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ECHIPAMENTE DE PURIFICARE BIOLOGICĂ

ce plutesc rămân în acest compartiment, apa curatata mecanic 
se deverseaza în celălalt compartimentul de activare, unde este 
supusă curăţării biologice.

Fulgii de nămol rezultaţi din acest proces se vor depune pe fun-
dul celui de-al doilea compartiment, până când se vor îngroşa şi 
vor fi transferaţi înapoi în primul compartiment, iar apa rezidu-
ală curăţată va ieşi prin ţeava de evacuare.

INTREŢINERE

Sistemul de curăţare biologică BP ASP nu necesită verificări 
dese deoarece funcţionează total automat, doar periodic nece-
sită urmatoarele verificări:

Verificarea periodica vizuală

Pentru a se evita înfundarea ţevilor de acces,respectiv de 
evacuare din interiorul şi exteriorul sistemului ele se verifică 
periodic. Se mai verifică vizual şi culoarea nămolului depus în 
compartimente să nu fie de culoare galbenă sau negru. În acest 
caz se i-au mostre de nămol pt. analize în scopul de a se împie-
dica distrugerea biomasei.

Verificarea nivelului de nămol

Nivelul de nămol din compartimente se masoară cu ajutorul 
măsuratorului de namol. Prin scufundarea lentă a instrumen-
tului de măsurat se simte variaţia de densitate a nămolului din 
compartiment care ne semnalează că am ajuns la limita de se-
paraţie apă-nămol, instrumentul trebuie să arate că nivelul apei 
de deasupra nămolului să fie de minim 1-1,1 m.

Prelevarea de mostre

Prelevarea de mostre se face la ţeava de evacuare din sistem 
sau la primul cămin de la canalizare.

Îndepărtarea nămolului

Nămolul din sistem se îndepartează când acesta ajunge la un 
nivel de 100-110 cm pe fundul compartimentului sau de 2 ori pe 
an, sau dacă sistemul nu a fost folosit o perioadă de 3 luni.

Îndepărtarea nămolului se face în urmatoarea ordine:

• Decuplarea sistemului
• Deschiderea capacului rezervorului de nămol
• Plasarea sorbului pt. evacuare la mijlocul nivelului
• Scoaterea nămolului şi a unei parţi de apă cu ajutorul echi-

pamentului adecvat pt. acestea, apoi se revarsă apa înapoi 
amestecându-se cu nămolul rămas.

• Plasarea sorbului pe fundul rezervorului şi scoaterea în 
totalitate a nămolului până ramân 200 mm de apă.

• Se reumple sistemul cu apă curată, apoi se reporneşte.

În cazuri speciale vă putem oferi şi sisteme pt. curăţarea igieni-
că a apelor menajere cu capacitate de 1000-5000 de utilizatori.

Echipamentele de curăţare biologică a apelor reziduale de uz 
casnic sunt fabricate în formă de container, în acest mod se asi-
gură un montaj foarte uşor şi totodată se uşurează eventuala 
racordare la un sistem de epurare a apelor reziduale mai mare. 
BO ASP- Case de tip familial.

Instalaţia este construită din plăci de polipropilenă tip perete.

Sistemul de tip BP ASP pt. curăţarea biologică a apelor rezidua-
le ce rezultă de la case de tip familial, este alcătuit din următoa-
rele subansamble:

• Instalaţie de curăţare a apelor reziduale
• Suflantă de aer cu presiune joasă
• Tubulatura ventilaţie cu bule de aer
• Panou comandă electric

Pentru dimensionarea instalaţiei BP ASP (case tip familial), de 
curăţare a apelor menajere reziduale, se ţine cont de normele 
europene în vigoare din domeniu: EN 12566-3 şi EN 12255, care 
prevede urmatoarea formulă: cosum zilnic apă de NL (număr 
locuitori) = 150 litri + BOI5 = 60 gr/zi.

BOI5-25 mg/l, KOI-125 mg/l

CLASIFICĂRI

BP ASP K (3-25 pers) – acest tip se foloseşte la case familiale, 
la hoteluri şi fabrici de mici dimensiuni pt. curăţarea apelor me-
najere reziduale pt. un echivalent de până la 25 persoane/con-
sum/zi. Dimensionarea acestei instalaţii, se face după normele 
europene EN 12566-3, având un consum la 1 pers. de 
150 l/zi şi BOI5 60 g /zi.

Parametrii de funcţionare asigurată a instalaţiei, sunt 
BOI5 = 25 mg/l şi KOI = 125 mg/l.

BP ASP N (25-170 pers) – acest tip se foloseşte la case 
familiale,hoteluri şi moteluri de mici dimensiuni, fabrici mici, 
cartiere sau aşezări de mici dimensiuni pt. curaţarea apelor me-
najere reziduale, pt. echivalentul a 25-170 persoane/consum/zi. 
Dimensionarea acestei instalaţii se face după normele europene 
EN 12255, având un consum la 1 pers de 150 l/zi şi 60 gr oxigen 
biochimic consumat/zi.

Parametrii de funcţionare asigurată a instalaţiei sunt: 
BOI5 = 25 mg/l şi KOI = 125 mg/l.

BP ASP N/pump (25-170 pers) – Ca şi proprietăţi este la fel cu 
sistemul BP ASP N, acest sistem se foloseşte în cazul în care 
intrările sunt la adâncime. În aceste cazuri este mai economică 
reducerea adâncimii.

DESCRIEREA FUNCŢIONĂRII SISTEMELOR

Apa reziduală ajunge în compartimentul de decantare, care tot-
odata are şi rolul de rezervor pt. namol. Sedimentele şi soluţiile 








