
pentru colectare şi pompare ape uzate şi/sau pluviale,

din zone aflate sub nivelul canalului colector, 

în cadrul aplicaţiilor municipale

ULTRA

STAŢII DE POMPARE
CU POMPE CU FUNCŢIONARE ÎN MEDIU UMED



Ÿ bazin din polietilenă;

Ÿ pompe montate pe autocuplaje cu ghidaje, cu 

debite de până la 280l/s şi înălţimi de pompare 

de până la 80m coloană apă; 

Ÿ pereţi cu structură celulară, tip fagure;

Ÿ diametre interioare între 1500 şi 2200mm;

Ÿ înălţimi între 2 şi 12 m, cu pas de 10cm;

Ÿ capace cu sistem antiefracţie;

Ÿ confecţii metalice protejate contra coroziunii;

Ÿ sistem de iluminare interioară;

Ÿ sistem de ventilaţie naturală;

Ÿ sistem de ventilaţie forţată;

Ÿ antiflotabilitate (pânză freatică cca. 500mm)
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Ÿ elemente de construcţie din materiale termoplastice  

= rezistenţă la coroziune şi durată mare de 

funcţionare;

Ÿ produs preechipat = gata de instalat şi racordat la 

reţeaua de canalizare şi cea electrică;

Ÿ control şi monitorizare de la distanţă prin sistem 

SCADA;

Ÿ pereţi cu structură tip fagure = rezistenţă mecanică 

sporită;

Ÿ baza staţiei este lestată cu beton pentru împiedicarea 

flotabilităţii şi fixarea pompelor;

Ÿ platforme de sprijin la fiecare 3m conform legislaţiei 

în vigoare;

Ÿ îmbinările traseului de refulare sunt sudate (cu 

excepţia îmbinărilor armăturilor cu flanşă);

Ÿ traversări racorduri prin pereţi sudate = etanşeitate;

Ÿ montarea pompelor pe ghidaje = posibilitate 

efectuare operaţii de întreţinere şi service la atelier;

Ÿ operaţiile de întreţinere şi service se pot face separat 

pe fiecare pompă, fără a fi împiedicată funcţionarea 

staţiei;

Ÿ securitate intervenţii: iluminare, ventilare interioară şi 

aerisire;
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săparea şi pregătirea
gropii de instalare
Ÿ groapa se va săpa la adâncimea 

necesară (înălţimea totală a staţiei);

Ÿ atenţie la panta tubulaturii care va fi 

conectată la staţie! Capacele de acoperire 

ale staţiei trebuie să fie la nivelul solului;

Ÿ pe fundul gropii se va turna un pat de 

beton armat de minim 250mm.

instalare staţie
Ÿ se aşează staţia pe patul de beton;

Ÿ în cazul în care există pânză freatică (risc 

de flotabilitate a staţiei), atunci staţia se 

va încastra în beton;

Ÿ se umple groapa cu materialul excavat la 

săparea gropii. Acesta se va tasa pe 

măsură ce groapa se umple;

Ÿ pe măsură ce se ajunge la racorduri, 

acestea se conectează la restul instalaţiei;

Ÿ se efectuează conectarea electrică a 

pompelor şi a celorlalte echipamente 

electrice la tablou;

Ÿ se face o inspecţie vizuală a interioruluiu 

staţiei: se vor verifica starea instalaţiilor, 

strângerea ansamblurilor şurub-piuliţă de 

pe prinderile cu flanşă, fixarea pompelor 

pe beton.
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intrare efluent
Ÿ accesul efluentului în staţie se face prin 

racordul de admisie, prevăzut cu vană tip 

pană, cu prindere pe flanşă; 

control
funcţionare pompe
Ÿ atunci când nivelul efluentului ajunge la 

nivelul prestabilit de golire, senzorul de 

nivel respectiv ajunge în poziţie 

orizontală, moment în care în interiorul 

acestuia se face un contact, transmiţând 

astfel un semnal către automatizarea 

staţiei. Aceasta comandă pornirea uneia 

din pompele de refulare;

Ÿ pe măsura ce efluentul este pompat, 

nivelul acestuia scade în camera de 

separare. Când nivelul atinge valoarea 

minimă, senzorul revine la verticală, 

contactul din interior este întrerupt, 

trimiţând un semnal automatizării, iar 

aceasta comandă oprirea pompei;

Ÿ automatizarea efectuează un control al 
regimurilor de funcţionare ale pompelor, 
asigurând o uzură uniformă a acestora;



situaţie accidentală 
de depăşire debit efluent
Ÿ în această situaţie nivelul de efluent 

ajunge la al doilea senzor, care transmite 

semnal automatizării. Aceasta comandă 

pornirea şi a celei de-a doua pompe, 

evitând astfel o posibilă inundare a staţiei;

service şi întreţinere
Ÿ în caz de avarie, automatizarea transmite 

semnal prin SCADA. Echiparea opţională 
cu modul GSM permite interogarea staţiei, 
vizualizându-se diverşi parametri (nivel 
efluent, ore de funcţionare pompe etc.);

Ÿ operaţiile de întreţinere se pot face la 

atelierul de service, graţie amplasării 

pompelor pe ghidaje verticale; 

Ÿ pentru siguranţa operatorului de service, 

staţia este prevăzută cu iluminare 

interioară, ventilaţie naturală şi ventilaţie 

forţată. Aceste operaţii nu împiedică 

funcţionarea staţiei.
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www.valrom.ro

Proiectat şi produs în România de

Pentru a primi o ofertă de preţ, vă rugăm să trimiteţi următoarele informaţii la adresa de e-
mail office@valrom.ro

Nume companie, adresă e-mail, telefon contact:

Informaţii despre bazinul staţiei:

Diametrul interior (mm):

Înălţime totală staţie (mm):

Volum retenţie efluent (mc):

Informaţii despre racordul de admisie efluent:

Adâncime faţă de nivelul solului (m):

Diametru (mm):

Informaţii despre pompa de refulare:

Număr maxim de opriri pe oră:

Diametru refulare (mm):

Debit pompă (mc/h):

Înălţime de pompare (m coloană apă):

Informaţii despre refulare:

Adâncime faţă de nivelul solului (m):

Tip refulare:  2 în 1
   2 în 2
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