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FIȘĂ TEHNICĂ 
STAȚIE EPURARE SBR 13/20 LE Q2,4 mc/zi 

1. Domeniu de utilizare                                                                                                                              

aquaClean® SBR13/20 LE este destinată epurării apelor uzate menajere provenite de la:  
 locuințe uni sau multi familiale;  
 spații publice (birouri, restaurante etc.); 

Volumul maxim de apă epurat trebuie să respecte intervalul cuprins între 1,5 si 2,4 m3/zi iar CBO5 
în influent intervalul cuprins între 0,6 si 0,96 kg/zi.  
Capacitate epurare (proba omogenizata la 24 h)  
CBO5: <= 20 mg/l; CCO: <= 90 mg/l; NH4N: <= 10 mg/l; Nanorg: <= 25 mg/l (12oC) 
Atenție! aquaClean® SBR13/20 LE nu poate fi folosită pentru epurarea apelor industriale sau cu 
încărcături biologice care depășesc limitele precizate (industrie alimentară, ferme agrozootehnice 
etc.).  
Înainte de orice demers trebuie analizată cu atenție posibilitatea de evacuare a apei epurate.  
Furnitura standard este livrată gata de montare în zone necarosabile și la o adâncime de îngheț de 
0,8 m.  Specificați în comandă dacă doriți instalarea în zone cu adâncimi de îngheț mai mari. 
Cod: 48600009016* 

2. Caracteristici tehnice                                                                                                                  
Înglobează tehnologia de la ATB Umwelttechnologien GmbH. Performanțe în conformitate cu SR EN 
12566-3:2005+A2 
Soluție constructivă 
 Bazine din polietilenă (2 bucăți): 
- volum: 2 x 4700 litri; 
- dimensiune bazin: 2760×1760×1930 [mm]; 
-masa: aproximativ 230 kg/bazin 
- construcție rigidă, multistrat, pentru rezistență 
mecanică ridicată; 
-prelungiri 600 mm pentru capace, etanșare cu 
garnituri și asigurate cu colier metalic 
- acoperite de capace din polietilenă, pentru montaj 
în zone spații verzi. 
Primul bazin se numește preepurare iar cel de-al  2-
lea în care se montează unitatea de epurare se 
numește bazin epurare. 
 Unitate de epurare AQUAmax® (ATB 
Umwelttechnologien GmbH): 
- aerator cu motor submersibil, pentru aerarea cu bule fine - dezvoltat special pentru stații mici de 
epurare- AQUA 5: 0,56 kW / 2,5 A; 
- pompă pentru evacuarea apei epurate ATBlift 2; 
- pompă pentru nămol în exces și alimentare ATBlift 2; 
- plutitor integrat AQUAswitch©; 
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- cadru din material plastic; 
- unitate de control ATBcontrol® 3,; 
- cablu (7×1.5 mm) 15 m  
3. Elemente de conectare: tubulatură din polipropilenă DN110. 
INFO 
Stația nu necesită cămin de prelevare a probelor. În pachetul standard este prevăzut un recipient 
pentru prelevarea probelor, cu o capacitate de 1,5 litri. Acesta se instalează în interiorul stației și este 
umplut automat, la fiecare evacuare a apei epurate (de regulă la fiecare 8 ore). 
Pentru efectuarea analizelor, extrageți recipientul și, goliți-l într-o sticlă de probe (sau apă) pe care o 
duce-ți în cel mai scurt timp posibil, la un laborator autorizat. Alternativ, prelevarea probelor se poate 
efectua dintr-un camin de evacuare separat.  

Principiul de funcționare 
Instalația lucrează dupa principiul nămolului activ și tratarea apelor în sarje (SBR, Sequencing 

Batch Reactor). Impuritățile sunt metabolizate de către 
microorganismele din apă, care se înmulțesc formînd nămolul activ. 

Apa reziduală intră în bazinul de preepurare. Apa preepurată 
este transportată cu ajutorul pompei de nămol în bazinul de tratare. 
Pompa pornește la interval de 2 ore activând conducta de legatură 
(vase comunicante). Aerarea este intermitentă, faza de aerare 
încetând dupa 6 ore. Urmează faza de sedimentare. Dupa 2 ore, timp 
în care sedimentează nămolul, pornește pompa de evacuare. Prin 
comutarea unui plutitor se întrerupe evacuarea, la atingerea 
nivelului ajustat. Dupa cca. 8 ore este încheiată tratarea primei sarje 
și pornește cel de-al doilea ciclu.  

Sistemul este comandat de o unitate de control cu 
microprocesor, pentru setarea și înregistrarea parametrilor de operare ai stației. 

Când este pus în funcțiune, sistemul este setat pentru numărul maxim de utilizatori. Nu este 
necesară schimbarea setărilor în cazul în care apar sub - sau supra - încărcări temporare. 

Info: 
Sistemul atinge capacitatea maximă de epurare după o perioadă de amorsare de aproximativ o 

lună. Această perioadă poate fi de câteva luni, în cazul unei utilizări sub capacitatea proiectată sau la 
temperaturi mai mici de 12°C. Pentru reducerea perioadei de amorsare, se recomandă însămânțarea 
cu nămol activ, preluat de la o stație SBR activă de cel puțin 3 luni. 

Modul de operare economic: În cazul în care nu există aport de apă uzată pe o perioadă mai 
lungă de 4 ore, sistemul trece automat în regim de vacanță: timpul de aerare se reduce, asigurând 
cantitatea minimă de oxigen pentru menținerea în viată a bacteriilor, concomitent cu recircularea 
nămolului, pentru aportul de substanțe nutritive. Astfel, se economisește energie și se asigură 
menținerea în viață a microorganismelor, pe o durată determinată de timp, fără aport de substanțe 
nutritive. 

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare                                                                                                                           
Bazinele se livreaza neambalate iar unitatea de epurare în cutie.  
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Pentru a preveni deteriorarea bazinelor la manipulare și pe durata transportului, operațiunile vor fi 
efectuate numai de personal calificat cu respectarea prezentei instrucțiuni. 
La mutarea dintr-un loc în altul a bazinelor se interzice contactul cu suprafețe care pot zgâria sau 
deteriora. NU se vor târî sau rostogoli. 
Transportul se va face cu mijloace acoperite, lipsite de muchii tăietoare. Bazinele și cutia cu 
echipamentul se asigură contra mișcării în timpul transportului, astfel se evită contactul acestora cu 
diverse părți ale mijlocului de transport care ar putea să le zgârie, tăia sau deteriora. La 
încărcare/descărcare se interzice trântirea și/sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuțite care pot 
deteriora bazinele și echipamentul.  
Încărcarea și descărcarea se vor face cu echipamente de ridicare/coborâre corespunzătoare, 
Ancorarea bazinelor se va face cu frânghii de urechile de agățare de pe aceasta. 
Depozitarea bazinelor se face în spații corespunzătoare curate fără pietre, moloz sau alte obiecte 
 care ar putea tăia, zgâria sau înțepa, fără materiale chimice, uleiuri, produse petroliere. Spațiul trebuie 
să fie  suficient de larg necesar manipulării. Bazinele se depozitează NUMAI pe tălpile lor de susținere 
(în poziția de utilizare).  Bazinele nu se vor stivui unul peste altul sau nu se vor aşeza greutăţi peste 
acestea, deoarece aceste eforturi mecanice suplimentare pot cauza deformări şi compromite buna 
funcţionare a produsului. 
Unitatea de epurare se va depozita într-o  magazie uscată, ventilată, departe de surse de căldură sau 
substanțe chimice. 
Inspectați echipamentele înainte și după descarcarea din mijlocul de transport. Orice deteriorare 
aparută pe durata transportului trebuie notată și raportată producatorului. Verificați dacă livrarea 
este  completă comparând lista echipamentelor din documentele livrate sau din specificație și 
manualul echipamentului cu cele existente fizic. 

4. Garanție,  durata de viață                                                                                                                           
Stația de epurare SBR 13/20 necesită PIF. Garanția este de 2 ani de la data PIF-ului dar nu mai mult 
de 3 ani de la data achiziției, cu respectarea instrucțiunilor de utilizare, montare, operare și 
întreținere; 
Durata de viață a agregatelor este conform experientei între 5-10 ani, bazinele 30 ani 
Conformitate cu DIN EN 12566-3;   

5. Punere în opera                                                                                                                           

Schema standard de instalare este cu bazinele montate 
ca în imagine: 
Etapele de instalare 
5.1. Stabilirea locației pentru instalarea stației. 
- Se ia în considerare o locație care să permită accesul 
pentru vidanjare. Spațiul necesar se alege în funcție de 
utilajul de vidanjare și luând în considerare distanța de 
operare a acestuia.  
- Amplasamentul trebuie să nu permită inundarea 
stației, în cazul ploilor torențiale. Stația nu se montează 
în terenurile cu apă freatică, inundabile, mlăștinoase, 
terenurile sensibile la umezire, tasabile sau cu capacitate 
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portantă redusă, cât și pe versanții cu pante sau versanții instabili. 
- La stabilirea locației, se selectează locul de montare pentru unitatea de control, aceasta se montează 
într-o incintă acoperită și încălzită la cel mult 10 m de bazine. Dacă nu este posibil, se va monta într-o 
cutie de protecție standardizată, etanșă, cu încălzire în apropierea locului de instalare a bazinelor. 
- Aerisirea sistemului. Fiind un proces biologic, stația de epurare împreuna cu întregul sistem de 
canalizare trebuie prevazută cu un sistem de aerisire. Primul simptom al unei aerisiri deficitare este 
apariția mirosului neplăcut în locuință. Ventilarea se face prin conducte de ventilare, similare cu cele 
din canalizările interioare, montate înainte și după stația de epurare. Distanța dintre 2 puncte de 
ventilare este de maxim 15 m. O influență are și sensul în care bate vântul. 
- Cota de intrare în stație versiunea standard este de 800 mm. Pentru altă cotă de intrare solicitați 
informații suplimentare producătorului. 
- Bazinele se vor monta pe radier de beton pentru a evita riscul de afundare în sol și dezechilibrare. 
Dimensionarea radierului se face conform condițiilor hidro-geologice. 
5.2. Se sapă groapa(ile) în care vor fi introduse cele două bazine: 
varianta 1 - groapă comună pentru cele 2 bazine, cu condiția ca  spațiul dintre cele 2 bazine trebuie sa 
permită compactarea materialului de umplutura. Fundul gropii trebuie să fie plat. 
varianta 2 - gropi diferite pentru cele 2 bazine, cu un perete de minim 700 mm între ele. Dimensiunile 
gropilor trebuie să permită așezarea bazinelor și să ramână liber un spațiu de cca 30÷50 cm pe toată 
circumferința lor, spațiul necesar compactării materialului de umplutură. Fundul gropilor trebuie să 
fie plat. 
5.3. Se toarnă pe fundul gropii/gropilor un radier din beton, pe care se vor așeza cele două bazine. 
5.4. Se așează bazinele pe poziție. Pentru manipulare se folosesc frânghii. Se asigură că poziția 
bazinelor este stabilă. Înainte de introducerea bazinelor în groapa de construcție, se verifică 
integritatea acestora și absența oricărei fisuri apărute în urma manipulării și/sau transportului. Dacă 
este necesar, se ancorează bazinul de radier cu frânghii, pentru a împiedica ca la o eventuală creștere 
a nivelului apelor freatice acesta să fie scos afară de forța arhimedică. Ancorarea trebuie făcută 
simetric – folosindu-se pentru asta urechile de manipulare sau decupajele de la baza bazinului. 
5.5. Se execută conectările la instalația de canalizare, între bazine și la evacuare. Conectările se fac pe 
traseele cele mai scurte (locuință- stație de epurare- evacuare apă epurată). Dacă sunt necesare alte 
conectări decât cele prevăzute în schema standard, se  specifică în comandă. 
 Conectarea la instalația de canalizare: intrarea în stație se face cu tub PP DN 110, etanșare cu 
garnitură, rebuie să  pătrundă în interiorul bazinului cu cel putin15 cm 
 Interconectarea bazinelor: conectarea bazinelor se face cu tub PP DN 110, etanșat cu garnitură, 
rebuie să  pătrundă în interiorul bazinelor cu cel putin15 cm 
 Conectarea la evacuare: conectarea la receptorul natural se face cu tub PP DN 110 etanșat cu 
garnitură, rebuie să  pătrundă în interiorul bazinului cu cel putin15 cm.  
5.6. Se montează unitatea și se execută instalația electrică. 
Lucrarea va fi executată NUMAI de către persoane autorizate. 
Unitatea se monteză în cel de-al doilea bazin, prinzând lanțul de bridele de fixare (pozitia aeratorului 
este pe  poziția cea mai comodă pentru a realiza conexiunile următoare): 
Cablul trebuie montat în tub de protecție DN 100/110. Schimbările de direcție ale traseului de 
alimentare electric (coturile tubului de protecție) nu trebuie să depășească un unghi de 30°! 
Instalația electrică (230V, 50 Hz) trebuie să fie asigurată de urmatoarele siguranțe: B 16A și 
întrerupător (FI) 25A/30mA. 
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Unitatea de  control se montează în interiorul clădirii sau într-o incintă specială uscată, ferită de 
intemperii, cât mai aproape de bazine. Împământarea este obligatorie. Se va ține cont de legarea 
corectă a fazelor. Distanța dintre bazine și unitatea de control trebuie să fie maxim 10 m. 
Important! 
Stația se livrează cu 15 m cablu(7×1.5). Nu se livrează cu tub de protecție pentru cablu. Tăierea și 
prelungirea cablurilor de curent nu este permisă. Datele electrice se găsesc pe placuța de tip montată 
pe echipament. Pentru alte distanțe se specifică în comandă. 
5.7. Se montează prelungirile, dacă nu sunt premontate. 
Etanșarea se face cu garnitura Ø 640 și fixarea pe poziție prin colier cu strângere cu șuruburi. 
5.8. Se umple spațiul dintre pereții gropii și cei ai bazinelor cu straturi succesive de circa 25÷30 cm 
pământ vegetal fără pietre, moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria pereții bazinelor. 
Fiecare strat trebuie compactat cu atenție minim 95% indice Proctor.  În timul instalării, se acoperă 
bazinele cu capace.  O atenție deosebită se va acorda straturilor din zona inferioară a bazinelor, zone 
unde compactarea se va face manual astfel încât să fie umplute cu material toate zonele greu 
accesibile, prevenind astfel deformarea ulterioară potențială a fundului rezervorului. Simultan cu 
realizare umpluturii din jurul rezervorului, se introduce apa curată în bazin, astfel încât nivelul 
materialului de umplutura să fie egal cu nivelul apei din bazin.  
Important! 
În cazul în care stația se montează între fundații (gard/cladire) și distanța între bazin și acestea este 
între 2-5 m sau unde este necesară consolidarea pereților bazinului, materialul de umplutură poate fi 
nisip stabilizat sau beton. 
În cazul în care pământul în care se montează stația este de tip argiă sau există risc de apariție în jurul 
bazinelor a infiltrației apei pluviale, spațiul din jurul bazinelor se umple cu nisip stabilizat sau beton. 
În cazul în care se optează pentru alte capace, aceste capace trebuie să aibe pasul liber (zona de acces) 
de minim 600mm. 

Montarea se va face conform normelor legale în vigoare. 
Respectarea normelor de protecție a muncii este OBLIGATORIE în cazul executării tuturot lucrărilor. 

 Punerea în funcțiune a stației de epurare (PIF) se face în următoarele condiții: 

 Bazinele sunt puse pe poziție, conectate între ele,  
 Stația de epurare este conectată la instalația de canalizare și respectiv la cea de evacuarea apei 

epurată, instalații care sunt etanșe și permit curgerea liberă, 
 Bazinele sunt accesibile, goale și curate. Există disponibilă o scară pentru a permite accesul în 

bazine, 
 Este asigurată ventilația stației fie prin capac sau prin tuburi de ventilație pozitionate la maxim 15-

m unul de altul, 
 Unitatea de control este montată  în incintă protejată, uscată, încalzită și ventilată. Cablul electric 

tras în tubul de protecție între  bazine și unitatea de control,  
 Instalația electrică este asigurată de sigurantă B16A și întrerupător (FI) ) 25A/30mA,  
 Să existe sursă de apă. 
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 Recomandări generale pentru utilizarea stației de epurare 

Înainte de orice trebuie să fiți conștienți că veți instala o stație de epurare care, deși extrem de 
performantă, are capacitate de epurare limitată, lucru care introduce unele restricții.  Sunt 
recomandate următoarele: 
• reducerea  cantității de apă utilizată în timpul iernii și al primăverii, când nivelul de apă în sol este 
ridicat, dacă pentru evacuarea apei sunt utilizate puțuri sau câmpuri filtrante, până la minimum de 
confort necesar; 
• eliminarea oricărei pierderi de apă din instalație; 
• evitarea utilizării tocătoarelor de gunoi menajer. Aceste aparate introduc particule solide în stație 
reducând eficiența și micșorând timpul între 2 vidanjări; 
• nu se introduc în stație materiale ne sau greu biodegradabile, cum ar fi: hârtie, sub toate formele 
(igienică, de ziar, de scris, prosoape etc.), cârpe, scutece, păr, resturi cornoase (de ex. unghii etc.), 
leucoplast, dopuri, bețigașe de urechi; 
• nu se introduc în stație uleiuri minerale, combustibili etc; încercați să limitați cantitatea de uleiuri 
alimentare deversată în canalizare; 
• nu se descărcă saramura (apa sărată) de la eventualele instalații de tratare/dedurizare a apei în 
stația de epurare; 
• nu se conectează sisteme de colectare a apei pluviale sau a altor sisteme de drenare la stație; 
cantitățile suplimentare de apă (în multe situații volume mari pe termen scurt) diluează continutul în 
materii organice sau inundă stația; 
• nu deversați în stație baze (hidroxid de sodiu, potasiu, sodă calcinată etc.) sau acizi (de ex. acid 
acetic) în stație. Aceste substanțe schimbă PH-ul apei și omoară biomasa, afectează sedimentarea 
substanțelor solide și antrenează nămolul în fluidul evacuat;  
•să nu se utilizeze agenți de curățare și/sau de înălbire (înălbitori de rufe, substanțe de curățare a 
gresiei și a faianței, deodorizante de WC, agenți contra depunerilor calcaroase etc.) – se depreciază 
biomasa și stața în stare de neutilizare.  
• să se utilizeaze detergenți biodegradabili de vase și de rufe. Detergenții uzuali pentru spălarea 
vaselor și/sau rufelor de regulă sunt biodegradabili și nu afectează masa de bacterii 
• instalația trebuie să fie permanent pornită chiar și pe perioada de vacanță. 
• pentru o funcționare corespunzătoare este obligatorie întreținerea stației de epurare. 

 Recomandări de întreținere 

Beneficiarlui trebuie să verifice: 

 Zilnic se verifică: 
 unitate de control că funcționează; 
 jurnalul electronic, dacă sunt evenimente. 

 Lunar: 
 se completează jurnalul de operare timpii de funcționare ai pompelor din display și 

incidentele deosebite (căderi de tensiune, blocaje ale furtunelor de admisie și evacuare, 
eliminare nămol plutitor, etc); 

 se verifică vizual că  aeratorul amestecă și introduce aer; 
 se verifică vizual că furtunele de admisie și evacuare nu sunt  blocate/înfundate; 
 controlul vizual al nivelului apei in preepurare (bazinul 1). Nu este admis ca nămolul să 

treacă în bazinul de epurare (bazinul2).  
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 controlul vizual al apei evacuate care trebuie să fie clară; 
 controlul vizual al evacuării dacă s-au format blocaje; 
 în caz că se observă  nămol plutitor, acesta se va elimina 

 Periodic la cca  6 luni trebuie efectuate servicii de intreținere de către persoane specializate și 
dacă este necesar, vidanjarea bazinului de preepurare. Dupa vidanjare, preepurarea trebuie 
umplută cu apă asfel încât orificiul de admisie al  instalatiei să fie acoperit. 
În caz de nevoie unitatea de epurare (din bazinul 2) poate fi  scoasă din bazin prin gura de 
vizitare pentru efectuarea lucrarilor de întreținere. Detalii în manualul care însoțește unitatea 
de epurare. La executarea lucrărilor de întreținere și de reparație, instalația trebuie 
deconectată de la sursa de curent. Aeratorul submersat are palete rotative cu risc de rănire. În 
cazul în care este necesară  coborârea în bazin, este obligatorie prezența unei persoane de 
supraveghere. Normele de protecție a muncii trebuie respectate. 

 Autoritățile locale pot solicita  analize ale apei epurate . Daca mostra s-a luat din recipientul de 
prelevare probe, acesta trebuie  să nu fie agitat , o eventuala depunere de pe peretele 
recipientului se poate desprinde și altera rezultatele analizelor. Recipientul de prelevare probe 
se curăță sau se inlocuiește cu unul nou.  

 Constatările și lucrările de întreținere trebuie consemnate într-un protocol. Acesta împreună 
cu analizele apei epurate trebuie să fie la dispoziția beneficiarului. Autoritățile competente pot 
cere aceste protocoluri spre constatare. 
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