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PERSOANE - PACHET HOBBY 

 

Descriere produs 

Fosele septice ecologice 1
st
 Criber sunt proiectate conform standardului european SR EN 12566-1, sunt cele mai 

performante solutii pentru deversarea apei menajere provenita de la locuintele rezidentiale care nu dispun de un 

sistem centralizat de canalizare. 

Mai multe trepte inseamna epurare mai eficienta. Treptele de epurare asigura un circuit suficient de lung al apelor 

menajere, pentru a oferi timp proceselor biologice si fizice in asigurarea unei epurari eficiente. 

3 trepte de epurare 

CLASSICO, GRANDIS 

 

 

1. Apele provenite din gospodarii intră în primul compartiment al fosei septice. Aici au loc procesele de 
decantare a materiei solide (prin gravitatie rezultand un strat de namol) si de separare a grasimilor prin 
flotatie (fiind mai usoare decat apa, acestea se ridica la suprafata). 
Tot in primul compartiment are loc si procesul de fermentatie anaeroba a namolului sedimentat (prin 
mineralizare, acesta isi reduce considerabil volumul) precum si procesul de degradare anaeroba a 
substantei organice cu ajutorul bacteriilor prezente in apa uzata. 

2. Din prima treapta, apa (decantata primar) trece prin decantorul IMHOFF unde se realizeaza o a doua 
decantare a apei, avand ca rezultat o sedimentare cat mai eficienta a materiei solide. 

3. Apa deja decantata primar trece in treapta de limpezire unde lasa si cele mai fine particule de materiale în 
suspensie. De aici este eliminata in drenaj, unde au loc procesele de descompunere aeroba a 
substantelor organice cu ajutorul bacteriilor ce se formează pe linia de drenaj. 



 

Tot pe acelasi principiu functionează si fosa GRANDIS, care este rezultatul reproiectarii fosei CLASSICO. 

 a fost dublat volumul decantorului 
 a fost marit cu 10% volumul total al fosei septice 
 intervalul de vidanjare a crescut cu 23%, astfel vidanjarea se face la 2.5 ani 
 volum cu 10% mai mare decat standardul european minim impus 

 


