
Destinaţie:

În fosele septice, apele menajere  se limpezesc parţial şi apoi 

sunt evacuate în puţuri absorbante sau drenuri iar nămolul 

depus pe fundul fosei fermentează timp îndelungat, 6 luni, 

transformându-se din punct de vedere chimic până la 

mineralizare prin acţiunea organismelor vii şi este 

îndepărtat după acest interval prin vidanjare.

FOSE SEPTICE BI-CAMERALE
aquaClean®

Atenţie!
NUMAI PENTRU APE MENAJERE.
NU introduceţi în fose ape pluviale sau apa din 
piscină.
Înainte de instalare şi exploatare asiguraţi–vă că 
puteţi drena apa limpezită.
Locul de montare trebuie să permită accesul 
vidanjei.
Asiguraţi–vă că fosa este ventilată suficient, 
distanţa între 2 capete de ventilaţie de maxim
15 m.
NU recomandăm montajul în zone cu pânza 
freatică ridicată sau inundabile.

Bucureşti
Adresa: Bd. Preciziei nr.28, sector 6
Tel.: 021-317.38.00; Fax: 021-317.38.03
E-mail: office@valrom.ro; www.valrom.ro

Sediu, depozit, punct de desfacere

SE POATE TRANSFORMA ÎN STAÞIE DE EPURARE
• se foloseste kitul opþional (cod 48600005020 );

MANEVRABILÃ
• greutate redusã în comparaþie cu variantele din  beton;
 
UªOR DE MONTAT 
• prefabricatã, necesitã doar îngropare ºi conectare la                                                           
canalizarea existentã;

REZISTENTÃ LA MONTAJUL SUBTERAN 
• rezervoare din polietilenã cu construcþie  ramforsatã, 
rezistente la acþiunile pãmântului ( nu necesitã lucrãri 
suplimentare precum cofraje, ramforsari metalice etc.);

UªOR DE ÎNTREÞINUT 
• nu necesitã lucrãri de întreþinere speciale; nu este 
automatizatã;

ECOLOGICÃ
• rezervor etanº din polietilenã; nu permite infiltrãri în sol; 

VIZITABILÃ
• permite accesul uºor al unei persoane în interiorul fosei 
prin intermediul celor doua guri de acces;

REGLABILÃ
• poate fi adusã la cota doritã cu ajutorul “pieselor 
superioare reglabile” ( opþional);

ADAPTABILÃ
•  în funcþie de necesitãþi, poate fi adaptatã pentru trafic 
carosabil sau necarosabil.

DURATÃ MARE DE EXPLOATARE
• sistem gravitaþional fãrã automatizari; rezervor din 
polietilenã cu duratã de viaþã de pânã la 30 ani 

3500 litri

5000 litri

Avantaje!



Standard de conformitate:
SR EN 12566-1:2002/A1:2004 (Staþii mici de epurare a 
apelor uzate pana la 50 PTE - Partea 1: Fose septice 
prefabricate)

Componente fose septice:
FOSÃ SEPTICÃ V=3500 litri
» fosã care poate deservi cca 5-6 persoane
   (maxim 1000 litri/zi)
» rezervor bicameral 3500 + 2 capace + 2 garnituri - 
   dimensiuni rezervor: 2.400×1.400×1.820 (L×l×h)
» conexiuni intrare/ieºire: Æ 110
» ventilaþie: TUB PP D.110 FÃRÃ MUFÃ L1000 + PIESÃ 
    CAPÃT COLOANÃ VENTILARE D.110

Masa
(kg)

 
 

Volum 
 

(litri)
 

Lungime
(m)

  Lãþime
(m)

 
 

Înãlþime
(m)

 

300
190  

5000
 

2.65 1,7 1,94
 

 
Cod  

3500 2,40 1,4 1,82 48601035000
48601050000

OPÞIONAL - pentru reglarea poziþiei capacului la cota:

Denumire

Piesã fixare perlungire cãmin
Piesã superioarã reglabilã H=600mm

 

Cod
 

48710000604
47901000125

Garnitura etanºare cãmin DN640  47901000116

Manipulare, transport si depozitare
Folosiţi frânghii prinse de urechile destinate acestui scop.

 Nu deplasaţi prin târâre sau rostogolire; 
Trasportaţi şi depozitaţi în poziţie verticală.
 

Montare
Înainte de instalare citiţi cu atenţie 

documentaţia tehnică primită odată cu fosa;
1. Săpaţi groapa de instalare cu dimensiuni suficiente 

astfel încât să aveţi un spaţiu de 30×40 cm în jurul 
bazinului; 

2. Tasaţi pământul de la baza gropii şi turnaţi un radier 
de beton de cca 10÷30 cm care va susţine greutatea 
bazinului; lăsaţi să se întărească minim 48 ore;

3. Coborâţi bazinul în groapă, poziţionaţi–l şi 
asiguraţi–vă că este într-o poziţie stabilă şi fermă;

4. Conectaţi–l la instalaţia de canalizare şi cea de 
drenare a apei;

5. Montaţi ventilaţia;
6. Umpleţi spaţiul dintre bazin şi groapă cu straturi 

alternative de pământ sau nisip, cu grosime de cca. 
30 cm, şi tasaţi

7. Fosa va fi obligatoriu umplută cu apă curată atât 
înainte de punerea în funcţiune cât şi după fiecare 
vidanjare;

8. În cazul în care se montează ca şi fosă de acumulare 
vidanjabilă, se obturează racordul de evacure şi NU se 
va umple cu apă la punerea în funcţiune;

9. Pentru a evita eventulele mirosuri neplăcute în incinta 
locuinţei, vă recomandăm montarea între locuinţă şi 
fosă a unui cămin cu sifon şi clapetă de sens.

Atenţie!

Atenţie! 

FOSÃ SEPTICÃ V=5000 litri
»
   (maxim 1500 litri/zi)
» rezervor bicameral 5000 + 2 capace + 2 garnituri - 
   dimensiuni rezervor: 2.650×1.760×1.945 (L×l×h)
» conexiuni intrare/ieºire: Æ 110
» ventilaþie: TUB PP D.110 FÃRÃ MUFÃ L1000 + PIESÃ 
   CAPÃT COLOANÃ VENTILARE D.110

(!)Ventilaþia se poate prelungi cu tub PP cu mufã.
Se recomandã ca nivelul piesei capãt de ventilaþie sã fie 
peste 1-1,5 m faþã de nivelul solului.

 fosã care poate deservi cca 8-10 persoane
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Fosa septicã

Sistem de drenaj
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