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Sistem de epurare a apelor uzate
Waste water treatment plants

De ce este necesar un separator?

… pentru a evita colmatarea conductelor
Grăsimile şi uleiurile organice sunt insolubile în apă şi 
formează, în timp, depozite pe suprafaţa pereţilor 
conductelor. 
Secţiunea disponibila pentru curgere se reduce, debitul va 
scădea iar într-un final conducta se colmatează. 
 
… pentru a preveni corodarea şi mirosul neplãcut
În sistemele de canalizare, depunerile de grãsimi pe 
suprafaţa pereţilor conductelor suferã în timp o serie de 
transformãri chimice şi biologice, cum sunt:
- hidrolizã;
- saponificare;
- oxidare;
- descompunere biochimicã.

… pentru a reduce impactul asupra staţiilor de epurare
Epurarea apelor uzate menajere se bazeazã pe procese 
aerobe întreţinute prin barbotarea aerului şi dizolvarea 
oxigenului în apã. 

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

Care sunt cerinåele legale?
Separatoarele de grăsimi trebuie instalate pentru 
respectarea HG 188/2002 în anexa 1 „Norme tehnice 
privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate 
orăşeneşti, NTPA-011” art. 5 şi  normele europene SR EN 
12056–1:2002 - Reţele de evacuare gravitaţională în 
interiorul clădirilor şi SR EN 1825–2:2002 - Separatoare de 
grăsimi.

Domenii de utilizare:

Separatorul se monteaza suprateran pentru:
- orice tip de maşină de spălat vase comercială, pentru un 

debit maxim de 0,3 l/s;
- locuinţe individuale la chiuveta de bucătărie.

Dimensiuni:

Separatoare de grasimi aquaClean

din polietilena cu montare subterană 

Cilindrice verticale NG2 NG4
Dimensiunea nominală (NG), [l/s]: 2 4
Dimenisuni (Æ × H), [mm]: 1100 × 2000 1100 × 2500 
Conectări DN, [mm]: 110 110
Înălţimea racordurilor intrare/iesire, [mm]: 800/830 800/830
Volumul separatorului, [l]: 780 1170
Volumul trapei de nămol, [l]: 200 400
Capacitatea depozitare grăsimi, [l]: 100 160
Nivel pentru cantitate maximă de grăsimi, [mm]: 200 300
Masa netă, [kg]: 97 107
Capac: Necarosabil** 
Material: Polietilenă Polietilenă

Dimensiunea nominalã (NG), [l/s]
Normativ de fabricatie
Dimensiuni  [mm]
Conectãri DN, [mm]
Înãltimea racordurilor intrare / iesire, [mm]
Volumul separatorului, [l]
Volumul trapei de nãmol, [l]
Capacitatea depozitare grãsimi, [l]
Nivel pentru cantitatea maximã de grãsimi, [mm]
Capac
Material
Masa netã, [kg]

2
SR EN 1825
1100 x 2000

110
800 / 830

780
200
100
200

necarosabil*
polietilenã

97

4 Vertical
SR EN 1825
1100 x 2500

110
800 / 830

1170
400
160
300

necarosabil*
polietilenã
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Separator de grãsimi în montaj subteran NG2 şi NG4

Separator de grãsimi în montaj subteran NG10 şi NG15
Dimensiunea nominalã (NG), [l/s]
Normativ de fabricatie
Dimensiuni (L x l x H), [mm]
Conectãri DN, [mm]
Înãltimea racordurilor intrare / iesire, [mm]
Volumul separatorului, [l]
Volumul trapei de nãmol, [l]
Capacitatea depozitare grãsimi, [l]
Nivel pentru cantitatea maximã de grãsimi, [mm]
Capac
Material
Masa netã, [kg]

15
SR EN 1825

2400x1760x1700
200

130 / 280
~ 5000
~ 1600
~ 1000

300
necarosabil
polietilenã

250

10
SR EN 1825

2400x1400x1200
200

370 / 420
~ 3500
~ 1000
~ 700
300

necarosabil
polietilenã

140

4
SR EN 1825

1910×1062×1500
110

470/530
1400
400
200

~150
necarosabil
polietilenã

86

NG2 / NG4 Vertical

NG4

NG10 / NG15

* - disponibil ºi în varianta "carosabil"

** disponibil si in varianta carosabil categoria de drum  C250 conform SR EN 124

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

** Capacul carosabil este optional /Capacul se comanda separat

Cilindrice orizontale NG4
Dimensiunea nominală (NG), [l/s]: 4
Dimenisuni (L×l×h), [mm]: 1.910×1.062×1.500
Conectări DN, [mm]: 110
Înălţimea racordurilor intrare/iesire, [mm]: 470/530
Volumul separatorului, [l]: 1400
Volumul trapei de nămol, [l]: 400
Capacitatea depozitare grăsimi, [l]: 200
Nivel pentru cantitate maximă de grăsimi, [mm]: ≈150
Masa netă, [kg]: 86
Capac: Necarosabil
Material: Polietilenă
Cod: 48910000401

Cilindrice orizontale NG10 NG15
Dimensiunea nominală (NG), [l/s]: 10 15
Dimenisuni (Æ × H), [mm]: 2400×1400×1820 2650×1760×1945
Conectări DN, [mm]: 200 200
Înălţimea racordurilor intrare/iesire, [mm]: 485/515 65/130
Volumul separatorului, [l]: ≈3000 ≈4700
Volumul trapei de nămol, [l]: ≈1000 ≈1600
Capacitatea depozitare grăsimi, [l]: ≈700 ≈1000
Nivel pentru cantitate maximă de grăsimi, [mm]: 300 300
Masa netă, [kg]: 97 107
Capac: Necarosabil Necarosabil
Material: Polietilenă Polietilenă
Masa netă (kg): 140 250
Cod: 48910001000 48910001500 Normativ de fabricaţie: SR EN 1825
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Cilindrice verticale NG2 NG4
Dimensiunea nominală (NG), [l/s]: 2 4
Dimenisuni (Æ × H), [mm]: 1100 × 2000 1100 × 2500 
Conectări DN, [mm]: 110 110
Înălţimea racordurilor intrare/iesire, [mm]: 800/830 800/830
Volumul separatorului, [l]: 780 1170
Volumul trapei de nămol, [l]: 200 400
Capacitatea depozitare grăsimi, [l]: 100 160
Nivel pentru cantitate maximă de grăsimi, [mm]: 200 300
Masa netă, [kg]: 97 107
Capac: Necarosabil** 
Material: Polietilenă Polietilenă

** disponibil si in varianta carosabil categoria de drum  C250 conform SR EN 124

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

** Capacul acarosabil este optional /Capacul se comanda separat

Separatoare de hidrocarburi aquaClean

din polietilena cu montare subterană 

NS3
Dimensiunea nominală (NS), [l/s]: 3
Dimenisuni (L×l×h), [mm]: 1.910×1.062×1.500
Conectări DN, [mm]: 110
Înălţimea racordurilor intrare/iesire, [mm]: 470/530
Volumul separatorului, [l]: 1400
Volumul trapei de nămol, [l]: 600
Capacitatea stocare lichide usoare, [l]: 150
Nivel pentru cantitate maximă de lichid usor, [mm]: ≈150
Masa netă, [kg]: 90
Capac: Necarosabil
Material: Polietilenă
Cod: 48930000300

lei/m

(preț fără TVA)

Cilindrice verticale NS6 NS10
Dimensiunea nominală (NG), [l/s]: 6 10
Dimenisuni (Æ × H), [mm]: 2400×1400×1820 2650×1760×1945
Conectări DN, [mm]: 200 200
Înălţimea racordurilor intrare/iesire, [mm]: 485/515 65/130
Volumul separatorului, [l]: ≈3000 ≈4700
Volumul trapei de nămol, [l]: ≈1200 ≈2000
Capacitatea stocare lichide usoare, [l]: ≈700 ≈1000
Nivel pentru cantitate maximă de lichid usor, [mm]: 200 200
Masa netă, [kg]: 97 107
Capac: Necarosabil Necarosabil
Material: Polietilenă Polietilenă
Masa netă (kg): 140 250
Cod: 48930000600 48930001000

NOTA: are in componenta filtru coalescent si sistem de inchidere pe racordul de evacuare
Normativ de fabricaţie: SR EN 858/ clasa I

ACCESORII 
Optional, pentru  reglarea la cota a capacului din PE in zone necarosabile, maxim 60 cm

Cod
Prelungire L=600 mm pentru statie epurare
si rezervor 5000 litri 48710000604
Piesa fixare prelungire cămin 47901000125
Garnitura etansare cămin DN640 47901000116

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

Cod
Prelungire L=600 mm 47901000216
Piesa fixare prelungire cămin 47901000125
Garnitura etansare cămin DN640 47901000116

ATENTIE! 
Zonele de montare a separatoarelor recomandate sunt zone necarosabile.
In anumite conditii pot fi montate si in parcari incadrate C250 conform EN 124.
 Capacul cu rama este optional. Dimensiunile capacului din fonta trebuie sa fie compatibile cu prelungirea
(diametrul interior 690 mm/diametrul exterior 870 mm

traordinar!Pex


