
 
 
 
gama: ecoaquarius 

 

produs: FOSA SEPTICĂ IMHOFF 

FIŞA TEHNICĂ 
tip IMO 04  

 

CARACTERISTICI GENERALE 
Tipologia produsului BAZIN SEPTIC IMHOFF 

Norma de referinŃă SR EN 12566 - 1 : 2002 / A1 : 2004 
StaŃii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PT 

Număr de locuitori echivalenŃi 4 

Gama ECO AQUARIUS 

Model IMHOFF 

Cod produs ECO IMO 04 

Materie primă PEHD polietilenă liniară de înaltă densitate 

Tipologia producŃiei turnarea polietilenei se face prin metoda rotaŃională 

Durabilitate: - RezistenŃa la tracŃiune la limita de curgere 14 Mpa 16,376 Mpa 

- DeformaŃiile la tracŃiune la limita de curgere 25 % 10,666 % 

- Alungirea la rupere 80 % 10,796 % 

Utilizare epurarea apelor menajere 

 

DATE TEHNICE 
 

DIMENSIUNI GENERALE 

Diametru racord intrare 100 mm 

Diametru racord ieşire 100 mm 

Diametru capac de inspecŃie 420 mm 

Diametru produs 1.070 mm 

Diametru orificiu biogaz 1" 

ÎnălŃime produs 1.250 mm 

ÎnălŃime intrare influent 860 mm 

ÎnălŃime ieşire efluent 840 mm 

VOLUMUL BAZINULUI 

Volumul sedimentatorului 250 litri 

Volumul digestorului 440 litri 

Volumul bazinului 690 litri 

Volum total bazin 985 litri 
 

Etanşeitate fără scurgere 

Comportare structurală fără pierderi de presiune şi lichide 

Consum apă / zi / locuitori echivalenŃi 150 - 200 litri 

Consum biochimic de oxigen la 5 zile CBOS 60 gr. O2 / zi / locuitor echivalent 

Debit hidraulic m³/zi 0,80 m³ 

Consum electric 0 

pH PND 

EficienŃa epurării - TSS PND 
 
 
 
InformaŃii de bază pentru întocmirea caietelor de sarcini  
Bazinul septic tip Imhoff din PE reciclabil (polietilenă liniară) este compus din două încăperi monobloc: sedimentatorul care trebuie să prezinte un volum minim de 
40 l / L.E. şi digestorul cu un volum minim de 110 l / L.E., dacă nu intervin alte normative locale în funcŃie de zona de amplasare. Produsul este dotat cu un capac 
de inspecŃie, necesar pentru inspectarea sedimentatorului şi pentru preluarea nămolului, un orificiu de intrare a apelor menajere, unul de ieşire a apelor tratate şi 
un alt orificiu pentru îndepărtarea biogazelor. Tubulatura de intrare şi ieşire este dotată cu garnituri exterioare potrivite cu dublă margine pentru garantarea 
unei etanşări eficiente.  

Recomandări: citirea CărŃii Tehnice  

PublicaŃii  
CARTE TEHNICĂ - reglementări şi date tehnice, principii de funcŃionare, norme de instalare, câmpuri de drenaj, exploatare şi întreŃinere. TEHNICA AVANSATĂ manualul 
epurării apelor reziduale / volum 1. TELCOMEST NEWS - publicaŃie de informare privind protecŃia mediului. TELCOMEST MAGAZINE - revista de specialitate în 
protecŃia mediului. AQUA² aqualapătrat - dicŃionarul termenilor tehnici de bază în domeniul epurării apelor reziduale / volum 1.  
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