalaŃiei de NĂMOL ACTIV se montează un bazin septic tip IMHOFF;  
-  în locuintele în care se folosete intens bucătăria trebuie instalat un degresator (separator de grăsimi);  
-  în instalaŃia  tip N ĂMOL ACTIV nu trebuie să aibă acces impurităŃi care nu suferă biodegradări;  
-  instala Ńia  tip N ĂMOL ACTIV nu necesită la între Ńinerea ei să fie folosi Ńi dezinfectanŃi, solu Ńii de sodă sau alte soluŃii chimice;  
 
 

18.  ÎNTREł INERE PERIODĂI C 

Între Ńinerea generală a instalaŃiei de epurare constă în efectuarea periodică a următoarelor lucrări:  
- Evacuarea nămolului depus pe fundul bazinului;  
- Controlul i eventualele reparaŃii a componentelor mecanice/electrice prezente (compresor,difuzori,etc);  
-  Prelevarea de probe i analiza generală a apei tratate pentru determinarea funcŃionării corespunzătoare a proceselor de epurare pentru a 
respecta normele prevăzute de lege;  
 

19.  GARAłNIE DE FUNłCIONARE  

Se garantează că dispozitivele livrate de firma noastră, corect instalate i adecvat întreŃinute, în condiŃii normale de utilizare, sunt produse fără 
defecte de fabricaŃie i cu materiale corespunzătoare.  

GaranŃia nu acoperă i costurile pentru mâna de lucru specifică.  

GaranŃia nu acoperă acele componente a căror structur ă sau mod de lucru în care e angajat prezintă riscuri de uzură prematură cum ar fi : părti din 
cauciuc sau plastic,componente electrice,etc. De asemenea, se pierde garanŃia i în cazul defecŃiunilor apărute în timpul instalării de către 
personal necalificat sau în cazul în care nu se respectă indica Ńiile de montare din prezentul document. GaranŃia îi pierde valabilitatea automat în cazul 
în care, fără un consens scris, se fac reparaŃii sau modificări în natura aparaturii i/sau a instalaŃiei, diferite de contractul stabilit.  
 
 

20.  MARCAJE  

Pe produs apar următoarele marcaje:  
- Data si anul de fabricatie;  
- Simbolul PRODUS RECICLABIL care indică respectarea  
normelor europene garantând un produs reciclabil 100% care  
protejează i apar ă mediul înconjurător.  
 
 

21.  PRODUĂCTOR  
TELCOM SPA - ITALIA; TELCOMEST SA ROMÂNIA  

Notă: produs  TELCOM SPA - ITALIA 
produs  TELCOMEST SA ROMÂNIA 

 

 

 

22.  IDENTIFICAREA DEFECłIUNILOR I REMEDIEREA LOR 
 

DEFECtIUNE CAUZA REMEDIERE 
 

Se constata ca apa reziduala refuleaza prin sistemu l de Colmatarea canalizariii npualn a la intrarea în baz Curatarea canalizarii ; 

canalizare în interiorul cladirii; septic; 
 

Aerisire insuficienta; Verificati daca aerisirea nu este obturata; 

Mirosuri puternice de canal si sulf. Volum mare de sedimente; Vidanjarea urgenta; 

Deversare de grasimi si uleiuri în exces; eversarea de gEravsitaimti i dsi uleiuri în exces; 

Blocajul conductei de aerisire;  aerisirea nu eSsete v oab vtuerraifitcaa;  daca

Etansarea capacelor; Verificati integritatea capacelor, ramelor si 

garniturilor; 

Caminele de canalizare sunt colmatate; buie sa fieC caumraitnaetele;  tra
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23.  COMPRESOR LINIAR CU MEMĂB  RAN

23.1  PRINCIPII DE FUłNIOCNARE - se bazează pe oscilaŃia electromegnetică  
"Non ci sono parti che strisciano tra loro e quindi il rendimento è notevolmente elevato 
"L'aria compressa è sempre pulita, esente da olio e polveri  

23.2  PERFORMAł EN  
-  aduce aerul prin orificii până la 310 lt / min  
-  persiunea poate ajunge până la 550 mbar  

23.3  CARACTERISTICI  
-  zgomot redus (de la 30 la 45 Db(A) la 1m)  
-  durata de funcŃionare mare ( de la 20.000 la 30.000 ore de funcŃionare de lucru continuu)  
-  consumul de energie este scăzut (de la 30 la 330Watt)  
-  construcŃie compactă i uoară  
-  vibra Ńii reduse  

23.4  AVERTISMENTE  

-  Acest aparat este destinat exclusiv funcŃionării în interior, într-un ambient uscat, curat, i neagresiv;  
-  A nu se instala sub acŃiunea directă a razelor de soare sau în mediu cu temperaturi ridicate;  
-  A se evita locurile prea umede sau prăfuite;  
-  Pentru a nu provoca daune aparatului, evitaŃi în mod absolut loviturile sau căderile accidentale pe durata transportului;  
-  Nu poziŃionaŃi utilajul în aproprierea posibilelor surse de scântei, precum butelii sau tuburi cu gaz imflamabil. Pierderea de gaz în 
aproprierea utilajului pot cauza incendii.  
-  O cretere a presiunii cauzată de o astupare parŃială a tubulaturii poate provoca o supraîncălzire a suflantei i o reducere a perioadei de 
viaŃă a membranelor i a valvelor; 
-  În caz de montare în aer lier, protejaŃi utilajul cu un acoperi suspendat, deoarece apa i ploaia pot provoca dispersii electrice, electrocutare i 
scurt-circuitare;  
-  Pentru mutarea instalaŃiei, folosi Ńi ambele mâini i ridica Ńi de sub bază i nu de capac i nici nu trageŃi de cablul de alimentare electrică;  
-  Instalarea utilajului, a legăturilor electrice i a tubulaturii trebuie efectuate de către personal tehnic specializat. O instalare defectuoasă poate 
provoca pierderi de aer, scurt-circuit sau incendii;  
-  Nu distrugeŃi cablul electric i menŃineŃi techerul i priza curate;  
-  Nu atingeŃi techerul i priza cu mâinile umede;  
-  Când utilajul este conectat electric, nu spălaŃi exteriorul cu apă; 
-  Nu instalaŃi compresorul sub canate. Opririle repetate i excesive ale compresorului pe durata funcŃionării pot provoca o funcŃionare 
incorect ă din cauza unei eventuale întoarceri a fluxului; 
-  Nu depozitaŃi compresorul în locuri în care temperatura ambientală poate scădea sub -10°C. 
 

23.5  ARII DE UTILIZARE ALE COMPRESOARELOR  

-  Sta Ńie de epurare a apelor reziduale de tip biologic-oxidante (de ex. instalaŃii cu noroi activ);  
-  Hidromasajl;  
-  Furnizarea de oxigen pentru acvarii;  
-  Amestecare i stropire de substanŃe medicinale (de ex. Aerosol);  
-  Toate aplicaŃiile care presupun furnizare de aer.  
 

23.6  DATE TEHNICE 

Seria SSL 
 
 
 
 
 
 

DATE TEHNICE 

MODEL U.M. 

Flux de aer l/min 

Camp de lucru optim bar 

 

DIMENSIUNI 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCłIONARE 
SSL - 20 SSL - 30 SSL - 40 SSL - 60 

52 60 68 75 

de la 0,10 la 0,20  

Tensiune V 230 

Frecventa Hz 50 

Dimensiuni mm 254 x 177 x 176 

Puterea maxim absorbita Watt 29 39 53 64 

Zgomot* Db(A) 30 32 33 37 

Diametru Ø mm 19 

Greutate kg 

* Zgomotul este măsurat la 1 ml distanŃă Presiune (bar) 
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Seria EL 
 
 
 
 
 
 

DATE TEHNICE 

MODEL U.M. 

Flux de aer l/min 

Camp de lucru optim bar 

 

DIMENSIUNI 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCłIONARE 
EL - 60 EL - 80-15 EL - 80-17 EL - 100 

105 115 120 145 

de la 0,10 la 0,20  

Tensiune V 230 

Frecventa Hz 50 

Dimensiuni mm 268,5 x 201 x 216 

Puterea maxim absorbita Watt 76 114 109 141 

Zgomot* Db(A) 33 35 37 38 

Diametru Ø mm 19 

Greutate kg 8,50 
* Zgomotul este măsurat la 1 ml distanŃă 

 

 

Seria EL - twin 
 
 
 
 
 
 

DATE TEHNICE 

MODEL U.M. 

Flux de aer l/min 

Camp de lucru optim bar 

Presiune (bar) 
 
 
 

DIMENSIUNI 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCłIONARE 
EL - 120W EL - 150 EL - 200 

225 265 310 

de la 0,10 la 0,25  

Tensiune V 230 

Frecventa Hz 50 

Dimensiuni mm 268,5 x 357 x 288 

Puterea maxim absorbita Watt 175 221 280 

Zgomot* Db(A) 39 41 43 

Diametru Ø mm 27 

Greutate kg 16,00 
* Zgomotul este măsurat la 1 ml distanŃă 

 

 

 

23.7  IDENTIFICAREA DEFECłIUNILOR I REMEDIEREA LOR 

Presiune (bar)  

 

DEFECł IUNE CAUZA 
 
Compresorul nu fuŃniocnează VerificaŃi dacă conectarea la curent s-a facut în mod corect 

Cantitatea de aer care iese se diminău eaz VerificaŃi dacă tubulaturile de aer au fost conectate corect 

Temperatura de evacuare este ridicată VerificaŃi dacă de-a lungul tubulaturii valvele sunt bine închise 

Utilajul comprimă aerul cu intermiteŃen VerificaŃi dacă elementul filtrant este murdar 

Utilajul produce zgomote ciudate VeŃir idficaacă exisăt  un element extern care atinge utilajul 
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