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VALROM Industrie este distribuitor exclusiv pentru sistemul de vacuum ISEKI în Romania, cu excepþia a 12 judeþe din zona 
de Vest. Începând din 2013 am dezvoltat ºi implementat în gama proprie soluþia completă pe acest sistem de canalizare. 
Astazi ne putem mândri să oferim clienþilor noºtri peste 98% din toate componentele necesare implementării unui astfel 
de sistem, excepþie făcând articolele electrice, acestea nefiind în domeniul nostru de activitate. Am proiectat propriul cămin 
de colectare compatibil cu supapa de interfaþă ISEKI, pentru a oferi o soluþie modernă, compactă, uºoară ºi fiabilă pe ter-
men lung. Sistemul de vacuum în România nu este unul nou, existând proiecte demarate cu 10 ani în urmă, însă nivelul de 
cunoaºtere a acestuia de către proiectanþi, constructori ºi beneficiari este încă scăzut. Prin urmare, o parte din activitatea 
noastră este concentrată pe promovare ºi instruire - organizăm periodic sesiuni de prezentare ºi cursuri de instruire adresate 
specialiºtilor ºi nu numai. Credem cu tărie că la baza unei lucrări de succes stă atenþia cu care proiectul este abordat încă din 
faza de fezabilitate unde conturarea cât mai corectă ºi completă a soluþiei tehnice conduce la realizarea unui proiect cu o 
documentaþie bine pusă la punct, cu un buget corect estimat. Doar în baza unui proiect bun, un constructor poate executa 
o lucrare corespunzătoare din punctul de vedere al standardului de calitate impus. Prin urmare serviciile noastre acoperă:
 Predimensionări în vederea evaluării soluþiei de canalizare vacuum
 Suport proiecte în faza de fezabilitate
 Sprijin proiectanþi pentru realizarea proiectelor de canalizare vacuum, pe toate fazele – cămine colectare, reþea  
 vacuumată, staþie de vacuum, biofiltru, sistem monitorizare
 Suport ºi asistenþă execuþie lucrări 
 Instruire specifică către operatori
 Suport în realizarea activităþilor de mentenanþă
 Piese de schimb

Propunem clienþilor interesaþi o soluþie, un sistem complet ºi coerent, cu elemente care ºi-au dovedit fiabilitatea în peste 
20 de ani în proiecte din întreaga lume; sprijinim implementarea acestui sistem cu knowhow-ul pe care îl deþinem pe toate 
fazele: predimensionare, proiectare, execuþie ºi operare. 

Pentru orice neclarităþi, vă stăm cu plăcere la dispoziþie.

Echipa VacuumLINE - Valrom Industrie 
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ISTORIA TEHNOLOGIEI VACUUMULUI

Principiul folosirii presiunii negative pentru colectarea apelor uzate ºi a altor lichide a început să fie aplicat încă din anii 1860 
ºi mulþi pionieri au fost implicaþi în dezvoltarea acestei tehnologii, cel mai cunoscut dintre aceºtia fiind Charles T. Liernur.

După cum se vede în imaginea de mai jos, sistemul lui Liernur a fost folosit pentru colectarea apelor uzate din gospodăriile 
particulare ºi constă dintr-un rezervor subteran de colectare în care efluentul ajungea prin curgere gravitaþională în conducte 
de fier.

Conductele erau conectate la toalete speciale, aflate în fiecare gospodărie, ºi în fiecare noapte se aplica o presiune negativă 
asupra rezervorului subteran cauzând evacuarea apelor uzate din toalete ºi colectarea acestora în rezervor.

O cisternă mobilă era apoi folosită pentru a scoate apa uzată din rezervorul de colectare cu ajutorul unei presiuni negative, 
aceasta fiind apoi pusă în butoaie ºi vândută fermierilor locali ca fertilizator.

Următoarele progrese în tehnologia vacuumului au fost făcute în anii 1920 de către francezul Henri Gandillon.

Atât apele uzate cât ºi cele de suprafaþă erau colectate din până la 4 gospodării ºi transportate gravitaþional într-o cameră 
de colectare situată în stradă. O conductă de evacuare aflată în această cameră era conectată la o conductă centrală de 
canalizare, care la rândul ei era conectată la o staþie de vid.

În momentul în care apele uzate intrau în cameră, un flotor de etanºare a conductei de evacuare flota, expunând gura de-
schisă a conductei. Se aplica apoi o presiune negativă în această conductă prin deschiderea manuală a supapei de separare 
aflată în conducta centrală de canalizare, ceea ce ducea la aspirarea apelor uzate din cameră.

Nu există dovezi ale altor progrese în tehnologia vacuumului până în anii 1950 când suedezul Joel Liljendhal a perfecþionat 
toaleta cu vid inventată de Liernur.

Primele sisteme de colectare a 
apelor uzate cu vid



4

s i s t e m  d e  c a n a l i z a r e  p r i n  v a c u u m a r e
LINEvacuum

APLICAŢII ALE TEHNOLOGIEI VACUUMULUI

Sistemele de canalizare ºi transport cu vacuum în care este specializată firma Iseki se utilizează pentru aplicaþii mai ample ºi 
mai variate decât cele anticipate cu câþiva ani în urmă.
Deºi sunt utilizate cu precădere pentru sisteme de canalizare, sistemele de colectare ºi transport prin vacuum prezintă nu-
meroase utilizări industriale, pentru colectarea unei game variate de lichide, inclusiv apa pluvială (de pe acoperiºuri) ºi eflu-
entele toxice. Reþeaua de conducte cu vacuum poate fi instalată deasupra solului, suspendat sau în conductele de utilităþi.
Versatilitatea sistemului il face să poată fi utilizat într-o diversitate de locaþii ºi situaþii, precum:

 Canalizări centrale în comunităþi rurale
 Drenajul acoperiºurilor
 Campinguri ºi parcuri de rulote
 Noi zone rezidenþiale
 Oraºe vechi cu străzi înguste
 Colectarea efluenþilor în spitale
 Centre comerciale aflate în spaþii dificile sau închise
 Înlocuirea sistemelor gravitaþionale convenþionale
 Industria petrochimică
 Sisteme de canalizare din fabrici
 Comunităþi arctice
 Scurgerile lichide din depozitele de deºeuri
 Scurgerile din jurul rezervoarelor de depozitare industriale
 Comunităþi situate pe malurile râurilor, lacurilor sau în zonele de coastă
 Reamenajarea cheilor
 Colectarea apelor uzate de pe vapoare ºi transportul acestora pe uscat

 Exemplu de sistem canalizare vacuumată
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AVANTAJELE SISTEMELOR DE CANALIZARE CU VID

Sistemele de colectare ºi transport cu vacuum pot asigura avantaje semnificative în materie de capital ºi costuri operaþionale 
faþă de sistemele gravitaþionale convenþionale, mai ales în zonele cu teren plat, cu oglindă înaltă a apei sau zone cu 
piatră dură.
Decizia de a utiliza un sistem de colectare a apelor uzate cu vid, în locul unui sistem gravitational traditional, ofera 3 avantaje 
principale:

 1. Flexibilitatea în proiectare
 2. Reducerea cheltuielilor de investiþie
 3. Reducerea cheltuielilor operaþionale

1. Flexibilitatea în proiectare

Versatilitatea inerentă a sistemelor cu vid oferă clienþilor flexibilitatea necesară rezolvării problemelor de colectare a lichidelor 
cu care se confruntă.

Enumerăm numai câteva dintre beneficiile oferite de flexibilitatea în proiectare a sistemelor de colectare a lichidelor cu vid:

1. Lipsa restricþiilor privind linia sau nivelul canalelor colectoare cu vid, conductele putând fi instalate în funcþie de cerinþele  
    terenului.
2. Conductele uºoare, de diametru mic, permit instalarea uºoară în condiþii limitate de acces.
3. Auto-curăþarea conductelor cu vid face ca gurile de curăþare ºi camerele de spălare să nu mai fie necesare.
4. Efluentul este transportat prin intermediul presiunii negative, ºi nu prin curgere gravitaþională, ceea ce face ca apele uzate   
    să poată fi transportate la deal.
5. Având în vedere punctul 4 de mai sus, staþiile de vid nu trebuie să fie amplasate în porþiunile joase ale zonei rezidenþiale. 
    Aceastăflexibilitate în amplasarea staþiei poate oferi importante avantaje dacă disponibilitatea terenului este limitată sau 
    dacă au fost impuse restricþii ecologice.
6. Obstacolele pot fi depăºite cu uºurinþă prin schimbarea traseului conductelor cu vid, astfel încât acestea să treacă peste 
    sau în jurul obstacolului.

2. Reducerea cheltuielilor de investiþie

Construirea sistemelor de colectare a apelor uzate cu vid permite reducerea cu peste 40 % a cheltuielilor de investiþie 
datorită următoarelor caracteristici:

1. ªanþurile necesare pentru construirea reþelei de canalizare sunt înguste ºi puþin adânci (adâncimea maximă a unui canal   
    colector este 1,5 metri).
2. Viteza de construire este considerabil mai mare datorită caracteristicilor enunþate la punctul 1 de mai sus.
3. Pânzele freatice superficiale pot fi evitate datorită canalelor de colectare puþin adânci.
4. Nu sunt necesare fundaþii pe piloti datorită construirii canalelor colectoare din conducte de polietilenă cu greutate mică.
5. Nu sunt necesare guri de acces în punctele de schimbare a direcþiei canalului colector, ceea ce face ca numărul acestora 
    să fie mai mic.
6. Camerele de colectare cu vid sunt instalate la o adâncime maximă de 2 metri pe tot cuprinsul reþelei de canalizare.
7. Adâncimea redusă a fundaþiilor staþiilor de vid (adâncime tipică 1 metru).
8. Este necesară o singură staþie de vid pentru un proiect, în timp ce sistemele gravitaþionale convenþionale necesită de obicei 
    mai multe staþii de pompare.
9. Suprafeþe mai mari de teren în cadrul proiectului datorită caracteristicilor enunþate la punctul 8.
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3. Reducerea cheltuielilor operaþionale

Cheltuielile operaþionale pot fi reduse cu până la 30% datorită următoarelor caracteristici:

1. Canalele colectoare cu vid sunt auto-curăþitoare, ºi în consecinþă nu este necesară curăþarea sau îndepărtarea sedimentelor 
    din acestea.
2. Staþia de vid nu necesită site de filtrare ºi separare ºi în consecinþă nu se impun vizite săptamânale.
3. Este necesară întreþinerea unei singure staþii de vid în timp ce un sistem gravitaþional ar include mai multe staþii de  
    pompare, care ar necesita verificări regulate.
4. Apa freatică nu se infiltrează în canalele colectoare cu vid ºi din acest motiv mărimea pompelor ºi în consecinþă consumul  
    de energie electrică este mult mai mică.
5. Costul tratamentului este cu mult mai redus datorită caracteristicilor enunþate la punctul 4 de mai sus.
6. Integritatea canalelor colectoare se menþine pe toată durata de viaþa a sistemului datorită rezistenþei materialului din care  
    acestea sunt construite (polietilenă).
7. Nu sunt necesare reparaþii datorate sedimentării în conducte datorită caracteristicilor enunþate la punctul 6 de mai sus.
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FUNCŢIONAREA UNUI SISTEM DE CANALIZARE CU VID

Sistemele cu vid pot fi folosite pentru a colecta diverse fluide, însă în mod obiºnuit sunt utilizate pentru colectarea apelor 
uzate din zonele rezidenþiale.

Mai jos veþi găsi planul tipic al unui astfel de sistem, principalele trei componente fiind:

Bazinele/Camerele de colectare
Aceste camere au rolul de a:
1. Colecta efluentul evacuat din gospodăriile conectate;
2. Permite apelor uzate colectate să intre în reþeaua de canalizare prin supapa de interfaþă Iseki.

Canalele de colectare cu vid
Acestea formează reþeaua de conducte prin care presiunea negativă este transferată supapelor de interfaþă Iseki aflate în 
camerele de colectare, ºi prin care efluentul este transportat la staþia de vid.

Staþia de colectare/de vid
Aceasta este cea mai importantă parte a sistemului ºi este locul în care se generează presiunea negativă pentru întreaga reþea 
de canalizare, permiþând colectarea ºi transportul efluentului la staþia de epurare a apelor uzate.

Legendă:
1. Zona de colectare gravitaþională
2. Căminele de colectare
3. Canalele de colectare cu vid

4. Staþia de vacuum

Planul tipic al unui sistem de canalizare cu vid

1

2

34
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1. Bazinele/Camerele de colectare

Apele uzate sosesc, prin conducte gravitaþionale normale, în secþiunea inferioară a bazinului sau a camerei de colectare ca 

într-un cămin de acces dintr-un sistem gravitaþional convenþional.

Pe măsură ce nivelul efluentului din secþiunea inferioară a bazinului se ridică, aerul este captat într-o conductă numită „con-
ductă senzor”, presiunea lui crescând odată cu nivelul efluentului. Această creºtere a presiunii aerului este apoi transferată, 
printr-un tub flexibil, în secþiunea superioară a supapei de interfaþă, numită „controler”. În timp, această presiune devine 
suficient de mare pentru a opera un întrerupător aflat în interiorul controlerului, care apoi permite transferul presiunii nega-
tive în partea principală a supapei, cauzând deschiderea acesteia.
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Cu supapa în poziþie deschisă, aerul la presiune atmosferică acþionează la suprafaþa lichidului din bazinul de colectare, 
forþând apoi apele uzate în „conducta de aspirare”, pe lângă supapa de interfaþă ºi înspre reþeaua de conducte de canalizare.

Odată ce toate apele uzate au fost evacuate din bazinul de colectare, supapa rămâne deschisă o scurtă perioadă de timp 
pentru a permite aerului la presiune atmosferică să intre în reþeaua de conducte de canalizare.

Supapa se închide apoi acþionată de un arc, încheind un ciclu.
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Materialele şi echipamentul - Testarea supapei de interfaþă

Pentru a satisface cerinþele standardului BS EN 1091:1997, al Institutului Britanic de Standardizare, numit „Sisteme de  
canalizare cu vid din exteriorul clădirilor”, Iseki ºi-a testat supapa de interfaþă aºa cum se descrie în Capitolul 7, paragraful 
7.1.2, ºi în Anexa A, paragrafele A.2, A.3 ºi A.4, ale documentului, acesta precizând:

A.2 Unitatea de interfaþă va avea capacitatea dovedită de a completa un număr specific de cicluri ºi a continua să funcþioneze 
eficient, fără a necesita alte îngrijiri în afara lucrărilor de revizie recomandate de către fabricant. Numărul specificat de cicluri 
trebuie să fie cel mai mare dintre:

 a) Numărul de cicluri necesare pentru evacuarea a 3.000m3; sau
 b) 250.000 de cicluri.
  Iseki a efectuat acest test pe baza punctului (b) al secþiunii de mai sus.

A.3 Testul necesită ca anumite corpuri străine să fie ciclate prin supapa de interfaþă. Dopuri, pungi de plastic, prosoape 
sanitare, scutece de unică folosinþă ºi alte corpuri străine sunt îmbibate cu apă ºi introduse în camera de colectare în ordine 
aleatorie, bucată cu bucată, pe parcursul a 10 cicluri. Toate corpurile străine trebuie absorbite, fără nici un blocaj, prin insta-
laþia experimentală.

A.4 Se va evacua vidul ºi partea inferioară a camerei de colectare se va umple cu suficientă apă pentru a acoperi cu 300mm 
partea de sus a supapei de interfaþă. Tubul de aerisire nu va fi scufundat. După ce a rămas scufundată timp de 24 de ore, se 
va reintroduce vidul ºi mecanismul supapei de interfaþă va fi ciclat de 20 de ori. Testul va fi repetat de trei ori.

Un evaluator coordonator autorizat al sistemelor de calitate, ºi anume John Edward & Associates, a fost martor la testarea 
supapei de interfaþă Iseki ºi, la încheierea testelor specificate mai sus, supapa a fost certificată după cum urmează:

Stand probă
Test 250.000 cicluri

Detaliu contor de cicluri după
finalizarea cu succes a testului
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Certificate:
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2. Canalele de colectare cu vid

Apele uzate au intrat acum în al doilea element al sistemului, respectiv în canalele de colectare cu vid; profilurile tipice ale 
acestor canale pot fi văzute în imaginea “Profile tipice de canale colectare cu vid “.

Diametrul conductelor este cuprins între 90mm ºi 200mm ºi în mod normal acestea sunt fabricate din Polietilenă de Înaltă 
Densitate (HDPE), ºi sunt articulate folosindu-se fitinguri de electrofuziune.

Aerul intrat prin supapa de interfaþă este cel care face ca apele uzate să se deplaseze prin conductele de canalizare.

Iniþial apele uzate se deplasează cu viteze de până la 6m/s, sub forma unui amestec spumant de lichid ºi apă. Viteza se reduce 
treptat, pe măsură ce amestecul se deplasează prin canalul colector, ºi în cele din urmă aerul depăºeºte lichidul ºi continuă 
să înainteze spre staþia de vid.

În acest moment conductele cu vid se comportă exact ca ºi conductele gravitaþionale tradiþionale, apele uzate deplasându-se 
în interiorul acestora prin curgere gravitaþională.

Apele uzate se opresc apoi în secþiuni coborâte ale canalelor colectoare, numite „trepte de ridicare inversate”, rămânând 
staþionare. Când supapa de interfaþă se deschide din nou ºi permite aerului să intre în reþeaua de canalizare, aceste ape uzate 
sunt ridicate din secþiunea coborâtă ºi transportate înspre staþia de vid (vezi imaginile “Profilul tipic al unui canal colector ºi 
detaliu treaptă de ridicare inversată” ºi “Regenerarea în două faze a debitului”).

Profil tipic de conducta de colectare in sistem de canalizare vacuumata

A

Mufa electrofuziune

Lift PEHD prefabricat

DETALIU  A - lift (treapta de ridicare)

B

B

SECTIUNE B-B 
SCALA 1 : 10

C

DETALIU C

SCALA 1 : 5

Fara bavura interioara

INCLINARE MINIMA 1:500

Nivel teren finisat

Profilul tipic al unui canal colector ºi detaliu treaptă de ridicare inversată
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Profile tipice de canale colectare cu vid
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DIRECȚIE DE CURGERE

DIRECȚIE DE CURGERE

DIRECȚIE DE CURGERE

STADIUL 2 - REGENERAREA ÎN DOUĂ FAZE A DEBITULUI

STADIUL 1 - CANAL COLECTOR ETANȘAT DE LICHID ÎN SECȚIUNILE COBORÂTE

STADIUL 3 - ÎNCHEIEREA REGENERĂRII ÎN DOUĂ FAZE

Regenerarea în două faze a debitului
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  3. Staþia de colectare/de vid

În cele din urmă apele uzate ajung la staþia de vid, care constituie al treilea element al sistemului.

Principalele părþi componente ale staþiei de vid sunt pompele de vid, vasul de colectare, pompele de evacuare a apelor uzate 
ºi un panou electric de control.

Pompele de vid sunt conectate prin conducte la vasul de colectare, ele fiind cele care creează presiunea negativă atât în 
interiorul vasului cât ºi în canalele cu vid conectate.

Apele uzate proaspăt sosite sunt iniþial stocate în vasul de colectare, care joacă rolul unui bazin de colectare aflat în mod 
normal într-o staþie de pompare gravitaþională tradiþională.

Ridicarea nivelului apelor uzate în interiorul vasului de colectare este detectată de către sondele de nivel, care declanºează 
acþiunea pompelor de evacuare conectate la vas prin conducte.

Aceste pompe evacuează apele uzate din vas transferându-le staþiei locale de epurare sau unui canal colector central din 
apropiere.
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Staþie tipică de vid
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    LEGENDĂ
1.   Rezervor de colectare vacuum, Vrez= 12mc
2.   Pasarelă prevazută cu scară mobilă  
3.   Pompe de descărcare ape uzate menajere, Hidrostal  
4.   Pompe de vacuum, NASH XL 60  
5.   Rezervor de răcire ºi condens cu turbion  
6.   Rezervor suplimentar de apă  
7.   Debitmetru electromagnetic  
8.   Clapetă de sens  
9.   Vană (robinet) de secþionare  
10. Vacuum manometru  
11. Senzor de temperatură  
12. Supapă de vacuum  
13. Postament individual pentru pompa de vacuum  

14. Racord pentru supapa de vacuum de la baºă  
15. Racord pentru vacuum de la pompele de vacuum
16. Acces la rezervor  
17. Senzori de nivel al vacuumului din rezervor  
18. Racord pentru vidanjă  
19. Piesă de branºare mecanică pentru legătură de by-pass  
      la rezervor
20. Grindă de metal pentru susþinerea palanului. Grinda se 
      montează numai pe cei 2 stalpi  
21. Tub pentru evitarea cavitaþiei pompelor de descărcare  
22. Racord pentru tubul pentru evitarea cavitaþiei pompelor 
      de descărcare

Secþiune prin staþie tipică de vid
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SISTEMUL DE MONITORIZARE A SUPAPELOR DE INTERFAŢĂ 

Sistemul de monitorizare a supapelor de interfaþă Iseki detectează starea fiecărei supape de interfaþă din sistemul cu vid ºi 
arată, pe un panou de afiºaj aflat în staþia de vid, dacă supapa este deschisă sau închisă.

Acest sistem este un instrument operaþional esenþial deoarece stabileºte cu precizie supapele care nu s-au închis corect ºi 
care, ca urmare, cauzează o pierdere de presiune în interiorul sistemului cu vid. Pierderea de presiune este de obicei cauzată 
de un corp străin care împiedică pistonul aflat în interiorul supapei de interfaþă să etanºeze conducta de canalizare; acesta 
este stadiul în care sistemul de monitorizare este de nepreþuit în localizarea supapei în cauză.

Metoda de funcþionare este simplă. Un senzor de proximitate aflat pe corpul fiecărei supape de interfaþă detectează dacă su-
papa este deschisă sau închisă ºi transmite aceste informaþii staþiei dintr-un cablu de transmisie instalat alături de conductele 
de canalizare cu vid.

În interiorul staþiei de vid, un ecran LCD indică starea supapelor.
Examinarea panoului de afiºaj va arăta care supapă de interfaþă nu s-a închis, fiecare supapă având un cod de identitate unic. 
Vizitarea camerei de colectare în care se află supapa va permite rectificarea problemei.

Când în sistemul cu vid apar pierderi de presiune, viteza de identificare a supapelor problemă este cu mult mărită prin 
utilizarea acestui sistem. Aceasta la rândul său reduce în mod semnificativ timpul petrecut pe teren de echipele de revizie, 
permiþând sistemului să revină cu rapiditate la funcþionarea normală.

Instalarea cablului de monitorizare a supapelor
în ºanþul de canalizare

Conectarea camerelor de colectare
la sistemul de monitorizare a supapelor

Senzorul de proximitate montat
pe supapa de interfata Iseki
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SISTEMUL DE ALARMĂ PENTRU NIVEL CRESCUT ÎN CĂMINE COLECTARE

Iseki Vacuum Systems Ltd (IVS) a conceput ºi implementat un sistem pentru monitorizarea nivelului apelor uzate în căminele 
de colectare din reþeaua de canalizare. Un sistem de alarmă se declanºează pentru a alerta personalul operator de prezenþa 
unui exces de apă într-o anumită cameră de vid, identificată pe ecranul LCD din staþia de vid. În plus, se beneficiază de 
adunarea ºi stocarea de „date în timp real”, putându-se analiza modelele operaþionale, frecvenþa incidentelor, viteza de 
răspuns a echipelor de revizie ºi eficienþa acestora în rezolvarea problemelor.

Componentele sistemului
• Un cablu de semnal dublu armat este poziþionat în ºanþul  
  conductei de colectare cu vid; acesta are capacitatea de a  
  interconecta toate camerele de colectare cu echipamentul  
  din staþia de vid.
• Un întrerupător cu flotor pentru nivel crescut este plasat în  
  interiorul bazinului de colectare ºi calibrat pentru a activa  
   un senzor de proximitate, la un nivel predeterminat, înainte  
  ca în bazin să se atingă nivelul de avarie.
• Pe panoul de monitorizare din staþia de vid se află un ecran  
  LCD. În eventualitatea detectării condiþiilor de avarie, pe  

   ecran apare o avertizare.

Procesarea datelor şi beneficii
• Întrucât toate căminele de colectare sunt conectate împre- 
   ună la staþie printr-o reþea, ºi întrucât fiecare cămin are un  
   semnal caracteristic, receptorul poate monitoriza dacă vre- 
   unul dintre senzori a fost activat.
• Datele pot fi apoi procesate ºi înaintate sub formă de alarmă unei camere de control centrale, unde pot fi identificate exact  
  de către operatori.
• Se poate acþiona în mod adecvat, fie chemând echipajele de revizie fie fixând alarma pe „standby”, cu o anumită perioadă  
  de timp pentru redresare întrucât este posibil ca nivelul apelor uzate să coboare la un nivel acceptabil.
• Prin instalarea de software adiþional toate aceste incidente, pentru fiecare cămin de colectare, pot fi stocate iar datele pot  
   fi folosite pentru analize statistice.
• Se pot înregistra acþiunile echipelor de revizie chemate cu ocazia acestor incidente, de exemplu eficienþa acestora ºi  
   prezenþa la locul incidentului.
• Se pot instala programe software care asigură diverse nivele de informaþii ºi statistică, în funcþie de cerinþele individuale  
   ale clientului.
• Toate rezultatele pot fi prezentate sub formă de date sau sub formă grafică, ºi pot fi stocate cu uºurinþă pentru analize.
• Tehnologia funcþionează de obicei în paralel cu sistemul de monitorizare a supapelor.
• Sistemul este instalat pe parcursul principalei perioade de construcþie, aceasta având avantajul minimalizării cheltuielilor  
   de instalare.
• Prin încorporarea acestui echipament în sistemul de canalizare cu vid, frecvenþa vizitelor de rutină pe teren poate fi mult  
   redusă.

Camera supapei prevăzută cu echipament
de avertizare pentru nivele ridicate
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CENTRU DE INSTRUIRE VALROM

În showroomul nostru de la sediul central din Bucureºti, Bd. Preciziei nr. 28  am pus la punct un centru de informare ºi in-
struire adresat inginerilor proiectanþi, constructori, instalatorilor, beneficiarilor ºi altor persoane interesate de produsele pe 
care le producem / comercializăm.

Pentru sistemul de canalizare VacuumLINE avem o instalaþie demonstrativă complet funcþională, cu un cămin de colectare 
în mărime reală, fabricat de Valrom Industrie. Tubulatura D.90 mm este din material plastic transparent, pentru o bună 
vizualizare ºi înþelegere a condiþiilor de transport din sistemul vacuumat. Instalaþia simulează cca. 750 m dintr-un sistem 
real de canalizare vacuum. Sala dispune de 30 de locuri ºi organizăm periodic prezentări de sistem adresate persoanelor 
interesate, cursuri de instruire către proiectanþii care doresc să folosească în proiecte soluþia de canalizare vacuumata. De 
asemenea constructorii care urmează să execute o astfel de lucrare sunt invitaþi la un training de specializare. Nu în ultimul 
rând operatorilor care după comisionarea lucrării către beneficiar, preiau în exploatare un sistem de canalizare vacuum.

Dacă sunteþi interesat de participarea la o prezentare de sistem sau un training de specializare, vă rugăm să ne adresaþi o 

solicitare pe adresa office@valrom.ro.
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SERVICIILE VALROM INDUSTRIE

Pentru clienþii care se gândesc să aleagă tehnologia de canalizare cu vacuum, Valrom Industrie pune la dispoziþie următoarele 
servicii.

1. Devize estimative pentru sistemele cu vid
Iniþial clienþii doresc de obicei să compare cheltuielile de investiþie pentru instalarea unui sistem cu vid cu cele ale folosirii unui 
sistem mai convenþional de colectare a apelor uzate.
În acest scop, Valrom va analiza planurile de situaþie ale obiectivului propus ºi va produce un proiect conceptual al sistemului 
de canalizare cu vid. 
Acesta poate oferi informaþii specifice cum ar fi numărul căminelor de colectare, dimensiunile conductelor de canalizare ºi a 
utilajelor din staþia de vacuum, în baza căruia se poate face o estimare a bugetului necesar.
Avem nevoie de:
•  Planul localităþii
•  Numărul de locuitorii / gospodării
•  Ridicările topografice
• Poziþii disponibile pentru staþia de Vacuum (ideal: poziþie centrală, în zonă joasă, sursă de apă, energie electrică ºi  
   internet disponibile)
• Poziþia staþiei de epurare

2. Suport pentru / şi verificare a soluţiei tehnice alese în studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice
Un sistem implementat cu succes începe încă din faza de fezabilitate, vom acorda sprijin proiectanþilor în dimensionarea 
corectă a sistemului ºi la întocmirea corectă ºi completă a listei de cantităþi. O problemă des întâlnită este subestimarea 
bugetului de investiþie ca urmare a întocmirii insuficient detaliate a acestei părþi importante.

3. Suport / asistenþă tehnică în faza de execuþie
Suntem conºtienþi că sistemele vacuumate sunt încă insuficient cunoscute la nivelul de execuþie. În baza know-how-lui ºi 
a experienþei câºtigate alături de dezvoltatorii sistemului vom instrui echipele de constructori asupra detaliilor de montaj, 
pentru toate etapele de execuþie – cămine colectare, reþea vacuumatică, staþie de vacuum, sistem de monitorizare. Asistenþa 
tehnică la montaj este puternic recomandată.

4. Suport comisionare
Pe parcurs ºi îndeosebi spre finalizarea lucrării, o serie de teste ale sistemului sunt necesare conform standardului în vigoare. 
Suntem disponibili să sprijinim constructorul în aceste faze pentru predarea către beneficiar a unui sistem executat la para-
metrii de calitate specificaþi.

5. Exploatare, mentenanþă
Organizăm cursuri de instruire pentru operatori în care punem la dispoziþia acestora know-how-ul necesar exploatării corecte 
a unui sistem de canalizare vacuumată. 
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CATALOG PRODUSE

Sistem de canalizare prin vacuumare

LINEvacuum
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CĂMIN COLECTARE   

UTILIZARE:
Colectează apa uzată pe cale gravitaþională de la gospodării ºi permite intrarea acesteia în reþeaua de colectare vacuumată 
prin supapa de interfaþă vacuum cu care este echipat. Este dimensionat exclusiv pentru această aplicaþie, proiectat pentru a 
face faþă terenurilor cu pânză de apă freatică ridicată*.

* se recomandă lestarea cu beton pentru prevenirea expulzării

Se echipează cu supapa de interfaþă ISEKI D.90mm, tip piston. 

Tipuri acoperire:
- necarosabilă (capac PE)
- carosabilă (capac fontă sau compozit de clase diferite de rezistenþă)
- protecþie la inundaþii: peste capacul etanº PE se montează capacul de fontă / compozit

Accesoriu opþional: Vană ABS D.90 pentru separare locală în caz de intervenþii la supapă
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SCENARIU DE MONTAJ
CĂMIN COLECTARE SISTEM VACUUM, ACOPERIRE CAROSABILĂ, PROTECŢIE LA INUNDAŢII

  1. Post protecþie aerisire  
  2. Fundaþie beton pentru post  
  3. Tub respiraþie supapă (PE D.25mm)    
  4. Tub protecþie fir semnal (PE D.20mm)*  
  5. Capac carosabil (fontă sau compozit)  
  6. Placă beton pentru sprijin capac carosabil  
  7. Capac PE protecþie la inundaþii  
  8. Garnitură etanºare capac  
  9. Garnitură etanºare tub protecþie cablu semnal* 
10. Garnitură etanºare tub respiraþie  
11. Tub senzor PVC D.63mm  
12. Pipă aspiraþie PE D.90mm  
13. Bazin colectare apă uzată  
14. Corp cămin colectare PE  

15. Supapă interfaþă vacuum cu piston D.90mm  
16. Vană ABS D.90 mm, separare locală  
17. Colier INOX D.90 mm  
18. Conductă serviciu PE D.90mm  
19. Garnitură etanºare conductă serviciu  
20. Supapă de sens cu bilă plutitoare  
21. Capac etanºare între camera supapei ºi camera de 
      colectare  
22. Conductă racordare gravitaþională PP / PVC d.160mm
23. Garnitura etansare racordare gravitationala
24. Ramificatie D.160 mm, 45°  
25. Curbă canal D.160 mm, 45°   
26. Coloană aerisire (tub PP / PVC D.160mm)  
27. Piesă de capăt coloană aerisire D.160mm

* - pentru sistem de monitorizare (opþional)

Note:
• Postul de protecþie aerisire – recomandat de montat în apropierea căminului, distanþa optimă 1-2 m, în zone 
   cu risc minim de vătămare accidentală
• Coloană de aerisire – recomandat de montat la distanþă cât mai mare de cămin (minim 6 m faþă de căminul de 
   colectare); în aval de toate racordurile gravitaþionale
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Note:
• Postul de protecþie aerisire – recomandat de montat în apropierea căminului, distanþa optimă 1-2 m, în zone   
  cu risc minim de vătămare accidentală
• Coloană de aerisire – recomandat de montat la distanþă cât mai mare de cămin (minim 6 m faþă de căminul de 
  colectare); în aval de toate racordurile gravitaþionale

SCENARIU DE MONTAJ
CĂMIN COLECTARE SISTEM VACUUM, ACOPERIRE CAROSABILĂ

  1. Post protecþie aerisire  
  2. Fundaþie beton pentru post  
  3. Tub respiraþie supapă (PE D.25mm)  
  4. Tub protecþie fir semnal (PE D.20mm)*  
  5. Capac carosabil (fontă sau compozit)  
  6. Placă beton pentru sprijin capac carosabil
  7. Garnitură etanºare tub protecþie cablu semnal* 
  8. Garnitura etansare tub respiratie  
  9. Tub senzor PVC D.63mm  
10. Pipa aspiratie PE D.90mm  
11. Bazin colectare apă uzată  
12. Corp cămin colectare PE  
13. Supapă interfaþă vacuum cu piston D.90 mm  

14. Vană ABS D.90 mm, separare locală  
15. Colier INOX, D.90 mm  
16. Conductă serviciu PE D.90 mm  
17. Garnitură etanºare conductă serviciu  
18. Supapă de sens cu bilă plutitoare  
19. Capac etanºare între camera supapei ºi camera de  
      colectare  
20. Conductă racordare gravitaþională PP / PVC D.160 mm 
21. Garnitură etanºare racordare gravitaþională
22. Ramificaþie D.160mm, 45°  
23. Curbă canal D.160mm, 45°  
24. Coloană aerisire (tub PP / PVC D.160mm)  
25. Piesă de capăt coloană aerisire D.160mm 

* - pentru sistem de monitorizare (opþional)
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SCENARIU DE MONTAJ
CĂMIN COLECTARE SISTEM VACUUM, ACOPERIRE NECAROSABILĂ

  1. Post protecþie aerisire  
  2. Fundaþie beton pentru post  
  3. Tub respiraþie supapăa (PE D.25mm)  
  4. Tub protecþie fir semnal (PE D.20mm)*  
  5. Capac PE  
  6. Garnitură etanºare capac PE  
  7. Garnitură etanºare tub protecþie cablu semnal* 
  8. Garnitură etanºare tub respiraþie  
  9. Tub senzor PVC D.63 mm  
10. Pipă aspiraþie PE D.90 mm  
11. Bazin colectare apă uzată  
12. Corp cămin colectare PE  
13. Supapă interfaþă vacuum cu piston D.90 mm

14. Vană ABS D.90 mm separare locală  
15. Colier INOX D.90 mm  
16. Conductă serviciu PE D.90 mm  
17. Garnitură etanºare conductă serviciu  
18. Supapă de sens cu bilă plutitoare  
19. Capac etanºare între camera supapei ºi camera de  
      colectare  
20. Conductă racordare gravitaþională  
21. Garnitură etanºare racordare gravitaþională
22. Ramificaþie D.160 mm, 45°  
23. Curbă canal D.160 mm, 45°  
24. Coloană aerisire (tub PP /PVC D.160 mm)  
25. Piesă de capăt coloană aerisire D.160 mm  

* - pentru sistem de monitorizare (opþional)

Note:
• Postul de protecþie aerisire – recomandat de montat în apropierea distanþa optimă 1-2 m, în zone cu risc minim 
   de vătămare accidentală
• Coloană de aerisire – recomandat de montat la distanþă cât mai mare de cămin (minim 6 m faþă de căminul de 
   colectare); în aval de toate racordurile gravitaþionale
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SCENARIU DE MONTAJ
CĂMIN COLECTARE SISTEM VACUUM, ACOPERIRE CAROSABILĂ, PROTECŢIE LA INUNDAŢII, LEST

  1. Post protecþie aerisire  
  2. Fundaþie beton pentru post  
  3. Tub respiraþie supapă (PE D.25mm)  
  4. Tub protecþie fir semnal (PE D.20mm)*  
  5. Capac carosabil (fontă sau compozit)  
  6. Placă beton pentru sprijin capac carosabil  
  7. Capac PE protecþie la inundaþii  
  8. Garnitură etanºare capac  
  9. Garnitură etanºare tub protecþie cablu semnal* 
10. Garnitură etanºare tub respiraþie  
11. Tub senzor PVC D.63 mm  
12. Pipă aspiraþie PE D.90 mm  
13. Lest beton armat  
14. Bazin colectare apă uzată  
15. Corp cămin colectare PE  

16. Supapă interfaþă vacuum cu piston D.90 mm  
17. Vană ABS D.90 mm separare locală  
18. Colier INOX D.90 mm  
19. Conductă serviciu PE D.90mm  
20. Garnitură etanºare conductă serviciu  
21. Supapă de sens cu bilă plutitoare  
22. Capac etanºare între camera supapei ºi camera de  
      colectare  
23. Conductă racordare gravitaþională PP / PVC D.160 mm 
24. Garnitură etanºare racordare gravitaþională 
25. Ramificaþie D.160 mm, 45°  
26. Curbă canal D.160 mm, 45°  
27. Coloană aerisire (tub PP / PVC D.160 mm)  
28. Piesă de capăt coloană aerisire D.160 mm 

* - pentru sistem de monitorizare (opþional)

Note:
• Postul de protecþie aerisire – recomandat de montat în apropierea căminului, distanþa optimă 1-2 m, în zone 
   cu risc minim de vătămare accidentală
• Coloană de aerisire – recomandat de montat la distanþă cât mai mare de cămin (minim 6 m faþă de căminul de 
   colectare); în aval de toate racordurile gravitaþionale
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CĂMIN COLECTARE SISTEM VACUUM

UTILIZARE:
Colectează apa uzată de la gospodarii ºi permite intrarea acesteia în reþeaua de colectare vacuumată, prin supapa de inter-
faþă.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Compact, bicameral cu posibilitate opþională de separare camere.
Etanº.
Material: Polietilenă
Volum lucru bazin colectare: cca. 45 litri
Volum retenþie: 650 litri      

SUPAPĂ INTERFAŢĂ VACUUM

UTILIZARE:
Se montează în căminul de colectare, în camera superioară.
Fixare ºi etanºare cu ajutorul a doua coliere speciale din INOX ce sunt incluse în furnitură.
Permite pătrunderea în sistem a apei uzate pe cale vacuumatică.
Funcþionare ciclică, se deschide automat o dată cu creºterea nivelului apei uzate în bazinul de colectare al căminului cu cca. 
25 cm. Volumul absorbit la un ciclu: cca. 45 litri apă uzata

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Corp supapă: polipropilenă armată cu fibră de sticlă.
D.90mm, tip piston INOX.
Buton de acþionare manuală.
Coliere INOX de prindere rapidă.
Contor automat de cicluri.
Timpul de ciclu poate fi controlat de la nivelul controlerului.
Funcþionează pneumatic, nu necesită racordare la energie electrică.
Conform standard SR EN 1091.

 
[mm]

H
[mm]   

Cod 

1000 2200 36500110220

 

D
[mm]

Cod 

90 36500309000
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PIPĂ ASPIRAŢIE 

UTILIZARE:
Pentru aspirarea apei uzate din bazinul căminului de colectare. Se poziþionează astfel încât între partea de jos a pipei ºi fundul 
căminului rămâne un pasaj de 75 mm. Constituie de asemenea unul din cele două puncte de fixare a supapei de interfaþă.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: Polietilenă

TUB SENZOR 

UTILIZARE:
Pentru identificarea acumulării volumului de lucru de circa 45 de litri în bazinul de colectare al căminului. Este conectat 
printr-un tub flexibil transparent la controlerul supapei de interfaþă. La acumularea volumului de lucru, supapa se declanºează 
automat, permiþând apei uzate pătrunderea în reþeaua de colectare vacuumată.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: Polietilenă, PVC.

D
[mm]

Cod 

90 36507032090

 

D
[mm]

Cod 

63 36507033063
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RAMĂ CAPAC ªI ORING 

UTILIZARE:
Accesoriu opþional. Separă camera supapei de camera de colectare.
Capac cu filet pentru inspecþie sau pentru introducerea dispozitivelor de curăþare.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Din material plastic, etanºarea este realizată cu garnituri de cauciuc.

SUPAPĂ AERISIRE CU
BILĂ PLUTITOARE 

UTILIZARE:
Accesoriu opþional. În cazul în care se optează pentru separarea camerei supapei de camera de colectare. Permite aerului 
să circule în ambele direcþii dar în caz de inundare accidentală a camerei de colectare, nu permite apei să urce în camera 
supapei, această incintă rămânând curată.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material plastic. Etanºare cu garnitură de cauciuc.  

DN
[mm]

Cod 

200 36507022200

 

DN
[mm]

  Cod 

50 36507023050
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VANĂ CUŢIT ABS 

UTILIZARE:
Accesoriu opþional. Pentru izolarea locală a supapei în cazul operaþiilor de mentenanþă sau în caz de avarie.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Din material plastic (ABS), tijă INOX; pasaj de trecere neobturat. Se fixează cu colier special din INOX.

COLIER INOX CU GARNITURĂ 

UTILIZARE:
Accesoriu opþional. Pentru fixarea vanei ABS D.90 mm de izolare locală.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
INOX, cu strângere pe două brăþări. Etanºare prin garnitură de cauciuc.

CAPAC PEHD PROTECŢIE CĂMIN  

UTILIZARE:
Acoperire etanºă pentru căminul de colectare.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: Polietilenă

DN
[mm]

Cod 

90 36507030090

 

DN
[mm]

Cod 

90 36507031090

 

DN
[mm]

D ext.
[mm]

Cod 

640 700 47901000008
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GARNITURĂ ETANªARE
PENTRU CĂMIN 

UTILIZARE:
Etanºarea între capacul de PE ºi gura de acces a căminului.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: Cauciuc.

CAPAC CU RAMĂ FONTĂ 

UTILIZARE:
Pentru acoperirea carosabilă a căminului de colectare, în situaþii de terenuri inundabile frecvent, când pe cămin se montează  
capac suplimentar din PE, pentru protecþia la inundaþii. Pasul de trecere permite manipularea capacului din PE.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Se va monta în ansamblu prefabricat placa din beton armat dimensionată corespunzător clasei de rezistenþă a capacului.

CAPAC FONTĂ CU PAS LIBER 

UTILIZARE:
Acoperire carosabilă cămin colectare.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Prevăzut cu balama ºi garnitură antizgomot. Se vor monta pe ansambluri prefabricate, plăci beton armate corespunzator 
clasei de rezistenþă a capacului.

DN
[mm]

Cod 

640 47901000116

 

Clasa Dr
[mm]

H
[mm]

DC
[mm]

DP
[mm]

Cod  

B125 800 x 800   40 730 x 730 700 x 700 47841715125

 

Clasa Dr
[mm]

H
[mm]

ØC
[mm]

ØP
[mm]

Cod 

C250 805 100 620 600 47840600251

D400 805 100 640 600 47840600401
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POST PROTECŢIE AERISIRE  

UTILIZARE:
Protejează conducta de respiraþie a supapei ºi îmbinarea cablurilor de monitorizare cu firul transmiþător semnal al senzorului 
de proximitate. Se consideră câte un post la fiecare cămin; de asemenea se pot utiliza posturi false de protecþie care prote-
jează doar îmbinările cablurilor de monitorizare.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Construcþie metalică acoperită protectiv prin zincare, se montează pe o fundaþie de beton (neinclus) care înglobează doua 
coturi D.110mm, 450.

COT PP 450  

UTILIZARE:
Piesă subansamblu pentru fundaþia postului de protecþie respiraþie.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: PP

DN
[mm]

H
[mm]

Cod 

100 600 36507021060

  

DN
[mm]

 Cod 

110 15045411045
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ŢEAVĂ HDPE  

UTILIZARE:
D.20 mm – protejează firul subþire transmiþător semnal, între camera supapei ºi postul de protecþie respiraþie; în interior se 
face îmbinarea cu cablul magistral de monitorizare.
D.25 mm – racordarea supapei la presiune atmosferică în exteriorul căminului. Menþine funcþionalitatea acesteia în caz de 
avarii (inundaþie accidentală cameră supapă). Pentru a fi protejat împotriva vătămarii accidentale, segmentul exterior se va 
monta în postul de protecþie respiraþie. Pe capătul þevii se va monta piesa de protecþie împotriva pătrunderii impurităþilor ºi 
a insectelor, din furnitura supapei de interfaþă.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: Polietilenă, la colac.

GARNITURĂ RACORD CĂMIN  

UTILIZARE:
Pentru etanºarea trecerii prin peretele caminului a tuburilor de respiraþie supapă, protecþie cablu transmiþător semnal, tubului 
de racordare gravitaþional.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Din cauciuc. Găurile de montaj se vor executa cu carote de diametru corespunzător (vezi secþiune “Scule ºi accesorii“).

D
[mm]

en 
[mm]

Masa
[kg/m]

L
[mm]

Cod 

20 2 0,12 200 24100200001

25 2 0,15 200 24100250001

  

DN
[mm]

 Cod 

20/32 47901850110

25/40 47901850111

160 x 177 47901850119
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DOP SDR 17  

UTILIZARE:
Pentru proba de etanºare în vederea validării reþelei de colectare. Se sudează temporar pe capătul conductei de serviciu din 
interiorul camerei supapei.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: HDPE
Îmbinare prin sudură cap la cap.

TUB PP MULTISTRAT SN2  

UTILIZARE:
Piesa subansamblu din coloana de aerisire a racordului gravitaþional.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: PP multistrat

RAMIFICAŢIE 450  

UTILIZARE:
Piesă subansamblu din coloana de aerisire a racordului gravitaþional. Pentru fiecare cămin de colectare se va prevedea minim 
o coloana de aerisire, care permite admisia volumelor de aer de circa 250 litri ce sunt aspirate în sistemul de colectare cu vid la 
fiecare declanºare a supapei. Coloana se va monta cât mai departe de căminul de colectare, preferabil în incinta proprietăþii, 
imediat după ieºirea din clădire a tubului de scurgere gravitaþională. Poate fi folosită la nevoie ca piesă de inspecþie/curăþare.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: PVC

D
[mm]

 Z
[mm]

L
[mm]

Cod 

90 90 81 44817090000

  

D
[mm]

S
[mm]

L
[mm]

Cod 

160 3,9 3 35020216003

   

D
[mm]

Cod 

160 X 160 35145160160
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CURBĂ CANAL 450  

UTILIZARE:
Piesă subansamblu din coloana de aerisire a racordului gravitaþional.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: PVC

PIESĂ CAPĂT COLOANĂ VENTILARE  

UTILIZARE:
Piesă subansamblu din coloana de aerisire a racordului gravitaþional. Împiedică apa de ploaie, impurităþi, insecte sau rozătoare 
să pătrundă în coloana de aerisire.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: Polipropilenă

D
[mm]

Cod 

160 35345160000

   

DN
[mm]

Cod 

160 13940516000
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CANALE DE COLECTARE CU VID

UTILIZARE:
Colectarea apei uzate de la căminele ºi direcþionarea către staþia de vacuum.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Tubulatură PE, SDR17 îmbinată prin electrofuziune pentru diametrele 90, 110, 125 mm ºi cap la cap pentru diametrele
D160, 200 mm.
Adâncime tipică de pozare: 1.3 m (generatoarea superioară sub adâncimea de îngheþ).
Exclusiv la bară.
Panta minimă 2‰.
Fitinguri specifice: lifturi, ramificaþii Y ºi coturi fără bavură la interior.
Armături: Vane de sectorizare
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ŢEAVĂ HDPE SDR 17   

UTILIZARE:
Conducte de colectare vacuumată.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: PE100
Îmbinări:D.90, 110, 125mm – exclusiv prin electrofuziune (nu sunt permise bavuri de sudură la interior)
D.160, 200 mm – cap la cap sau electrofuziune

RAMIFICAŢIE Y 45°, SDR17   

UTILIZARE:
În reþeaua de colectare vacuumată pentru
intersecþii între ramuri secundare cu ramuri 
principale sau pentru conectarea supapelor 
de interfaþă din cămine la reþea.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: polipropilenă. Fără bavură de sudură 
la interior. 

LIFT, SDR17   

UTILIZARE:
În reþeaua de colectare vacuumată, ca treaptă de ridicare pentru readucerea la cota tipică de montaj.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: HDPE. Fără bavură de sudură la interior. Diferenþa de nivel generată: 300 mm.

D
[mm]

en

[mm]
Masa

[kg/m]
L

[mm]
Cod 

  90   5,4 1,49 13 24100900001

110   6,6 2,21 13 24101100001

125   7,4 2,80 13 24101250001

160   9,5 4,58 13 24101600001

200 11,9 7,15 13 24102000001

D
[mm]

Cod 

110/  90 36505111090

110/110 36505111110

125/  90 36505112090

125/110 36505112110

125/125 36505112125

160/  90 36505116090

160/110 36505116110

160/125 36505116125

160/160 36505116160

200/  90 36505120090

200/110 36505120110

200/125 36505120125

200/160 36505120160

D
[mm]

Cod 

  90 36505110090

110 36505110110

125 36505110125

160 36505110160

200 36505110200
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COT PE 100, SDR17   

UTILIZARE:
În reþeaua de colectare vacuumată, pentru schimbări de direcþe.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: HDPE. Fără bavură de sudură la interior.

REDUCŢIE PE 100, SDR17   

UTILIZARE:
În reþeaua de colectare vacuumată, pentru trecerea la un alt diametru.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: HDPE.
 

VANĂ SERTAR CU PANĂ CAUCIUCATĂ
PENTRU APE UZATE PN10/PN16  

UTILIZARE:
Pentru sectorizare în reþeaua de colectare vacuumată. 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Corp fontă, acoperire protectivă.
Special pentru ape uzate.

D
[mm]

Cod

300 450 600

  90 36506113090 36506114090 36506116090

110 36506113110 36506114110 36506116110

125 36506113125 36506114125 36506116125

D x D1
[mm]

L
[mm]

Cod 

110/  90 155 44517110090

125/110 175 44517125110

160/110 205 44517160110

160/125 195 44517160125

 

DN
[mm]

Cod 

100 36503010100

125 36503010125

150 36503010150

200 36503010200
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TIJĂ TELESCOPICĂ ACŢIONARE
ROBINET SERTAR PANĂ H1-1.5   

UTILIZARE:
Acþionarea vanelor de sectorizare din reþeaua de colectare vacuumată.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: din metal, acoperire protectivă anticorozivă.
  

CUTIE PROTECŢIE ROBINETE
CONCESIE/SERTAR PANĂ    

UTILIZARE: 
În reþeaua de colectare, pentru protejarea tijei telescopice de acþionare a vanelor de sectorizare.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Clasa de rezistenþă A15, corp PP, capac fontă. Capacul cutiei este vopsit în culoare distinctivă orange pentru o identificare 
mai uºoară ºi eliminarea riscului de confundare cu vane din alte reþele (gaz, alimentare cu apă, hidrant etc).

 

MUFĂ ELECTROSUDABILĂ PE100     

UTILIZARE: 
Pentru realizarea îmbinărilor în reþeaua de canalizare vacuumată.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Nu formează bavură de sudură la interior

DN
[mm]

L min.

[kg/m]
L max.

[mm]
Cod 

80,100,125,150 970 1500 75205200150

200 970 1500 75205200200

Clasa Cod 

A15 36507037015

D
[mm]

Cod 

  90 50116090001

110 50116110001

125 50116125001
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CAPĂT FLANªĂ PE 100 SDR 17     

UTILIZARE: 
Îmbinări reþea – la vanele de sectorizare de pe ramurile de colectare vacuumată.

FLANªĂ     

UTILIZARE: 
Îmbinări reþea - pentru prinderea capetelor de flanºă.

GARNITURĂ PLATĂ DIN CAUCIUC
PENTRU FLANªE     

UTILIZARE: 
Etanºarea îmbinărilor cu flanºă, la vanele de sectorizare.

 

SET ªURUB PIULIŢĂ ªI ªAIBE ZINCATE     

UTILIZARE: 
Fixarea îmbinărilor cu flanºă.
Setul conþine 8 bucăþi.

D
[mm]

DN
[mm]

L
[mm]

Cod 

110 100 124 44417110000

125 100 135 44417125000

160 150 134 44417160000

200 200 173 44417200000

Material  D ext.
D tub
[mm]

DN
D metal

[mm]

PN

[bar]

Nr. 
găuri 
x Ø

Cod 

Compozit 110 100 10/16 8 x 18 44746110100
Otel zincat 125 100 10/16 8 x 18 44716125000
Compozit 160 150 10 8 x 18 44746160150
Otel zincat 160 150 10/16 8 x 22 44716160000

Otel zincat 200 200 10 8 x 22   44710200000*

D tub
[mm]

DN
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

Cod 

110/125 100 100 154 44799110030

160 150 150 208 44799160030

200 200 200 263 44799200030

D x L
[mm]

D flanşe
[mm]

PN
[bar]

Cod 

M16x80 110 10/16 44798116080

M16x90 125 10/16 44798116090

M20x100 160 10/16 44798120100

M20x110 200 10/16 44798120110
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UTILAJE  STAŢIE VACUUM

UTILIZARE:
Punctul central de colectare a apei uzate pe cale vacuumată. De aici apa uzată este împinsă mai departe către staþia de 
epurare.
Elemente componente principale:
• Rezervor de colectare în montaj orizontal aparent, în cuva staþiei; ramurile de colectare vacuumată pozate sub adâncimea  
   de îngheþ, străpung peretele staþiei ºi se racordează în zona superioara a rezervorului;
• Pompe de vacuum cu inel de apă ºi rotor conic; generează ºi menþin vacuumul în sistem, între valorile prestabilite;
• Rezervor răcire ºi separare condens, rezervor suplimentar apă – pentru asigurarea fluidului de serviciu al pompelor de 
   vacuum (apă);
• Pompe de descărcare în montaj uscat; golesc rezervorul de colectare, împing apa uzată către staþia de epurare;
• Panou de comandă – controlează funcþionarea pompelor de vacuum ºi a pompelor de descărcare;
• Elemente de prelevare date: sonde de nivel, senzori de vacuum, sonde de temperatură, vacuum manometre, debitmetru 
   electromagnetic;
• Furnituri: vane de sectorizare, supape de sens pentru aer, apă uzată. 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Construcþie cca. 7.5 x 11.5 m, cu acoperiº amovibil deasupra cuvei rezervorului de colectare. Acomodează  echipamentele de 
mai sus ºi cuprinde de asemenea: grup sanitar pentru operatori, birou de lucru, banc de lucru ºi spălător pentru operaþiile de 
mentenanþă la utilaje, sistem culisabil cu troliu pentru ridicarea pompelor de descărcare ºi a furniturilor de la cota inferioară 
cuvei.
Toate străpungerile prin perete trebuie etanºate împotriva pătrunderii apei ºi a impurităþilor.
La partea inferioară se va prevedea o baºă pentru preluarea scurgerilor în caz de avarie.
Locaþie ideală: poziþia cea mai de jos a localităþii, în centrul sistemului; sursă de apă, electricitate ºi internet disponibile.
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REZERVOR COLECTARE VACUUM     

UTILIZARE: 
Colectează apa uzată din reþeaua vacuumată. La atingerea volumului de lucru este golit automat de către pompele de  
descărcare, apa uzată fiind împinsă către staþia de epurare. Montaj orizontal, aparent în cuva staþiei de vacuum. Este acce-
sorizat cu sonde de nivel (5 buc.) senzor de vacuum (1 buc.) ºi vacuum manometru. Rezervoarele se proiectează dedicat pen-
tru fiecare proiect în parte þinându-se seama de constrângerile geometrice ale staþiei, volum, numărul, diametrul ºi ordinea 
de intrare a ramurilor de colectare. 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Fabricat din tablă oþel de grosime 10 mm, protejat anticoroziv ºi antiaderent cu vopsea specială pentru medii agresive. Este 
prevăzut constructiv cu gură de vizitare ºi stuþuri dedicate pentru toate legaturile tehnologice (colectare, vacuum, descarcă, 
vidanjare, sonde nivel, sondă vacuum, vacuum manometrere, vidanjare, fereastră de nivel). Proiectul pentru fiecare rezervor 
va fi supus aprobării clientului înainte de intrarea în producþie iar înainte de vopsire se oferă posibilitatea verificării / validării 
produsului.

POMPĂ VACUUM NASH MOTOR ABB     

UTILIZARE: 
Realizează ºi menþin vidul din sistem în intervalul prestabilit (ex: -0,55 – 0,65 bar). Funcþionarea este controlată de către pa-
noul de comandă care “citeºte” valoarea vidului prin senzorul de vacuum montat pe rezervorul de colectare. 
Numărul uzual de pompe într-o staþie de vacuum: 2, 3 sau 4 buc.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Tip: cu inel de apă ºi port conic. Fluid de serviciu: apă. Se livrează preasamblate pe ºasie metalice împreună cu motoarele 
electrice. 
Important! Înainte de punerea în funcþiune se vor verifica:
- duritatea sursei de apă. Dacă depăºeste 10 grade germane se impune obligatoriu dedurizator pentru prevenirea depune-
rilor de calcar ºi a calării pompelor.
- coaxialitatea arborelui pompei cu arborele motorului electric. Urmare a manipulării ºi transportului, pot apărea diferenþe de 
aliniere. Dacă este necesar se vor corecta cu plăcute distanþiere omologate. 

V
[mc]

D ext.
[mm]

Cod 

  8 1500 36502015008

10 2000 36502020010

12 2000 36502020012

16 2000 36502020016

12 2200 36502022012

16 2200 36502022016

TIP Putere
[KW]

Q
[m3/h]

Cod 

XL45 11 280 36501045280

XL60 15 540 36501060540

XL80 22 700 36501080700

GL45 11 280 36501145280

GL60 15 540 36501160540

GL80 22 700 36501180700
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POMPĂ DESCĂRCARE     

UTILIZARE: 
Golesc rezervorul de colectare la atingerea nivelului de lucru prestabilit. Pompele înving vidul din sistem ºi trimit apa uzată 
către staþia de epurare. 
Număr de pompe într-o staþie de vacuum – 2 buc.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Montaj uscat, astfel încât sunt înlesnite operaþiile de mentenanþă ºi nu este afectată funcþionalitatea sistemului pe durata 
acestora. Se livrează preasamblate pe ºasie metalice împreună cu motoarele electrice de acþionare. Funcþionarea este contro-
lată de panoul de comandă care interpretează nivelul de apă uzată din rezervor prin sondele de nivel.

REZERVOR SEPARATOR PENTRU RĂCIRE
ªI CONDENS      

UTILIZARE: 
Asigură răcirea fluidului de serviciu (apă) pentru pompele de vacuum ºi reþine vaporii de apă din aerul refulat din sistem de 
către pompe. Aerul este direcþionat mai departe în biofiltrul din afara staþiei de vacuum, unde sunt neutralizate gazele cu 
mirosuri neplăcute. Se va echipa cu sondă de temperatură electrovană, robinet flotor, instalaþie de preaplin. În cazul în care 
temperatura fluidului de serviciu creºte peste o valoare prestabilită, electrovana se deschide ºi permite aportul de apă rece 
dinspre rezervorul suplimentar 250 litri, montat vertical pe perete, în vecinătate.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Este format dintr-un bazin metalic bicameral peste care este poziþionat un turbion.
Conectica pe flanºă DN200 pentru intrare ºi ieºire.
Protejat anticoroziv ºi antiaderent cu vopsea epoxidică.
Picioare cu înălþime reglabilă 0-7cm. 

Putere
[KW]

Q
[m3/h]

Cod 

Puterea, debitul, înălþimea de pompare se dimensionează individual 
pentru fiecare staþie de vacuum în parte.

V nominal

[litri]
V lucru

[litri]
Cod 

1000 500 36502051500
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REZERVOR APĂ SUPLIMENTAR     

UTILIZARE: 
Menþine un volum tampon de apă pentru a servi ocazional necesarul de apă rece al rezervorului separator. Se montează 
suspendat pe perete în vecinătatea acestuia.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Protecþie acticorozivă ºi antiaderentă. Se va echipa la interior cu robinet flotor 1”, sistem de preaplin care deversează la  
nevoie surplusul de apă în baºa staþiei.

SONDĂ DE NIVEL PENTRU
REZERVOR VACUUM     

UTILIZARE: 
Se montează în număr de 5 bucăþi pe rezervorul de colectare din staþia de vacuum, în stuþurile special rezervate. Citesc ºi 
transmit către panoul de comandă informaþii legate de nivelul apei uzate din rezervor.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Tija senzorului este din INOX, protejat cu un strat antiaderent din teflon. Lungimea este de cca. 2m ºi se debitează  
personalizat pentru fiecare din cele 5 poziþii. Numărul aferent se va nota pe exteriorul rezervorului pentru identificarea ºi 
conectarea corectă în panoul de comandă.

V nominal

[litri]
Cod 

250 36502050250

L
[m]

Cod 

2 36507000001
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TABLOU DE COMANDĂ ªI CONTROL      

UTILIZARE: 
Controlează funcþionarea pompelor de vacuum ºi a pompelor de descărcare din staþia de vacuum, în baza informaþiilor  
prelevate de la senzorul de vacuum, sondele de nivel. Controlează aportul de lichid de răcire în rezervorul reparator prin 
datele prelevate de sonda de temperatură.

Obs.: Primul panou din stanga reprezinta tabloul de monitorizare ºi nu este inclus în furnitura tabloului de comandă;
reprezintă componentă a tabloului de monitorizare.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Unităþile sunt aºezate în dulap din tabla de execuþie interioară
Echipat cu display tactil 17”, comandat de PC cu tastatură
Sistem operare Windows 7
Posibilitate racordare la generator în caz de pană de curent
Posibilitate comandă manuală pompe vacuum & descărcare
Include în furnitură: senzor de vacuum, sonda de temperatură, electrovană, modem GSM, UPS

DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC
APĂ UZATĂ DN100 PN16      

UTILIZARE: 
Contorizează debitul de apă uzată pompată către staþia de epurare. 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Format din senzor cu prindere pe flanºe (DN100 sau DN150) ºi unitate display. Se recomandă montajul la distanþă (pe cel 
mai apropiat perete) al unităþii de display pentru protejarea împotriva eventualelor vibraþii de pe þeava de refulare (risc de 
afectare a funcþionalităþii)

Pompă vacuum
[KW]

Pompă descărcare
[KW]

Cod 

4x11 2x5,5 36501907555

3x15 2x4,0 36501915004

3x15 2x11 36501915011

DN
[mm]

Cod 

100 36503000100

125 36503000125

150 36503000150
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KIT MONTAJ PE PERETE DEBITMETRU
ELECTROMAGNETIC     

UTILIZARE: 
Pentru montajul la distanþă al unităþii de display faþă de senzorul montat pe þeava de refulare către staþia de epurare.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Placă montaj pe perete ºi cablu semnal 5m.

VACUUM MANOMETRU CADRAN FE 1/2"     

UTILIZARE: 
Măsurarea nivelului de vacuum. Se montează câte un manometru pe fiecare ramură de colectare care intră în rezervorul 
de vacuum, de asemenea o bucată pe rezervor. Se vor monta cu posibilitate de separare ºi purjare cu ajutorul a doi robineþi 
FI-FE 1/2”.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Diametru cadran 160 mm, FE1/2”.

TUB TRANSPARENT      

UTILIZARE: 
Ca fereastră de nivel pentru rezervorul de colectare ºi pentru linia de by-pass a pompelor de descarcare. 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Poliacryl. Se va debita la faþa locului la lungimea necesară (cca. 1 x 1.7 m pentru rezervor, 2 x 0.5 m pentru bypass pompe)

Cod 

36503001000

          D
       [mm]

Cod 

         160 36507010160

D
[mm]

L
[m]

Cod 

25 2 36507010252

32 1 36507010321
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PLUTITOR MECANIC CU ÎNCHIDERE
INSTANTANEE, PN 0,2 – 6 BAR      

UTILIZARE: 
Pentru rezervorul de răcire ºi separare condens, pentru rezervor suplimentar, permite accesul apei dinspre sursă până la un 
nivel prestabilit.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Funcþionare:    continuă
Presiunea de funcþionare:  6 bar
Presiunea operaþională:   0,2 – 6 bar
Temperatura de funcþionare:  0 ÷ +500 C
Temperatura de depozitare: - 20 ÷ +800 C
Suprapresiune:    15 bar
Presiunea de explozie:  >20 bar
Material:    PC - ABS

SUPAPĂ SIGURANŢĂ VACUUM      

UTILIZARE: 
Dispozitiv de siguranþă pentru sistem, în caz de avarie prin depăºirea nivelului de vacuum prestabilit, maxim admis.
Pragul de deschidere se setează manual.

D
[inch]

Dimensiuni
[mm]

Cod 

1” 350 x 150 x 70 49051000032

D
[inch]

Cod 

1" 36507025032
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CONTOR APĂ RECE 

UTILIZARE:
Contorizarea individuală a consumului de apă al pompelor de vacuum.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Tip umed.

SUPAPĂ INTERFAŢĂ VACUUM      

UTILIZARE: 
Deserveºte baºa de la cota inferioară a cuvei staþiei de vacuum. Se va monta pe o linie specială de vid pentru baºă, cu 
posibilitate izolare prin vana sertar pană cauciucată pentru ape uzate. Pipa de aspiraþie ºi tubul senzor se vor monta 
similar căminelor de colectare, la 75 respectiv 50 mm faþă de fundul baºei. După operaþiile de mentenanþă la supape,  
funcþionarea corectă a acestora poate fi verificată pe aceasta linie ce capătă ºi rol de testare. Linia de vacuum se racordează 
direct la rezervorul de colectare din staþie.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Corp supapă: polipropilenă armată cu fibră de sticlă.
D.90mm, tip piston INOX.
Buton de acþionare manuală.
Coliere INOX de prindere rapidă.
Contor automat de cicluri.
Timpul de ciclu poate fi controlat de la nivelul controlerului.
Funcþionează pneumatic, nu necesită racordare la energie electrică.
Conform standard SR EN 1091.

Tip Clasa Racord
[inch]

DN
[mm]

Q3

[m3/h]
Cod 

MNK”FGH” R160-H 1/2” 15 2,5 87900102021

 

D
[mm]

Cod 

90 36500309000
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STAŢII DE DEDURIZARE 

 

 

UTILIZARE:
Necesar în cazul în care sursa apei din staþia de vacuum are o duritate ce depăºeºte 10 grade germane. Este interzisă punerea 
în funcþiune a pomelor de vacuum dacă apa de la sursă are duritate crescută. Depunerile de calcar vor conduce inevitabil la 
calarea pompei ºi deteriorarea acesteia.

Cod Valrom 87110080050 87110080015

Model FU-0835 CI FU-0917 CI

By-pass inclus DA  DA

Tip echipament Compact Compact

Utilizare pentru locuinþe cu 1 baie 1 baie

Număr de persoane 1 - 2 1 - 2

Debit m3/h 0.8-1.2 0.8 – 1.2

Presiune de lucru bar 2–9 2–8

Pierderea de presiune în operare bar 0.28 0.28

Volum mediu filtrant L 18 10

Temperatura apei °C 4 – 30 4 – 30

Volum apă tratată între 2 regenerări la o 
duritate de 14dh (dh = grade Germane)

m3 4.3 2

Consum sare pentru o regenerare kg 1.8 – 2.7 0.8 – 1.2

Consum apă pentru o regenerare l 180 80

Debit maxim de apă la regenerare m3/h 0.50 0.60

Timp de regenerare min 80–110 80–110

Dimensiuni echipament m 1.1×0.35×0.6 0.7×0.35×0.6

Dimensiuni rezevor de sare mm 250×900 235×420

Capacitate rezervor sare kg 50 15

Conexiune, recomandabil prin folosirea 
fitingurilor din alamă

inch 1" 1"

Înălþimea de conectare m 0.95 0.55 [±0.015]

Consumul de energie w 30 30

Alimentare electrică 223 V, 50 Hz 220 V, 50 Hz

Mod de control supapă  CI – contor/ meter CI – contor/ meter
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PASTILE DE SARE PENTRU
STAŢIE DEDURIZARE      

UTILIZARE: 
Consumabile pentru dedurizator.

NaCl Masa
[kg]

Cod 

min.99,6% 25 87111000011

min.99,5% 25 87111000001
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FURNITURI STAŢIE VACUUM

UTILIZARE:
Izolări locale utilaje staþie vacuum.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Îmbinări cu flanºă, sudură cap la cap, electrofuziune, coliere speciale din INOX.
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VANĂ SERTAR CU PANĂ CAUCIUCATĂ
PENTRU APE UZATE PN10/PN16  

UTILIZARE:
Pentru izolarea ramurilor de colectare din staþia de vacuum, care intră în rezervor sau a altor utilaje din staþie. 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Special pentru ape uzate.

CLAPETĂ REŢINERE CU BILĂ
CAUCIUCATĂ PENTRU APE UZATE PN16   

UTILIZARE:
Pentru împiedicarea refluxului după pompele de descărcare sau izolarea debitmetrului electromagnetic.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Special pentru ape uzate

CAPĂT FLANªĂ PE 100, SDR 17   

UTILIZARE:
Îmbinare utilaje, furnituri în staþia de vacuum.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: HDPE

DN
[mm]

Cod 

  65 36503010065

  80 36503010080

100 36503010100

125 36503010125

150 36503010150

 

DN
[mm]

Cod 

  80 36503110080

100 36503110100

150 36503110150

 

D
[mm]

DN
[mm]

L
[mm]

Cod 

  75   65 106 44417075000

  90   80 118 44417090000

110 100 124 44417110000

125 100 135 44417125000

140 125 134 44417140000

160 150 134 44417160000
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FLANªE DIN MATERIAL COMPOZIT     

UTILIZARE: 
Îmbinare utilaje, furnituri în staþia de vacuum.

GARNITURĂ PLATĂ DIN CAUCIUC
PENTRU FLANªĂ     

UTILIZARE: 
Etanºare îmbinări la utilajele din staþia de vacuum

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Cauciuc

SET ªURUB, PIULIŢĂ ªI ªAIBE ZINCATE     

UTILIZARE: 
Strângere & fixare îmbinări prin flanºă la utilajele din staþia de vacuum.

Material D ext.
D tub
[mm]

DN
D metal

[mm]

PN

[bar]

Nr. 
gauri 
x Ø

Cod 

Compozit   75   65 10/16 4 x 18 44746075065
Compozit   90   80 10/16 8 x 18 44746090080
Compozit 110 100 10/16 8 x 18 44746110100
Oþel zincat 110 100 10/16 8 x 18 44716110000
Oþel zincat 125 100 10/16 8 x 18 44716125000
Compozit 140 125 10 8 x 18 44746140125
Compozit 160 150 10 8 x 18 44746160150
Otel zincat 160 150 10/16 8 x 22 44716160000

   D tub
   [mm]

DN
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

Cod 

   75   65   77 121 44799075030

   90   80   80 130 44799090030

 110/125 100 100 154 44799110030

 140 125 125 183 44799140030

 160/180 150 150 208 44799160030

D x L
[mm]

D flanşe
[mm]

PN
[bar]

Cod 

M16x  80 63/ 75/ 90/110 10/16 44798116080

M16x  90 125/140 10/16 44798116090

M20x100 160/180 10/16 44798120100
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CLAPETĂ REŢINERE CU BILĂ
PENTRU AER ABS   

UTILIZARE:
Pentru liniile de aspiraþie ale pompelor de vacuum. Permit extragerea aerului din sistem dar blochează pătrunderea acestuia 
dinspre rezervorul separator.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: ABS cu bilă cauciucată. Prinderea ºi etanºarea se fac cu coliere speciale din inox D.90 mm.

COLIER INOX CU GARNITURĂ     

UTILIZARE: 
Fixarea ºi etanºarea clapetei de reþinere cu bilă.

PIESĂ ETANªARE TRECERE
PRIN PERETE PE    

UTILIZARE:
Etanºează străpungerile prin peretele staþiei de vacuum datorate ramurilor de colectare.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Din elemente modulare, expandare prin compresiune.

D
[mm]

Cod 

90 36503101090 

 

D
[mm]

Cod 

90 36507031090

Tip “W” Diferenþa 
între diame-
trul găurii şi 
d ext. a þevii 

[mm]

“L“
lungime 

za

[mm]

“G“
grosime 

za

[mm]

“S“
lăþime 

za

[mm]

Mărime 
şurub

Cod 

LU -2 26-33 30 13 44 M5x60 36507029002

LU -3 32-41 35 16 44 M5x60 36507029003

LU -4 40-51 40 20 83 M8x90 36507029004

 

Example of choosing seal link: 

1. Inner size of casing pipe
Outer size of carrier pipe with possible insulation
Size of gap to be sealed

D= 400mm 
d=315mm 
W = 85mm 

2. Basing on the size to be sealed a certain model of the link seal is to be selected
from table (column 2), for W=85mm the model of link should be lU-6.

3. Overall length of sealing:
400 + 315 

x 3,14 = 1122,55 mm . 

4. Defining the number of links:
1122.55 : 68 = 16.508 pieces
where 68 mm is the length of link from the table (column 3).

5. The number of segments should be expressed in integers(whole numbers ) that's why
the number from item 4 has to be made even, applying the principle that for decimal
values fewer than 0.5 has to be made it even downwards and upwards for grater
then 0.5. in this case the number of links needed is 17.

s 

L 

Selection table of link seals. 

2 3 5 6 

"W"Size to seal ,,L" G" S" ,, II Bolt size Type (the difference between the length thickness width 
diameter a hole diameter link link link version version 

of the pipe) [mm] [mm] [mm] conventional BIS 

LU-1 26 33 30 13 44 M5x 60

LU-2 32 41 35 16 44 MS X 60

LU-3 40 - 51 40 20 63 M8x 90

LU-4 50 63 48 25 72 MB x 110

LU-5 62 - 77 56 31 88 M10 x 120 M10 x 140 

76 93 68 38 88 MlO x 120 MlO x 140 

92 - 113 82 46 90 M10 x 120 M10 x 150 

LU-8 112 - 133 99 56 98 M12 x 130 M12 x 170 
; 

LU-9 132 - 157 104 66 98 M12 x 140 M12 x 170 

LU-10 156 - 181 104 78 106 M12 x 150 M12 x 190 

LU-11 180 - 206 114 90 110 M12 x 150 M12 x 190 
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PIESĂ BRANªARE    

UTILIZARE:
Pe ramurile de colectare, pentru fixarea ansamblului vacuum manometru, pentru liniile de bypass ale pompelor de  
descărcare.

REDUCŢIE ALAMĂ FE-FI   

UTILIZARE:
Pentru adaptarea îmbinării pe filet a liniei vacuum manometru.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: alamă

RACORD PP-R FE  

UTILIZARE:
Montaj vacuum manometru pe ramura de colectare.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:

ŢEAVĂ PP-R  

UTILIZARE:
Montaj vacuum manometru pe ramura de colectare.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
PN 20-200 C/PN8 – 600C =0,15mm/mk

DxD1

[mm x inch]
PN

[bar]
Cod 

     90 x 3/4” 10 61710090025

125 x 1” 10 61710125032

160 x 1” 10 61710160032

200 x 1”   6 61710200032

 

D
[inch]

Cod 

1” x 1/2’’ 71370032020

 

D
[mm x inch]

SDR/S Cod 

25x1/2” 6/2,5 RAND31102025020

 

D x s
[mm x mm]

L
[mm]

Cod 

25x3,5 4 10012025004
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TEU EGAL ALAMĂ TIP FI   

UTILIZARE:
Montaj vacuum manometru pe ramura de colectare.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Material: alamă

ROBINET APĂ TIP FI-FE CU SFERĂ
ªI FLUTURE DE ACŢIONARE   

UTILIZARE:
Izolare diverse elemente din staþia de vacuum (vacuum manometre, apometre, etc).

PIESĂ TRECE PVC PRIN
PERETE BETON, L=240 MM   

UTILIZARE:
Etanºează străpungerile prin perete datorate liniei de refulare dintre rezervorul separator către biofiltru

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Etanºare prin garnitură circulară de cauciuc.

D
[inch]

Cod 

1/2” 71070020000 

 

D
[inch]

Cod 

1/2” 75101012020 

   1” 75101011032

 

D
[mm]

Tip Cod 

160 1 35700160000 

200 1 35700200000
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UTILIZARE:
Element final în evacuarea aerului extras din sistem de către pompele de vacuum. Are rolul de a neutraliza mirosurile ne-
plăcute din reþea.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Cheson din beton de dimensiuni intre 2x2m si 2.5x3 m, dimensionat în funcþie de debitul de aer refulat de pompe. Adânci-
mea este de cca. 1.3 m. Fundul chesonului are panta descentă către un jgheab echipat de asemenea cu tub cu perforaþii, prin 
care vaporii de apă conþinuþi de aerul evacuat ºi apa de ploaie sunt direcþionate înspre căminul de colectare care deserveºte 
staþia de vacuum. Tuburile sunt acoperite de un strat de cca. 10 cm de pietriº sort 4, folie geotextil, ºi un strat de coajă de 

copac. Se recomandă împrejmuirea cu balustradă a biofiltrului pentru evitarea călcării accidentale.

BIOFILTRU
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ŢEAVĂ PP MULTISTRAT

UTILIZARE:
Distribuþie biofiltru.

MUFĂ PVC CU OPRITOR 

UTILIZARE: 
Distribuþie biofiltru.

 
 
CURBĂ PVC/PP

UTILIZARE:
Distribuþie biofiltru.

RAMIFICAŢIE REDUSĂ 45° 

UTILIZARE: 
Distribuþie biofiltru.

D
[mm]

S
[mm]   

SN L
[m]  

Cod 

110 2,7 2 1 35020211001

110 2,7 2 2 35020211002

125 3,1 2 1 35020212501

160 3,9 2 1 35020216001

160 3,9 2            2 35020216002

160 3,9 2 3 35020216003

200 4,9 2 1 35020220001

200 4,9 2 2 35020220002

200 4,9 2 3 35020220003

 

D
[mm]

Cod 

160 35110000160

200 35110000200

D
[mm]

                         Cod 
             450                                        870 

110 35345110001# 35390110001#

125 35345125000##   35390125000##

#   - material PP
## - material PVC

   D
   [mm]

Cod 

200/110 35145200110

160/110 35145160110

200/125 35145200125

160/125 35145160125
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REDUCŢIE PVC 

UTILIZARE:
Distribuþie biofiltru.

TUB DRENAJ PVC CU MUFĂ
ªI GARNITURĂ 

UTILIZARE:
Evacuarea aerului refulat de pompele de vacuum

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Lăþimea fantelor este de 3mm iar distanþa dintre ele 15mm;
Material: PVC-U; 
Culoare Portocaliu;
Standard: SR EN 13476/SR EN 1401.

DOP PVC 

UTILIZARE:
Închidere tuburi cu fante.

   D  
   [mm]

Cod 

125/110 35500125110

160/110 35500160110

160/125 35500160125

200/125 35500200125

200/160 35500200160

D

[mm]

L

[mm]

Fante Suprafaþa 
activă
[mm]  

Cod 

110 3 360 4 34110436003

160 3 360 5,33 34160436003

 

D
[mm]

Cod 

110 35800110000

125 35800125000

160 35800160000
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UTILIZARE:
Sistemul de monitorizare este un accesoriu recomandat, detectează statusul fiecărei supape din sistem ºi indică dacă aceasta 
este pe poziþia deschis sau închis, pe un display aflat în staþia de vacuum.
Acesta este o unealtă operaþionala foarte utilă deoarece indică orice supapă care nu s-a închis corect ºi ca urmare generează 
pierderi de vid în sistem. O pierdere poate fi cauzată de un obiect străin care împiedică pistonul supapei să se închidă com-
plet, situaþie în care sistemul de monitorizare devine foarte util în localizarea supapei în cauză.
Un alt element de detecþie este senzorul de alarmare nivel crescut pentru camera de colectare. În caz de avarie, dacă este 
depăºit un nivel prestabilit al apei uzate în camera de colectare, operatorul este avertizat printr-un mesaj pe display-ul pa-
noului de comandă.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Pe fiecare supapă se montează câte un senzor de proximitate, senzorii de alarmare nivel crescut se montează doar în 
căminele cu risc ridicat de inundaþie (care deservesc de exemplu: unităþi de învăþământ, unităþi sportive, unităþi culturale, 
etc) în care, în anumite momente ale zilei, debitul de apă uzată poate atinge o valoare crescută; apariþia unei avarii într-unul 
din aceste momente poate genera o acumulare rapidă de apă. Identificarea rapidă a căminului în cauză oferă posibilitatea 
operatorului să intervină în cel mai scurt timp pentru remedierea problemei.
Semnalele de la senzorii de proximitate ºi senzorii de avertizare nivel crescut sunt preluate prin mai multe ramuri de cablu 
monitorizare ºi transmise către panoul de monitorizare din staþia de vacuum. Îmbinările între cablul transmiþător semnal al 
senzorilor ºi cablul de monitorizare se fac exclusiv suprateran ºi sunt protejate prin postul metalic de respiraþie supape aferent 
fiecărui cămin.

Sistemul de monitorizare necesită proiect dedicat de dimensionare din care rezultă lungimile de cablu, numărul de ramuri de 
monitorizare ºi layoutul efectiv al reþelei de cabluri.

SISTEM MONITORIZARE
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SENZOR PROXIMITATE SUPAPĂ     

UTILIZARE: 
Detectează poziþia închis / deschis a supapei de interfaþă. Se montează pe colierul de inox cu prindere rapidă de pe aceasta ºi 
comunică magnetic cu o piesă pereche premontată pe fiecare supapă. Este livrat cu un cablu transmiþător semnal de lungime 
5m /10m. Legătura între cablu transmiþător semnal ºi cablul de monitorizare se face suprateran în postul metalic de protecþie 
respiraþie supapă. Pe parcursul dintre cămin ºi post, firul transmiþător semnal se va proteja printr-un tub PE D.20mm. Trecerea 
prin peretele căminului se va proteja cu garnitură racord perete D.20/32 mm.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Se fixează de colierul supapei cu ajutorul a doua piuliþe inox incluse în pachet ºi se poziþionează la cca. 2mm de corpul su-
papei.

SENZOR AVERTIZARE NIVEL CRESCUT
CĂMIN VACUUM     

UTILIZARE: 
Detectează nivelul crescut al apei uzate în camera de colectare a căminelor de vacuum. Se recomandă montajul doar în 
căminele care pot prelua ocazional un debit ridicat (unităþi de învăþământ, unităþi sportive, unităþi culturale)

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Construcþie speciala din PE cu bilă plutitoare care alertează un senzor de proximitate montat pe capac. D.90 mm.

CABLU PENTRU SISTEM DE MONITORIZARE
     

UTILIZARE: 
Preia semnalele de la senzorii de proximitate ºi senzorii de alarmare nivel crescut ºi le transmite către panoul de monitoriza-
re. Layoutul ºi lungimile se stabilesc exclusiv în cadrul unui proiect dedicat de monitorizare (separat de proiectul reþelei de 
vacuum).

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Cablu multifilar 2x1.5 mm, răsucit în jurul axei, ecranat, armat, montaj subteran.
Îmbinările se fac exclusiv suprateran în posturi protecþie aerisire.

L
[m]

Cod 

  5 36500802000

10 36500805500

Cod 

36500803000

Secþiune
nominală

[mm2]

Diametru

[mm]

Nr. fire Raza 
de

îndoire

Cod 

1,5 12,9 2 18 x D 36500805000
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PANOU MONITORIZARE SUPAPĂ HMI/PLC
     

UTILIZARE: 
Preia semnalele de la senzorii de proximitate ºi senzorii de nivel înalt din sistem, prelucrează ºi afiºează informaþii privind 
statusul supapelor din căminele de colectare, nivelul de apă uzată din camerele de colectare. 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Dulap metalic echipat cu panou touchscreen; între 1 ºi 5 linii reprezentând numărul de ramuri de cablu monitorizare care 
preiau semnalele din reþea.

UNITATE TERMINALĂ ÎNCAPSULATĂ
PENTRU SISTEM DE MONITORIZARE     

UTILIZARE: 
Elimină eventualele perturbaþii de semnal cauzate de întreruperea ecranării în zonele de îmbinare a cablurilor de
monitorizare.
  

AMPLIFICATOR SEMNAL MONITORIZARE     

UTILIZARE: 
În situaþii particulare se montează pe ramurile de monitorizare. 
Numărul ºi poziþia fiecărui amplificator rezultă din proiectul de monitorizare.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Alimentare: 24 V.
Necesită racordare la reþeaua de energie electrică locală.

Număr 
linii

Cod 

1 36500801100

2 36500801200

3 36500801300

4 36500801000

5 36500801500

Cod 

36500806000

Cod 

36500802500
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UTILIZARE:
Scule ºi dispozitive necesare la execuþia unui sistem de canalizare vacuumată, pentru cămin, reþea, sistem monitorizare, staþie 
vacuum.

 

DISPOZITIV REGLABIL DE RAªCHETARE
TUB PEHD
     

UTILIZARE: 
Pentru pregătirea prin raºchetare a tuburilor de PE în vederea îmbinării prin electrofuziune.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Reglabil pe mai multe diametre ºi grosimi de tub, posibilitate setare lungime zonă de raºchetat, avans automat.

Dimensiuni
aparat

[mm]

Dimensiuni
geantă de
transport

[mm]

Masa

[mm]

Cod 

595x272x190 452x185x63 2,80 56360300180

D extern

[mm]

D intern

[mm]

Lungimea
maximă de
raşchetare

[mm]

Cod 

Ø 75-180 Ø 61-172 129 56360300180

SCULE ªI ACCESORII
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DISPOZITIV DE TĂIAT TUB PEHD
     

UTILIZARE: 
Debitarea pe ºantier a tuburilor de PE. Tăietură curată, fără ºpan.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Acþionare manuală. 

RAªCHETĂ MANUALĂ
     

UTILIZARE: 
Pregătirea suprafeþelor de sudat prin electrofuziune

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Din oþel, cu mâner de plastic.

ARBORE CU BURGHIU DE CENTRARE
PENTRU FREZE
     

UTILIZARE: 
Pentru fixarea frezelor de găurire perete cămin colectare HDPE

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Prindere hexagonala 10mm.

Model Domeniu 
de

utilizare

Dimensiuni

[mm]

Masa

[kg]

Cod 

T2(TU140) Ø 50-112 351x483x155 1,38 53600050112

T3 Ø 100-168 372x465x200 1,65 53600100168

Dimensiuni
[mm]

Masa
[kg]

Cod 

230x55x15 0,1 53530000000

D
[mm]

Hexagon
[mm]

Cod 

32-210 10 47901700000
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FREZĂ
     

UTILIZARE: 
Pentru executarea găurilor pentru trecerile prin peretele căminului de colectare HDPE (tub respiraþie, tub protecþie cablu 
transmiþător semnal, tub racordare gravitaþională).

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Din oþel, prindere dedicată pe arborele de centrare.

BANDĂ AVERTIZARE
     

UTILIZARE: 
Marcarea / identificarea traseelor conductelor de colectare vacuumată. Se montează la 30 de cm deasupra generatoarei 
superioare a tuburilor.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Culoare dedicată orange, inscripþionată cu logo-ul VacuumLINE – Sistem de canalizare vacuumată.

TRUSA MONTAJ PROGRAMARE
SISTEM MONITORIZARE 
     

UTILIZARE: 
Trusă de montaj, programare ºi testare pentru sistemul de monitorizare. 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Dispozitilele necesare se livrează într-o servietă uºor de manipulat.

DN
[mm]

Cod 

  40 47901040000

177 47901177000

Cod 

36507035104

Cod 

36500804000
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APARAT SUDURĂ ELECTROFITINGURI 
     

UTILIZARE: 
Unitate automată, pentru sudură prin electrofuziune ºi înregistrarea datelor de sudură. Este echipată cu cititor de cod de bare 
tip creion sau scanner. Poate executa suduri în serie.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Cutie de transport, stik memorie USB (256MB), pereche de adaptor unghiulari de 4 mm, instrucþiuni de operare ºi software 
de MSA WIN-WELD

LAVETE PENTRU DEGRESAREA
ŢEVILOR PEHD 
     

UTILIZARE: 
Degresarea tuburilor din polietilenă în vederea îmbinării prin sudură (electrofuziune sau sudură cap la cap) 
Atenþie – este interzis folosirea alcoolului sanitar pentru degresare!

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: 
Cutie cu câte 30 de lavete.

LUBRIFIANT PENTRU MUFE 
     

UTILIZARE: 
Montarea cu uºurinþă a tuburilor PE respiraþie supapă, protecþie fir semnal ºi conductei de gravitaþionale prin garniturile de 
etanºare perete. Capetele tuburilor se vor ºanfrena înainte de montaj.

ADEZIV PENTRU PVC 
     

UTILIZARE: 
Lipirea piesei de legătură din furnitura supapei cu subansamblul PVC al tubului senzor

Model Cod 

MSA PLUS 350 54100000000 

Cod 

50020000001

Cantitate
[g]

Cod 

150 19000010000

250 19000030000

Cantitate
[g]

Cod 

200 80000000003
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