
Stații de epurare biologică
AS-HSBR

Stațiile  de  epurare  biologică  a  apelor  uzate  AS-HSBR  (denumite  în  continuare  SEAU),  continuă  tradiția  gamei  de  SEAU,  AS-
VARIOcompK și N, AS-KLARO și AS-IDEAL pe care ASIO, spol. s r.o. le produce și pune în funcțiune din anul 1993. Datorită experienței
practice, suntem capabili de a oferi un grad ridicat de profesionalism în proiectarea și punerea în funcțiune a stațiilor de epurare
livrate ”la cheie”.

Stația de epurare este proiectată pentru tratarea apelor reziduale provenite de la locuințe rezidențiale, hoteluri, pensiuni sau alte
facilități care oferă servicii similare. Beneficiile majore ale stației de epurare constau în adaptabilitatea ușoară la condițiile locale și
posibilitatea de a exploata instalația la 50 – 110% din capacitatea sa.  Pe baza cerințelor non-standard, am pregătit pentru Dvs. o stație
de epurare care poate reduce din apa uzată și următoarele parametrii: NH4, N total și P total.

Oferim o gamă integrată de stații de epurare a apelor reziduale destinate pentru tratarea apelor uzate menajere. Acest tip de stație de
epurare poate fi utilizată de la  51 până la 300 locuitori echivalenți. Soluțiile tehnologice ale acestor stații de epurare se bazează pe o
funcționare stabilă și fiabilă la un consum minim de energie. Această tehnologie utilizează procese biologice aerobe, care au dovedit în
practică de multă vreme. La stațiile de epurare peste 300 locuitori echivalenți, este nevoie de o proiectare individuală a stației de
epurare.
 

• Furnitură completă (toate componentele necesare sunt incluse în preț)
• Costuri scăzute de operare și consum redus de energie
• Adaptabilitate ridicată pentru pentru serviciul dat
• Fiabilitate înaltă de funcționare
• Acoperit cu capace izolate termic, montate pe balamale din oțel inoxidabil
• Proceduri simple de întreținere și mentenanță a stației de epurare 
• Datorită unui design unic al reactorului SBR, și a sistemului de evacuare a apei epurate, este prevăzut un spațiu de acumulare

pentru noile intrări de ape uzate
• Setări simple de operare, posibilitatea de a funcționa la o capacitate de încărcare pe jumătare a instalației
• Asistență tehnică și service pentru clienți
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AS-HSBR

STAȚII DE EPURARE BIOLOGICE A APELOR UZATE  DE LA 60 PÂNĂ LA 300 LE

Aplicații posibile

Avantajele AS-HSBR



Stații de epurare biologică
AS-HSBR

AS-HSBR
Apele uzate curg în zona de sedimentare a instalației, care servește în aceeași timp și pentru stocarea nămomolui excedentar. În acest 
loc, impuritățile plutitoare și sedimentabile sunt reținute, și prin urmare sunt expuse la o descopunere anaerobă. Apa reziduală tratată 
în prealabil curge într-un reactor de activare modificat, unde au loc toate fazele ciclului de epurare: faza de aerare, faza de sedimentare 
a nămolului activat, separarea apei curate, evacuarea apei epurate și, în final, evacuarea nămolului în exces.

AS-HSBR PROFI
În comparație cu varianta convențională anterioară, gama de produse PROFI este echipată suplimentar cu un senzor de oxigen, cu un 
sistem de control al oxigenului dizolvat în bazinul de aerare, plus o pompă de nămol pentru recircularea internă în perioada cu 
încărcare redusă a instalației, cu contorizarea orelor de funcționare și o estimare a volumului de apă epurată evacuată, respectiv o 
monitorizare de la distanță a avariilor prin SMS sau aplicație web.

AS-HSBR P
Stația de epurare este echipată cu un dispozitiv pentru precipitarea fosforului. Datorită acestui proces suplimentar, putem garanta la 
evacuare o concentrație a Ptotal  de 2 mg/l.

AS-HSBR PUMP
În comparație cu modelul de bază AS-HSBR, această stație de epurare conține în plus, un bazin de pompare integrat, care este dotat cu 
o pompă submersibilă de nămol și un coș de reținere. Comparativ cu stația de epurare standard, bazinul AS-HSBR este mai lung cu un 
metru (capacitatea max. este de 125 LE). Conducta de alimentare a stației de epurare poate fi mai jos, comparativ cu stația de epurare 
standard.

AS-HSBR DENITRI
Stația de epurare este dotată suplimentar cu o fază de denitrificare a apelor uzate.
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Descrierea procesului, tipuri de stații de epurare AS-HSBR



Stații de epurare biologică
AS-HSBR

AS – HSBR
Capacitate

SEAU
Numar LE Debitul zilnic nominal

(m3/zi)
Încărcare organică -

CBO5  (kg/zi)
Lungime x lățime x înălțime

 L x B x H (mm)
Cotă intrare

Hv/ieșire Ho (mm)
Greutate

(kg)
60 40 -65 6,0 – 9,9 2,4 – 3,9 4160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 1800
80 53 - 88 8,0 – 13,2 3,2 – 5,2 5160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2100

100 67 - 110 10,0 – 16,5 4,0 – 6,6 6160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2300
125 83 - 135 12,5 – 20,6 5,0 – 8,1 7160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2600
150 100 - 165 15,0 – 24,7 6,0 – 9,9 8160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2900

200 135 - 220 20,0 – 33,0 8,1 – 13,2 2 buc. 6160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2100+2500

250 167 - 275 25,0 – 41,2 10,0 – 16,5 2 buc 7160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2300+2800

300 200 - 330 30,0 – 49,5 12,0 – 19,8 2 buc 8160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2700+3000

Parametrii garatați la evacuare – conform BAT
Parametru Valoare
CBO5 (mg/l) 25
CCO (mg/l) 90

Suspensii (mg/l) 30
N-NH4+ (mg/l) 10

Ptotal (mg/l) -*

* ...dacă există dispozitivul pentru precipitarea fosforului, va fi de 2/4

Valorile garantate la evacuarea din stația de epurare AS-HSBR vor fi menținute, dacă parametrii de proiectare, condițiile de instalare și 
regulile de funcționare respectate conform Condițiilor de operare.
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AS-HSBR

Legendă:
A – Decantor primar și zona  de stocare nămol
B – Reactor biologic secvențial   (SBR) – activare
C – Pompă apă epurată
D – Pompă nămol exces

Legendă:
A – Decantor primar și zona  de stocare nămol
B – Reactor biologic secvențial   (SBR) – activare
C – Pompă apă epurată
D – Pompă nămol exces



Stații de epurare biologică
AS-HSBR

Apele uzate curg în decantorul primar, cu zonă de sedimentare și de stocare a nămolului în exces, unde impuritățile flotante și 
sedimentabile sunt reținute, și prin urmare, expuse la o descompunere anaerobă. Din decantorul primar, apa pre-epurată curge printr-
un preaplin dotat cu șicane în bazinul de denitrificare a stației de epurare, amplasat amonte de celelalte procese.
Acest compartiment este alimentat cu un amestec de apă uzată și nămol activ. În condiții anoxice, are loc aici procesul de denitrificare, 
și anume reducerea nitraților conținute de apă și transformarea lor în azot gazos.
În acest fel, instalația AS-HSBR DENITRI oferă nu numai reducerea conținutului de azot amoniacal, ci și conținutul de azot total din apa 
uzată. Bazinul de denitrificare este agitat continuu, pentru dimensiunile AS-HSBR DENITRI 60÷150 agitarea se face cu ajutorul bulelor 
mari. 

Pentru mărimile  AS-HSBR DENITRI 200÷300 se utilizează un agitator submersibil, în locul aerării cu bule mari. Din bazinul de 
denitrificare, apa curge gravitațional peste un deversor în zona de activare SBR a stației de epurare. În zona de activare, procesele de 
epurare au loc într-o secvențiere cronologică, după cum urmează: epurarea biologică aerobică a apei reziduale, în cazul în care 
amestecul este aerat intens, sedimentarea nămolului activ, și în final evacuarea apei epurate. 

AS – HSBR DENITRI

Capacitate
SEAU

Numar LE 
Debitul zilnic

nominal
(m3/zi)

Încărcare
organică - CBO5

(kg/zi)

Lungime x lățime x înălțime
 L x B x H (mm)

Cotă intrare
Hv/ieșire Ho 

(mm)

Greutate
(kg)

60 40 -65 6,0 – 9,9 2,4 – 3,9 6160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2500
80 53 - 88 8,0 – 13,2 3,2 – 5,2 7160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2800

100 67 - 110 10,0 – 16,5 4,0 – 6,6 8160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 3000
125 83 - 135 12,5 – 20,6 5,0 – 8,1 3160 x 2440 x 2980 + 7160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 1300+2500

150 100 - 165 15,0 – 24,7 6,0 – 9,9 3160 x 2440 x 2980 + 8160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 1300+2700

200 135 - 220 20,0 – 33,0 8,1 – 13,2 4160 x 2440 x 2980 + 2 buc. 6160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 1500+2200+2100

250 167 - 275 25,0 – 41,2 10,0 – 16,5 5160 x 2440 x 2980 + 2 buc 7160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 1900+2400+2300

300 200 - 330 30,0 – 49,5 12,0 – 19,8 6160 x 2440 x 2980 + 2 buc 8160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 1900+2600+2600

Parametrii garatați la evacuare – conform BAT
Parametru Valoare
CBO5 (mg/l) 25
CCO (mg/l) 90

Suspensii (mg/l) 30
N-NH4+ (mg/l) 10

Ntotal (mg/l) 30

Ptotal (mg/l) -*

* ...dacă există dispozitivul pentru precipitarea fosforului, va fi de 2/4
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AS-HSBR DENITRI

Legendă:
A – Decantor primar și zona de stocare nămol
B – Denitrificare
C – Reactor biologic secvențial (SBR) – 
activare
D – Pompă apă epurată
E – Pompă recirculare internă
F – Pompă nămol exces
G – Agitare bazin
H – Agitare bazin 

Valorile garantate la evacuarea din stația de epurare AS-HSBR DENITRI vor 
fi menținute, dacă parametrii de proiectare, condițiile de instalare și 
regulile de funcționare respectate conform Condițiilor de operare.



Stații de epurare biologică
AS-HSBR

Acesta este versiunea autoportantă a stației de epurare, cu instalarea
rezervorului îngropat până la jumătatea bazinului, și cu un rambleu în jurul
bazinului pe partea supraterană. Această soluție este cea mai avantajoasă din
punct de vedere structural, în ceea ce privește eliminarea forțelor externe și
interne. Se recomandă folosirea acestui tip de stație de epurare în zone cu nivel
mai ridicat a apei freatice. 

• Instalarea rapidă a instalației, fără a fi necesară betonarea pereșilor bazinului
• Reducerea volumului de săpături conduce la scăderea costurilor de construcție
• Utilizarea bazinelor din plastic chiar și în locații cu nivel mai ridicat de apă freatică
• Menținerea modelului compact cu un singur rezervor pentru stațiile de epurare cu capacitatea de până 150 LE (până la 100 LE 

pentru versiunea DENITRI

AS – HSBR/R

Capacitate
SEAU

Numar LE Debitul zilnic
nominal
(m3/zi)

Încărcare organică -
CBO5  (kg/zi)

Lungime x lățime x înălțime
 L x B x H (mm)

Cotă intrare
Hv/ieșire Ho

(mm)

Greutate
(kg)

60 40 -65 6,0 – 9,9 2,4 – 3,9 4280 x 2440 x 2980 2630 / 2430 1800
80 53 - 88 8,0 – 13,2 3,2 – 5,2 5280 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2100

100 67 - 110 10,0 – 16,5 4,0 – 6,6 6280 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2300
125 83 - 135 12,5 – 20,6 5,0 – 8,1 7280 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2600
150 100 - 165 15,0 – 24,7 6,0 – 9,9 8280 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2900

AS – HSBR DENITRI/R
Capacitate

SEAU
Numar LE Debitul zilnic

nominal
(m3/zi)

Încărcare organică -
CBO5  (kg/zi)

Lungime x lățime x înălțime
 L x B x H (mm)

Cotă intrare
Hv/ieșire Ho

(mm)

Greutate
(kg)

60 40 -65 6,0 – 9,9 2,4 – 3,9 6280 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2500
80 53 - 88 8,0 – 13,2 3,2 – 5,2 7280 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2800

100 67 - 110 10,0 – 16,5 4,0 – 6,6 8280 x 2440 x 2980 2630 / 2430 3000
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AS-HSBR/R

Avantajele AS-HSBR / R


