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REZERVOR APA <StockKIT> V=3000 litri SUBTERAN FARA CAPAC 
Cod articol: 49020530000 
 

Domeniu de utilizare:  
- pentru stocarea apei, 
- instalare subterană,  
- la presiune atmosferică 
- temperaturi ale fluidului cuprinse în intervalul 5 ÷ 45 0C. 

 

Productie: 
Rezervoarele sunt produse compacte, monobloc, fabricate prin procedeul denumit formare 
rotaţională (rotomoulding). Rezervoarele sunt produse din polietilenă.  
 
Dimensiuni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conformitate: 
VALROM Industrie declară că proprietăţile rezervoarelor pentru stocarea apei şi/sau 
lichidelor alimentare îndeplinesc specificaţiile tehnice ale produsului şi că produsul este 
sigur în utilizare dacă este folosit în condiţiile specificate de producător. În cadrul 
sistemului de aigurare a a calităţii conform SR EN ISO 9001, sunt luate toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că producţia şi testarea asigură conformitatea produsului cu 
documentaţia tehnică în vigoare şi că îndeplineşte în totalitate cerinţele clienţilor. 

 

Aspect: 
Suprafaţa trebuie să fie netedă, fără defecte vizibile cu ochiul liber (incluziuni, bule de aer, 
ciupituri, fisuri sau straturi care se desprind) care ar putea avea efecte asupra 
funcţionalităţii. Muchiile trebuie să fie bine definite iar bavurile suprafeţelor de îmbinare 
trebuie îndepărtate. 

D 
(mm) 

L 
(mm) 

H 
(mm) 

1585 1940 1800 

Distribuitor autorizat Valrom Industrie - Best Invest Group
Link catre produse cu detalii si preturi
www.apa-gaz-canalizare.ro

Distribuitor autorizat Valrom Industrie - Best Invest Group
Link catre produse cu detalii si preturi
www.apa-gaz-canalizare.ro

https://www.apa-gaz-canalizare.ro/listing-category/rezervoare-apa-potabila/
https://www.apa-gaz-canalizare.ro/listing-category/rezervoare-apa-potabila/
Florin
Highlight

Florin
Highlight



 

Valrom Industrie isi rezerva dreptul de a face modificari in prezenta  fara notificare prealabila. 
Versiunea 1.0/24.04.2014 

A.T. 
Pag. 2 / 4 
 

Marcare, depozitare şi transport: 
Fiecare rezervor este marcat din fabricaţie, prin ştanţare, cu luna şi anul de producţie. 
La depozitare se va evita stivuirea rezervoarelor unul peste altul sau aşezarea de greutăţi 
peste acestea,deoarece aceste eforturi mecanice suplimentare pot cauza deformări şi 
prejudicia buna funcţionare a produsului. La mutarea dintr–un loc în altul se va evita 
contactul cu suprafeţe care pot zgâria sau deteriora produsul punând în pericol grosimea 
pereţilor. 
În timpul transportului şi a operaţiilor de încărcare/descărcare este interzisă trântirea sau 
lovirea cu corpuri contondente sau ascuţite deoarece pot produce defecte care, deşi nu 
sunt vizibile cu ochiul liber, pot scădea durata de utilizare a produsului. 

Garanţie: 
24 luni de la data facturii.  

 
Instructiuni de montaj: 
1. Se sapã groapa de constructie în asa fel încât sã existe un 
spatiu de 30-40 cm în jurul peretilor rezervorului. Baza gropii de 
constructie trebuie sã fie planã si suficient de ferma pentru a 
suporta sarcina rezervorului plin. Adancimea trebuie calculata 
astfel incat pe fundul gropii sa se poata introduca un strat de 15 
cm de material de umplutura , deasemenea trebuie luat in calcul 
un strat de acoperire de  circa 25 cm sau max 60 cm in cazul in 
care se instaleaza  si piesa de prelungire si pozitia capacului 
dupa montare la 10 cm deasupra nivelului  solului,  astfel incat la 
manipularea capacului in perioada exploatarii sa nu intre mizerii 
in bazin. 
 
2. Se asterne pe fundul gropii un strat de circa 15 cm de nisip 
care se compacteaza sau radier de beton. 
 
 
 
 
 
3. Se aseazã rezervorul pe fundul gropii intr-o pozitie stabila, 
folosindu-se frânghii prinse de mânerele de manipulare.  
 
 
 
 

 
 
4. Se umple rezervorul cu apa pe jumatate din inaltime 
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5.Se umple  spatiul dintre peretii gropii si cei ai rezervorului cu 
straturi de circa 25-30 cm material de umpluturã, pana la 
jumatate. Fiecare strat trebuie compactat cu atentie,  astfel încât 
sã umple tot spatiul din jurul rezervorului. Materialul de 
umpluturã va fi nisip cu o granulatie de 4/16 sau pãmânt fãrã 
pietre, moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria 
peretii rezervorului.  
Cand groapa este umpluta pe jumatate  se umple rezervorul cu 
apa. Se continua umplerea gropii cu material de umplutura la fel 
ca mai sus. 
 
6. Daca se instaleaza si piesa de prelungire, trebuie sa existe un 
strat minim 20 cm deasupra peretelui superior al rezervorului. In 
final se umple restul gropii cu pamant.  
 
 
 
 
7. In terenuri mlastinoase sau in cazul in care panza freatica este foarte aproape de fundul 
gropii, rezervorul trebuie asigurat impotriva fortelor ascensionale prin constructia unui 
radier din beton si ancorat de acesta si betonarea partiala a acestuia. Grosimea fundatiei 
depinde de conditiile hidrogeologice. Înainte de turnarea betonului se scade nivelul apei 
prin pompare sub nivelul radierului de beton. 

 
Accesorii: 

Cod articol Denumire 

49020530002 CAPAC <StockKIT> PENTRU REZERVOR APA SUBTERAN 3000 litri  

49020530001 SUPRAINALTARE <StockKIT> REZERVOR APA SUBTERAN 3000 l 

47901000116 GARNITURA ETANSARE DN640 

47901000125 PIESA FIXARE  PRELUNGIRE 

 
Succesiunea de montare a piesei superioare este prezentata in schita de mai jos: 
 

 
1-capac pentru rezervor subteran 
2- suprainaltare pentru rezervor subteran 
3- piesa fixare prelungire camin 
4- garnitura de etansare 
5-rezervor subteran 
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IMPORTANT ! 
 
Rezervoarele nu au fost proiectate şi NU pot fi folosite pentru presiuni inferioare sau 
superioare presiunii atmosferice normale (nu pot fi folosite pentru depozitare sub presiune 
sau în vid). 
Rezervoarele nu au fost proiectate şi NU pot fi folosite pentru combustibili sau alte 
produse petroliere precum si pentru substante chimic agresive (acizi, baze, etc). 
Este permis accesul pietonal deasupra unui rezervor astfel montat, dar NU este admisa  
circulatia automobilelor, camioanelor sau a oricaror vehicule. 
Rezervorul nu trebuie instalat si folosit suprateran. Nervurile exterioare asigura rezistenta 
la  flexionare dar nu si rezistenta la tractiune. 
Rezervorul odata instalat NU va fi lasat gol .    
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