
STAȚII DE POMPARE
CU POMPE CU FUNCȚIONARE ÎN MEDIU USCAT

pentru colectare și pompare ape uzate și/sau pluviale,

din zone aflate sub nivelul canalului colector, 

în cadrul aplicațiilor municipale

ULTRA



Ÿ bazin bicameral din polietilenă;

Ÿ pompe montate în camera uscată 

debite de 50 - 280l/s, înălțimi de pompare de 

40 - 80m coloană apă; 

Ÿ pereți cu structură celulară, tip fagure;

Ÿ bașă pentru evacuarea acumulărilor 

accidentale de apă din camera uscată 

(condens);

Ÿ diametre interioare între 1500 și 2200mm;

Ÿ înălțimi între 2 și 12 m, cu pas de 10cm;

Ÿ grătar reținere solide;

Ÿ capace cu sistem antiefracție;

Ÿ confecții metalice protejate contra 

coroziunii;

Ÿ sistem de iluminare interioară;

Ÿ sistem de ventilație naturală;

Ÿ sistem de ventilație forțată;

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

termoplastice  = rezistență la coroziune și 

durată mare de funcționare;

Ÿ produs preechipat = gata de instalat și 

racordat la rețeaua de canalizare și cea 

electrică;

Ÿ control și monitorizare de la distanță prin 

sistem SCADA;

Ÿ pereți cu structură tip fagure = rezistență 

mecanică sporită;

Ÿ baza stației este lestată cu beton pentru 

împiedicarea flotabilității și fixarea 

pompelor;

Ÿ platforme de sprijin la fiecare 3m pentru a 

împiedica accidentarea prin cădere de la 

înălțime a operatorului;

Ÿ grătarul cu ochiuri de 50-80mm împiedică 

înfundarea pompelor, putând fi curățat la 

nevoie;

Ÿ fund cameră umedă înclinat pentru 

împiedicare acumulare solide cu dimensiuni 

mici;

Ÿ îmbinările traseului de refulare sunt sudate 

(cu excepția îmbinărilor armăturilor cu 

flanșă);

Ÿ traversări racorduri prin pereți sudate = 

etanșeitate;

Ÿ montarea pompelor în camera uscată = 

operații de întreținere și service în condiții 

igienice;

Ÿrisc practic inexistent de eroare de 

măsurare a nivelului de efluent ca urmare a 

formării spumei;

Ÿ operațiile de întreținere și service se pot 

face separat pe fiecare pompă, fără a fi 

împiedicată funcționarea stației;

Ÿ securitate intervenții: iluminare, ventilare 

interioară și aerisire;
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vană colector

grătar 
reținere solide

bașă

kit acționare
vană colector

perete bazin 
cu structură 
tip fagure

perete ranforsat
separare camere

cutie protecție
kit acționare
vană colector

chepeng inspecție 
cameră umedă

chepeng acces 
în camera uscată

scară acces 
în camera uscată

coloană 
ventilație forțată

coloană 
refulare

pompe
refulare

bază stație 

cu beton lestat

coloană 
bașă

senzor nivel
cu 

ultrasunete

ventilator

lampă pentru
iluminare interioară

aerisire naturală
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săparea și pregătirea
gropii de instalare
Ÿ groapa se va săpa la adâncimea necesară 

(înălțimea totală a stației); 

Ÿ atenție la panta tubulaturii care va fi 
conectată la stație! Capacele de acoperire ale 
stației trebuie să fie la nivelul solului;

Ÿ pe fundul gropii se va turna un pat de beton 
armat de minim 250mm.

instalare stație
Ÿ se așează stația pe patul de beton;

Ÿ în cazul în care există pânză freatică (risc de 
flotabilitate a stației), atunci stația se va 
încastra în beton;

Ÿ se umple groapa, cu materialul excavat la 
săparea gropii. Acesta se va tasa pe măsura 
ce groapa se umple;

Ÿ pe măsură ce se ajunge la racorduri, acestea 
se conectează la restul instalației;

Ÿ se efectuează conectarea electrică a 
pompelor și a celorlalte echipamente electrice 
la tablou;

Ÿ se face o inspecție vizuală a interiorului 
stației: se vor verifica starea instalațiilor, 
strângerea ansamblurilor șurub-piuliță de pe 
prinderile cu flanșă, fixarea pompelor pe 
beton. 
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intrare efluent
Ÿ accesul efluentului în stație se face 

prin racordul de admisie, prevăzut cu 

vană tip pană, cu prindere pe flanșă; 

Ÿ solidele mari sunt reținute pe grătar;

Ÿ înclinația fundului camerei umede 

facilitează aglomerarea nisipului și a 

solidelor mici către zona de aspirație a 

pompelor;

control
funcționare pompe
Ÿ atunci când nivelul efluentului în 

camera umedă ajunge la nivelul 

prestabilit de golire, senzorul de nivel 

transmite un semnal către 

automatizarea stației, care 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 trimite un semnal 

automatizării, iar aceasta comandă 

oprirea pompei;

Ÿ automatizarea efectuează un control al 
regimurilor de funcționare ale 
pompelor, asigurând o uzură uniformă 
a acestora;
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situație accidentală 
de depășire debit efluent
Ÿ în această situație automatizarea poate 

comanda funcționarea concomitentă a 

pompelor, evitând astfel o posibilă 

inundare a stației;

curățare 
grătar reținere solide
Ÿ un grătar de reținere mai simplu de atât 

nu se poate. Curățarea acestuia este la 

fel de simplă, prin tragerea la suprafață 

și colectarea solidelor acumulate pe 

suprafața sa;

service și întreținere
Ÿ în caz de avarie, automatizarea 

transmite semnal prin SCADA. 
Echiparea opțională cu modul GSM 
permite interogarea stației, 
vizualizându-se diverși parametri (nivel 
efluent, ore de funcționare pompe 
etc.);

Ÿ operațiile de întreținere se fac curat și 

igienic, grație amplasării pompelor în 

camera uscată; 

Ÿ pentru siguranța operatorului de 

service, stația este prevăzută cu 

iluminare interioară, ventilație naturală 

și ventilație forțată. Aceste operații nu 

împiedică funcționarea stației.



www.valrom.ro

Proiectat și produs în România de

Pentru a primi o ofertă de preț, vă rugăm să trimiteți următoarele informații la adresa 
de e-mail office@valrom.ro

Nume companie, adresă e-mail, telefon contact:

Informații despre bazinul stației:

Diametrul interior (mm):

Înălțime totală stație (mm):

Volum retenție efluent (mc):

Informații despre racordul de admisie efluent:

Adâncime față de nivelul solului (m):

Diametru (mm):

Informații despre pompa de refulare:

Număr maxim de opriri pe oră:

Diametru refulare (mm):

Debit pompă (mc/h):

Înălțime de pompare (m coloană apă):

Informații despre refulare:

Adâncime față de nivelul solului (m):

Tip refulare:  2 în 1
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