
Statii de epurare a apelor uzate menajere
AS-IDEAL PZV

AS – IDEAL PZV
O stație de epurare a apelor uzate ideala construita în conformitate cu obligatia de 
notificare și evacuarea sistemelor subterane de infiltrare.

Stația de epurare a apelor uzate AS-IDEAL PZV este în mod particular adecvată în locuri  
unde nu este posibila evacuarea apelor uzate tratate în sistemul de canalizare, cursuri 
de apa, canale de scurgere agricole, etc. Aceasta este utilizata in principal pentru case 
familiale, hoteluri, pensiuni si diverse alte facilitati. 

Avantajele statiei de epurare a apelor uzate AS-IDEAL PZV și a unitatii integrate AS-Klärmax IDEAL sunt după cum 
urmează:
● Statie de epurare a apelor uzate „ideala” 
● Rezervor robust
● Tehnologie simpla, fiabilitate ridicata si eficienta dovedita
● Probleme rezolvate privind namolul
● Prelevare de probe fara dificultati
● Posibilitatea de evacuare in conditii igienice 
● Posibilitatea de a utiliza apa tratata pentru irigatii
● Posibilitatea de supraveghere de la distanta a statiei de epurare a apelor uzate 
● Preturile includ conducta de admisie si capacul
● Pret avantajos pentru o statie de epurare de tip PZV

Seria de stații  de epurare a apelor uzate menajere a fost creata printr-o combinație a rezervoarelor turnate din 
plastic AS-MONA care asigură stabilitatea necesară și  unitatea integrata germana AS-Klärmax IDEAL care asigură  
eficiență maximă ca raspuns la parametrii de evacuare mai stricti stipulati recent de Regulamentele guvernului nr 
57/2016 Coll., și nr 401/2015 Coll.

Descriere tehnologiei de epurare

AS-IDEAL PZV este o stație de epurare a apelor uzate aeroba. Poluantii conținuti în apele uzate sunt îndepărtati prin  
procese mecano-biologice în așa-numitul reactor SBR. În procesul de aerare este utilizat un rezervor cu un ciclu de 
epurare simplu și controlat cu un mod de funcționare temporizat în timpul zilei. Pe de altă parte, faza de sedimentare  
este prevazuta pe parcursul noptii, ceea ce reflectă ritmul normal ale activitatiilor casnice.

● Faza  I  –  faza  de  aerare,  in  timpul  care  umplerea  bazinului  si  procesele  de  epurare  aeroba  au  loc;  
microorganismele plutitoare aglomerate in flocoane indeparteaza impuritatile  organice rezultate in urma 
procesului de degradare aeroba si le converteste in biomasa.

● Faza II  – procesul de sedimentare are loc in timpul noptii si flocoanele sedimentate creeaza o interfata intre  
namolul activ si apa tratata. 

● Faza III – dupa procesul de sedimentare, care in general dureaza in jur de 1,5 ore, apa tratata este directionata cu  
ajutorul unei pompe aer-lift in jgheabul de evacuare sau in bazinul pentru prelevarea de probe.

Utilizarea unei unitati individuale integrate AS-Klärmax IDEAL intr-un bazin existent sau rezervor septic:

In cazul unei similitudini geometrice adecvate, este posibila utilizarea unitati integrate AS-Klärmax IDEAL separat  
pentru  retehnologizare  sau  intensificare  in  facilitatile  existente,  cu  scopul  de  a  atinge  valorile  prevazute  de 
reglementarile guvernamentale. In locurile, unde suprafata bazinului statiei este circulat de diverse vehicule, atunci  
unitatea integrata poate fi introdusa in bazine betonate. 
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Tabel pentru proiectare

Tabel pentru proiectare
Dimensiuni AS-

IDEAL PZV
Nr LE Debit zilnic nominal 

[m³/zi]
Incarcari nominale cu 

substante
 [kg CBO5/zi]

Diametru x inaltime 
conducta

 [mm]

Cota intrare iesire 
Hv [mm]/ Ho [mm]

Greutate
[kg]

mini 2 - 3 0.45 0.18 Ø1350 x 1800 1530/1480 120
5 4 - 5 0.75 0.30 Ø1350 x 2300 1930/1880 140
7 6 - 7 1.05 0.42 Ø1750 x 1800 1470/1420 155

10 8 - 10 1.50 0.60 Ø1750 x 2300 2090/2040 185

Notă: Înălțimea standard a conductei de admisie este de 500 mm, iar oferta include un capac carosabil din material  
plastic (capacitate portantă: 200 kg).
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Rezultate obtinute in urma testului – in comparatie cu PZV

Cerinte CCO CBO5 Substante 
insolubile

NH4-N Ntotal* Ptotal

Rezultat PIA 96,30% 99,00% 98,80% 96,40% 87,50% 66,00%
Normativ  ceh 
57/2016 Coll.

90,00% 95,00% Nu este 
recomandat

Nu este 
recomandat

50,00% 40,00%

* În cazul proiectarii unei statii pentru facilitati cu servicii de cazare, parametrul NTOTAL trebuie să fie luat în  
considerare în mod individual.

Valorile medii pentru obiectivele ocupate permanent, în cazul unor proceduri curente de control al calitatii apei sunt  
următoarele: CCO = 130 mg / l, CBO5 = 30mg/l, substante insolubile = 30 mg / l NH4-N = 20 mg / l , NTOTAL = 30 mg / l, 
Ptotal = 8 mg / l.

Instalare echipament

Instalarea echipamentului  este simpla -  rezervorul  este amplasat într-o groapă excavata,  racordat la  sistemul de  
canalizare și  la  furtunurile  trase prin  manșonul  de protecție,  la  tabloul  de comandă (suflantă,  valve și  supapele  
electromagnetice). În consecință, tabloul este conectat la sursa de alimentare (240 V).

Nămol

Avantajul  major  al  echipamentului  il  reprezinta  nivelul  ridicat  de mineralizare  a  nămolului,  care  are  ca  rezultat  
producția scăzută de nămol. Toată cantitatea de nămol este stabilizata aerob.

În  funcție  de  tipul  de  stații  de  epurare  a  apelor  uzate,  există  mai  multe  posibilități  de  eliminare  a  nămolului  
excedentar:
- Tip SS: un alt rezervor sau echipamente de deshidratare externe,
-  Tipul  SSC:  Echipament  de  deshidratare  integrat  (opțional,  furnizat  împreună  cu  statia  de  epurare);  nămolul  
deshidratat poate fi apoi compostat. Containere pentru compost, de asemenea ofertate de ASIO, spol. s r.o.,
- Tipul Easy: nămolul este direct extras din proces și transportat la o stație de epurare mai mare (de obicei, o statie de  
epurare municipală).

Prelevare de probe

În cazul statiilor de epurare a apelor uzate, respectiv în gestionarea convenționala a apei, va recomandam să se 
instaleze un rezervor de stocare (pentru prelevarea de probe) în interiorul statiei. Într-un astfel de caz, este posibila 
prelevarea de probe simpla într-o operațiune punctuală - este mai avantajos.

Alte optiuni

Stația de epurare a apelor uzate poate fi echipata suplimentar cu o pompă iar întregul proces poate fi adaptat astfel  
incat spațiul de stocare din interiorul instalatiei sa fie utilizat in mod direct la irigare, fără a fi nevoie sa se instaleze un  
rezervor suplimentar.
Stația de epurare a apelor uzate poate fi monitorizată prin aplicația AS-GSM. Acest lucru face posibilă monitorizarea 
operațiunilor și informarea beneficiarului cu privire la avarii (dacă este cazul) prin mesaje SMS.
Siguranța din punct de vedere igienic poate fi asigurată folosind o lampa UV; in cazul in care sunt formulate cerinte 
hidrogeologice, stația de epurare a apelor uzate este livrata cu o lampa UV.

                                               3 
J12/506/1998, RO 10340956
Cont: RO84BRDE130SV07794211300,
BRD Cluj-Napoca  

ASIO România srl
Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 11/6, cod: 400117
Tel./Fax: 0264-595579, 0264-598685
E-Mail: office@asio.ro 
Web: www.asio.ro


