
2.1    Sisteme de infiltrare în sol + ECO Bloc Inspect Flex 
Infiltration into the soil system + Eco Bloc Inspect Flex

2.2    Tunel de infiltrare 
Infiltration Tunnel

2.3    Sisteme de stocare 
Storage Systems

CAP. 2     MANAGEMENTUL APELOR PLUVIALE 
STORM WATER MANAGEMENT  
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2.1    Sisteme de infiltrare în sol 
+ ECO Bloc Inspect Flex 
Infiltration into the soil 
system + Eco Bloc 
Inspect Flex
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SISTEME DE INFILTRARE ÎN SOL / INFILTRATION INTO THE SOIL SYSTEM

Cuvânt înainte
Argumente pentru implementarea unui 
sistem de management al apelor pluviale

Peste jumătate din populaţia lumii trăieşte în centre urbane 
aglomerate. În cele mai multe zone construite apa de 
ploaie nu mai ajunge decât foarte rar pe cale naturală în 
circuitul apei. Cea mai mare parte a apei este transportată 
prin canalizări în staţiile de epurare. Aceast fapt reduce 
regenerarea pânzei de ape freatice şi a resurselor de apă 
potabilă influenţând totodată și clima regională.

Directiva referitoare la apă a Parlamentului European 
(2000/60/ EG din 12.12.2006) a intrat în vigoare la începutul 
anului 2007. 

„Apa de ploaie trebuie colectată și infiltrată local.... atât timp 
cât acest fapt nu este contrar legislației”.

Reţeaua de canalizare ar trebui utilizată pentru scurgerea 
apei de ploaie doar atunci când este foarte impurificată sau 
nu este posibilă infiltrarea din punct de vedere tehnic. 

Pentru alegerea unui sistem de infiltrare locală a apei 
de ploaie nu exista numai motive si argumente ce tin de 
protecția mediului ci și motive economice.

Înlăturarea apei de ploaie prin conducte de  canalizare 
necesită investiţii şi cheltuieli de exploatare considerabile, 
pentru a amenaja reţeaua de conducte de dimensiuni mari 
în vederea preluării unor cantităţi mari de apă, ca urmare a 
apariției unor evenimente relativ rare de ploi abundende. 
Pe lângă rețeaua de conducte sunt necesare investiții și 
în stațiile de epurare în vederea construirii de bazine de 
retenție și preplinuri pentru apa de ploaie. Deasemenea se 
reduce considerabil riscul încărcării hidraulice a retelei de 
canalizare în cazul canalizărilor mixte iar astfel de sisteme 
sunt indicate în vederea prevenirii inundațiilor.

Aceste sisteme înlocuiesc tradiţionala ţeavă de drenaj 
împreună cu pachetul de pietriş. Utilizarea modulului 
compact reduce lucrările aferente de terasamente la 
minim.

Sistemele alcătuite cu blocurile sau tunelele respective 
acumulează apa de ploaie de pe suprafeţele acoperişurilor 
şi ale curţilor și apoi fie o infiltrează in sol fie o rețin si 
apoi o evacuează in rețelele de canalizare existente. 

Utilizarea acestor sisteme este foarte indicată in zonele 
unde apar construcții noi, cu suprafațe mari și unde nu 
este disponibilă o rețea de canalizare care sa poată prelua 
volumele mari de apă colectate de pe suprafețele mari ale 
noilor investiții sau în zone cu risc ridicat de inundații.

Foreword
Arguments for implementing 
a stormwater management system

More than half the world's population lives in congested 
urban centers. In most build areas rainwater rarely reaches 
naturally in the water cycle. Most of the water is transported 
through sewers systems to the sewage treatment plants. This 
reduces blade regeneration of groundwater and drinking 
water resources and also influence regional climate.

Directive on water of the European Parliament (2000/60 / EC 
of 12.12.2006) entered into force in early 2007.

"Rainwater has to be collected and infiltrated local .... as 
long as this is not contrary to law".

Sewage system should be used for rainwater runoff only 
when very contaminated or infiltration is not possible due 
technical problems.

For choosing a system of local infiltration of the rainwater no 
reason and arguments related only environmental but also 
economic reasons.

Removing rainwater through sewer pipes requires 
considerable investment and operating expenses, both to 
arrange large pipeline network to retrieve large amounts of 
water due to the relatively rare occurrence of events of high 
rainfall. In addition to the pipeline network investments are 
needed in treatment plants and additional constructions for 
retention basins for rainwater and overflows. It also reduces 
the risk of hydraulic loading of sewerage network for mixed 
sewers and such systems are indicated to prevent flooding.

These systems replace traditional drainage pipe with 
gravel pack. The using of the compact module reduces 
embankments related works to a minimum.

The systems build with respective blocks or tunnels 
accumulate rainwater from the surfaces of  roofs and 
courtyards and then either infiltrate it into the ground 
or retain and then discharged into the existing sewer 
networks.

Using these systems is particularly appropriate in areas 
where are new construction, with big sealed  surfaces 
where there is unavailable a sewage network that can 
take large volumes of water collected from large areas of 
new investments or  in areas with high risk of flooding.
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Date pentru dimensionarea și proiectarea 
unui sistem de infiltrare în sol

În vederea dimensionării unui astfel de sistem sunt necesare 
anumite informații:

• Suprafaţa de pe care se va colecta apa de ploaie 
Identificarea si determinarea suprafețelor 
acoperișurilor, a drumurilor și parcărilor sau a altor 
suprafețe inchise; 

• Informatii cu privire la sol 
Determinarea coeficientului de permeabilitate a solului 
(kf, in m/sec) si a nivelului panzei de apă freatică;

• Valoarea intensității ploii in regiunea respectivă 
Marea majoritate a calculelor se fac pe baza acestei valori 
alese pentru un eveniment ce apare o dată la 5 ani;

• Nivelul de încărcarea al apei de ploaie cu substanțe 
nocive 
De exemplu în cazul unor suprafețe mari de parcare apa 
pluvială are o concentrație mai mare de hidrocarburi si 
uleiuri.

Suprafaţa de pe care se va colecta apa de ploaie

Apa de ploaie este colectată prin guri de scurgere, burlane, 
etc. şi transportată la distanță prin conducte de pe 
suprafețele de acoperiș, zone de parcare, zone pavate și alte 
suprafețe închise. Evaporarea și infiltrarea parțial directă 
prin suprafețele de colectare duce la o reducere a cantității 
de apă ce ajunge în sistemul de infiltrare/dispersie. Acest 
lucru conduce la coeficienți diferiți de scurgere în funcție 
de tipurile de suprafețe (a se vedea tabelul de mai jos). 
Suprafețele proiectate sunt relevante pentru evaluarea 
cantității de apă de ploaie și se pot abate în mod substanțial, 
în special de exemplu în cazul acoperișurilor înclinate.

Data for sizing and design a system 
of infiltration into the soil

To dimension such system certain information are required:

• Surface that will collect rainwater 
Identification and calculation of roof areas , roads and 
parking lots or other sealed surfaces;

• Information regarding the ground soil 
Determining soil permeability coefficient (k, in m / sec) 
and the level of ground water level;

• The amount of rainfall intensity in specific region 
The most of the calculations are based on the values 
chosen for an event that occurs every 5 years;

• The level of harmful substances in rainwater 
For example in the case of large surface parking, the 
rainwater has a higher concentration of hydrocarbons 
and oils.

 

 
Surface that will collect rainwater

Rainwater is collected through drains, downspouts, roof-
gutters, etc. and transported away through pipes from 
roof surfaces, parking areas, paved areas and other sealed 
surfaces. Evaporation and the partially direct infiltration 
through the collection surfaces result in a reduction of the 
amount of water that ends up in the infiltration system. This 
leads to different outflow coefficients for the connected 
surface types (see table below). The projected surfaces are 
relevant for the evaluation of the amount of rain water and 
may deviate substantially from the roof surface, particulary 
in case of sloping roofs. 

Tipul suprafeței / Type of surface
Acoperiș / Roof Dale beton / Concrete blocks Piatră / Natural stone Iarbă / Turf

95% 90% 25% 10%

Asfalt și beton/
Asphalt and concrete

Pavaj cu rosturi închise/ 
Paving with sealed joints

Pavaj cu rosturi deschise/ 
Paving with sealed joints

Alei cu pietriş/ 
Gravel path

90% 75% 75% 30%
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Informatii cu privire la sol

Nu toate solurile sunt potrivite pentru infiltrarea apei de ploaie, 
decisivă fiind permeabilitatea la apă. Astfel, solurile cu un mare 
procent de argilă sunt în mod normal nepotrivite datorită 
efectului lor de stopare. De asemenea şi solurile cu o foarte mare 
permeabilitate cum ar fi pietrişul, sunt nepotrivite deoarece în 
acest caz nu este făcută o purificare suficientă a apei de ploaie 
(din cauza duratei relativ mici de tranzitare prin sol).

Capacitatea de drenare a unui sol se exprimă prin 
coeficientul de permeabilitate kf. Depinde de mărimea 
granulei, componenţa granulei cât şi de volumul porilor 
materialului şi indică viteza cu care apa trece prin material  
în funcţie de presiune. Pentru o funcţionare fiabilă a unei 
instalaţii de drenare valoarea kf ar trebui să fie situată între 
10-3 m/s şi 10-5  m/s. 

Pentru proiecte mai mici de tipul unei case pentru o familie 
sau mai multe familii, o testare rapidă a solului, aşa cum este 
descrisă în continuare, este o posibilitate suficientă de a afla 
capacitatea de drenare a solului.

Pentru proiecte mai mari recomandăm întocmirea unei 
expertize geologice pentru a avea o siguranţă de proiectare 
suficientă la lucrarea de instalare a sistemului.

Testarea rapidă a solului

Constructorul poate aprecia în mare măsura cu următorul 
test dacă solul este potrivit pentru infiltrarea apei de ploaie: 

1.    Sapă o groapă în dimensiunile 50 x 50 x 50 cm. Fundul ar 
trebui să fie drept. 

2.    Fundul se acoperă cu un strat de pietriş sau şplit de 1 
până la 2 cm şi se fixează un metru pliant (de croitorie) pe 
un băţ înfipt în pământ.

3.    Groapa se umezeşte cca. 30 min. pentru a umezi pământul. 
Înaintea începerii de fapt a experimentului apa trebuie 
complet golită. 

4.    Groapa se umple cu cca. 20 cm apă, se notează ora şi 
nivelul apei.

5.    După 30 min. se verifică nivelul apei. Dacă acesta a scăzut 
mai puţin de 2 cm atunci se verifică din nou peste 120 min. 

6.    Experimentul se repetă a doua oară. La abateri de la 
prima încercare este necesar un al treilea parcurs.

Information regarding the ground soil

Not all soils are suitable for rainwater infiltration. Decisive is 
the water permeability. Such soils with a high percentage of 
clay are normally unsuitable because of their stop process 
and also soils with a very high permeability such as gravel, 
because here the rainwater is not sufficient purified because 
of the relatively small transit time through the ground.

The drainage capacity of a soil is expressed by kf,  the 
permeability coefficient. It depends on the grain size, 
composition of the granule and the volume of the pores of 
the material and indicates the speed at which water passes 
through the material according the pressure. For reliable 
operation of an infiltration system kf value should be located 
between 10-3 m/s and 10-5 m/s.

For smaller projects such as a house for a family or several 
families, a rapid testing ground, as described below, it is a 
possibility to find adequate drainage capacity of the soil.

For larger projects we recommend the establishment of 
a geological expert to have a sufficient safety design for 
system installation work.

Rapid testing of soil

The contractor may appreciate with the next test if the soil is 
suitable for rainwater infiltration:

1.    Dig a hole size of 50 x 50 x 50 cm. The bottom should be 
flat.

2.    The bottom is covered with a layer of gravel or split of 1 to 
2 cm and fix a folding rule on a stick in the ground.

3.    Moisten the pit for 30 min. to moisten the earth. 
Before starting the experiment actually water must be 
completely emptied.

4.    Fill the pit with 20 cm water, note the time and the water 
level.

5.    After 30 min. check the water level. If it fell more than 2 cm 
then recheck over 120 minutes.

6.    The experiment has to be repeated for a second time. 
First attempt to deviation from required a third way.

Tipul solului /Type of soil Permeabilitate/Permeability Valoarea kf (m/s) /  kf Value (m/s)
Pietriș fin / Grit foarte permeabil / very permeable 5 x 10-3

Pietriș nisipos / Sandy gravel foarte permeabil / very permeable 1 x 10-3

Nisip dur / Rough sand foarte permeabil / very permeable 5 x 10-4

Nisip mediu / Medium sand permeabil / permeable 1 x 10-4

Nisip fin / Fine sand permeabil / permeable 5 x 10-5

Nisip prăfos / Powdery sand permeabil / permeable 1 x 10-5

Praf nisipos / Sandy dust slab permeabil/ week permeability 5 x 10-6

Praf / Dust slab permeabil/ week permeability 1 x 10-6
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Analiză test de 30 min:

• 2-4 cm adâncime de drenare: permeabilitate slabă a 
solului (lut/argilă);

• 4-8 cm adâncime de drenare: permeabilitate medie a 
solului (nisip);

• > 8 cm adâncime de drenare: permeabilitate foarte bună 
a solului (pietriş).

Analiză test de 120 min:

• <4 cm adâncime de drenare: permeabilitate a solului 
insuficientă;

• 4-12 cm adâncime de drenare: permeabilitate slabă a solului;
• >12 cm adâncime de drenare: permeabilitate medie a 

solului.
Între talpa de fundare a sistemului de infiltrare (nivelul inferior) şi 
nivelul cel mai ridicat al pânzei freatice trebuie avută in vedere o 
distanţă minimă de 1 m. Decisivă este valoarea medie a nivelului 
apelor freatice din ultimii 10 ani. În cazul în care nu se poate 
realiza acest lucru  trebuie verificat ca straturile de acoperire de la 
suprafaţă să ofere o protecţie suficientă apei freatice.

Valoarea intensității ploii in regiunea respectivă

Cantitatea de ploaie şi frecvenţa de ploaie se calculează 
(obtine) din datele ce trebuie puse la dispoziție de institul 
de meteorologie. De aici se obtin date cu privire la mărimea 
precipitaţiilor abundente în funcţie de nivelul duratei şi 
timpul de revenire. Se pot face interpolări şi extrapolări în 
domeniul nivelului duratelor D între 5 minute şi 72 de ore cât 
şi în domeniul timpilor de revenire între T=0,5a (corespunde 
densităţii de trecere peste nivel din media n=2 ori pe an) 
şi T=100a (în medie la fiecare 100 de ani o dată atins sau 
depăşit conform n=0,01).

Nivelul de încărcarea al apei de ploaie cu substanțe nocive

Infiltrarea apei de ploaie nu este întotdeauna posibilă fără 
epurarea prealabilă, deoarece prin erodarea anumitor 
suprafeţe poate apărea o poluare cu substanţe toxice. 

Se disting:

1. scurgeri de apă de ploaie fără riscuri de pe:

• suprafeţe verzi, câmpii, teren cultivabil;
• suprafeţe de acoperiş şi terase în zone de locuit sau 

zone comparabile, zonă de producţie meşteşugărească 
(înclinaţia acoperişului fără metale neacoperite cu 
straturi de protecţie).

Aici nu se preconizează o poluare a apei freatice. Astfel este 
permisă o drenare fără tratarea prealabilă.

2. scurgeri de apă de ploaie tolerabile de pe:

• suprafețe de acoperiș metalic (cupru, zinc, plumb etc.);
• suprafeţe de acoperişuri în zone industriale şi zonă de 

producţie meşteşugărească cu poluare semnificativă a 
aerului;

30 min test analysis :

• 2-4 cm deep drainage: low permeability soil (loam / clay);
• 4-8 cm deep drainage: average soil permeability (sand);
• >8cm deep drainage: very good permeability of the soil 

(stony).

120 min test analysis:

• <4 cm deep drainage: insufficient soil permeability;
• 4-12 cm deep drainage: low permeability soil;
• >12 cm deep drainage: average soil permeability.

Between the sole foundation infiltration system (lower level) 
and the highest groundwater level should be considered a 
minimum distance of 1 m. The decisive factor is the average 
groundwater level in 10 years. If you can not achieve this, 
should be checked as surface coatings to provide sufficient 
protection of groundwater.

The amount of rainfall intensity in specific region

The amount of rain and rain frequency is calculated (obtained) 
from data that has to be made available by meteorological 
institutes. From here we obtain data regarding the amount of 
heavy precipitation depending on the duration and recovery 
time. Interpolations and extrapolations can be made in 
the duration D levels between 5 minutes and 72 hours and 
recovery time in between T=0,5a (corresponds crossing 
density over the level of the average n=2 times per year) 
and T=100a to (on average once every 100 years reached or 
exceeded as n=0,01).

The level of harmful substances in rainwater

Rainwater infiltration is not always possible without prior 
treatment because it erodes certain surfaces and can occur 
with toxic pollution.

It consists of:

1. leaked rainwater safely on:

• meadows, arable land;
• roof surfaces and terraces in residential areas or 

comparable areas, handmade production area (without 
metal roof pitch covered with coatings).

This is not expected to groundwater pollution. Thus the 
infiltration is permitted without pre-treatment drainage.

2. leaked rainwater tolerable on:

• roof surfaces covered with the usual components of 
metal (copper, zinc, lead);

• roof surfaces in industrial areas and craft production 
areas with significant air pollution;
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• drum pentru biciclişti şi pietonal în zonele de locuit cât şi 
străzi cu o circulaţie medie zilnică (DTV) până la 15.000 KFZ.

Aici apa de ploaie se poate drena doar după prealabila 
tratare.

3. scurgeri de apă de ploaie netolerabile de pe:

• străzi şi suprafeţele curţilor cu poluare semnificativă a 
aerului;

• suprafeţe speciale, de ex. parcuri şi suprafeţe de parcare 
pt. camioane, depozite neacoperite de substanţe 
(biocompost, hârtie, deşeuri).

Aceste ape reziduale ar trebui să se scurgă în reţeaua de 
canalizare. În cazuri individuale este posibilă o drenare după 
o tratare preliminara potrivită.

În solurile poluate nu este permisă instalarea de instalaţii de 
drenare deoarece există pericolul emanării unor substanţe 
toxice în apa de ploaie care să ajungă înmulţite în apa freatică. 

Descrierea sistemului
 

TeraPlast vă pune la dispozitie 2 sisteme pentru infiltrarea 
apei in sol:

EcoBLoc Inspect Flex

Tunelul pentru infiltrare

EcoBloc Inspect Flex este un bloc funcţional de infiltrare 
cu ajutorul căruia se construiesc instalaţii de infiltrare sau 
sisteme de retenţie de toate dimensiunile posibile. În funcţie 
de sistemul de construcţie EcoBloc Inspect Flex preia cele 
mai diferite sarcini din afara ansamblului construit.

• road for cyclists and pedestrians in residential areas and 
streets with an average daily traffic (DTV) up to 15,000 KFZ.

In this case the rainwater can be infiltrated only after prior 
treatment.

3. leaked intolerabile rainwater from:

• courts streets and areas with significant air pollution;
• special surfaces, eg. parks and parking areas for trucks, 

warehouses uncovered substances (biocompost, paper, 
waste).

These waste water should be drained into the sewage 
system. In individual cases it is possible to infiltrate after a 
preliminary treatment suitable.

In polluted soils is not permitted installation of infiltration 
systems because there is danger for multiplication emanation 
of toxic chemicals in rainwater to reach groundwater.

 
 
System description

TeraPlast offers two systems for water  infiltration into the 
soil:

Inspect EcoBLoc Flex

Tunnel for infiltration

EcoBloc Inspect  Flex is a functional infiltration block used 
to build infiltration or retention systems for all possible 
sizes. Depending on the system construction design EcoBloc 
Inspect Flex system takes various tasks outside the assembly 
building.

EcoBloc Inspect Flex Placă de bază EcoBloc Inspect Flex 
EcoBloc Inspect Flex Baseplate

Se poate inspecta si este uşor de curăţat.

Sistemul este completat cu diferite accesorii (piesa de 
ventilatie, clipsuri pentru conectarea blocurilor intre ele, 
adaptoare pentru racorduri) dar si un sistem de camine de 
inspecție și acces in interiorul sistemului ce conține inclusiv 
elementele de acoperire.

It can be inspected and is easy to clean.

The system is completed by various accessories (deaeration 
ends, connector clips-to connect the blocks together, 
adapters for inflows) but also with a system inspection and 
access chambers and cover elements.

INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
SISTEME DE INFILTRARE ÎN SOL / INFILTRATION INTO THE SOIL SYSTEM
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Tunelul pentru infiltrare este constituit dintr-un bloc semi-
circular ce se poate utiliza individual sau in combinatie de 2 
elemente, formand Tunelul de infiltrare – Twin Tunnel. Cu 
ajutorul acestor elemente se pot realiza configurații diferite 
pornind de la o singula linie de drenaj până la baterii de drenaj. 

The Infiltration Tunnel is set as a semicircular block that 
can be used individually or in combination of two elements, 
forming infiltration tunnel - Twin Infiltration Tunnel. Using 
this elements in different configurations can be achieved from a 
sing infiltration row to a combined drainage-infiltration battery.

Tunel de infiltrare
Infiltration Tunnel

Tunel de infiltrare – Twin 
Twin Infiltration Tunnel 

Și acest sistem este completat cu diferite accesorii (piesa de 
ventilatie, clipsuri pentru conectarea elementelor intre ele, 
adaptoare pentru racorduri) dar si un sistem de camine de 
inspecție și acces in interiorul sistemului ce conține inclusiv 
elementele de acoperire.

Also this system is completed by various accessories 
(deaeration ends, connector clips,  adapters) but also with a 
system inspection and access chambers and cover elements.

INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
ȚEVI ȘI FITINGURI DRENAJ / INFILTRATION INTO THE SOIL SYSTEM
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EcoBloc Inspect Flex

Flexibilitate

Fiecare Bloc (Modul) EcoBloc 
Inspect Flex are un volum de 205 
litri (vezi date tehnice). Mărimea 
sistemului și rezistența la sarcina 
pot fi ajustate individual pentru a 
îndeplini cerințele în zone cu trafic 
sau fără trafic.

Flexibility

Each Inspect EcoBloc Flex module has 
a volume of 205 liters (see technical 
data). System size and load resistance 
can be adjusted individually to meet 
the requirements of traffic or no 
traffic areas.

Proiectat pentru zeci de ani de 
utilizare

Un produs proiectat durabil asigură 
sustenabilitatea sa. EcoBloc Inspect 
flex este proiectat pentru o durată 
de viață de peste 50 de ani. 

Designed for decades of use

A durable product design ensures 
sustainability. Eco Bloc Inspect flex is 
designed for a service life of over 50 
years.

Rezistență la sarcini E600

EcoBloc Inspect Flex suportă sarcini 
de 60 tone cu un nivel de acoperire 
cu pământ de 800mm. 

Resistance to loads class E600

Inspect EcoBloc Flex has a heavy-
duty lorry-bearing capacity of 60 
tons with an 800mm earth covering.

Cu utilizare universală

Pentru infiltrarea apei de ploaie, 
detenție, păstrarea sau colectarea 
apei de ploaie. 

Universal use

For rainwater infiltartion, detention, 
retention or rainwater harvesting.

Cu adâncimea de îngropare de 
până la 5m

Chiar și în condiții de trafic greu, 
sistemul cu module EcoBloc Inspect 
Flex poate fi instalat până la 5m 
adâncime. Deci, se pot instala până 
la 14 rânduri.

Installation depth up to 5m

Even in heavy traffic conditions, 
system modules EcoBloc Inspect 
Flex can be installed up to 5m deep. 
So you can install up to 14 layers.

Rata ridicată de percolare

Blocul este proiectat să aibă o rată 
ridicată de percolare și fără bariere 
în vederea inspectării sale. 

High percolation rate

The Bloc is designed to have a high 
rate of percolation and barrier-free 
inspection.

Racorduri până la D500

Volumele mari de apă necesită 
conducte cu diametre mari. 
EcoBloc Inspect Flex: are conexiuni 
pentru  D110/160 și 200mm pe 
toate laturile. Conexiuni mai mari, 
până la 400mm sunt disponibile în 
conjuncție cu Vario 800 Flex, tip2. 
Conexiuni până la D500mm pot fi 
realizate cu plăci adaptoare. 

Connections up to D500

Large volumes of water requires 
big  diameters pipes. EcoBloc 
Inspect Flex has connections for 
D110 / 160 and 200mm on all sides. 
Connections larger, up to 400mm 
are available in conjunction with the 
800 Vario Flex Type 2. Connections 
can be made to D500mm with 
adapters plates.
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INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
ȚEVI ȘI FITINGURI DRENAJ / INFILTRATION INTO THE SOIL SYSTEM

Simplu de instalat

Blocurile EcoBloc Inspect Flex sunt 
simplu de transportat, manipulate 
și instalat. Structura modulară ce 
alcatuiește sistemul necesită un 
număr redus de accesorii.

Ușor de inspectat

Canalele standard de inspectare ale 
modulelor permit monitorizarea 
efectivă a întregului sistem. Sistemul 
realizat cu blocuri EcoBloc Inspect 
Flex permite accesul camerelor video 
existente pe piață. Acest fapt este 
confirmat de mai multe organisme 
independente de testare. 

Posibilitate de curățare cu jet 
de presiune

Sistemul cu module EcoBloc Inspect 
Flex rezistă cu ușurință la utilizarea 
furtunelor cu jet de presiune în 
vederea curățării.

Easy to install

EcoBloc Inspect flex modules are 
easy to transport and install. The 
modular system structure requires 
just a few accessories.

Easy to inspect

The standard inspection channel 
allows the entire percolation system 
to be monitored effectively. The 
EcoBloc Inspect flex systems allows 
access by commercially available 
inspection cameras. This has been 
confirmed by several independent 
testing authorities.

High pressure jetting possible

EcoBloc Inspect Flex system can 
easily resist high pressure jetting for 
cleaning.

Instalare / Installation

EcoBloc Inspect flex Fără trafic
Without traffic load

Vehicul
Vehicle

Camion 12t
Lorry 12t

Camion 40t
Lorry 40t

Camion 60t
Lorry 60t

Acoperirea min. cu pământ
min. earth covering 250mm 250mm 500mm 500mm 800mm

Acoperirea max. cu pământ
max. earth covering 2750mm 2750mm 2750mm 2250mm 2000mm

Adâncimea max. de instalare
max. installation depth 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm

Numărul max. de rânduri
max. number of layers 14 14 13 13 13

Capacitate de încărcare / Load capacity

Termen scurt/ Short term max. 100kN/mp
Termen lung / Long term max. 59 kN/mp
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INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
SISTEME DE INFILTRARE ÎN SOL / INFILTRATION INTO THE SOIL SYSTEM

Cod articol Volum
(L)

Lungime
(mm)

Lăţime
(mm)

Înălţime
(mm) Culoare

COD0030 205 800 800 320 gri

Cod articol Volum
(L)

Lungime
(mm)

Lăţime
(mm)

Înălţime
(mm) Culoare

COD0031 25 800 800 40 gri

Cod articol Culoare

COD0032 gri

Cod articol Culoare

COD0033 roșie

Cod articol DN
(mm)

COD0034 100

Cod articol DN
(mm)

COD1284 300/400/500

Bloc de infiltrare EcoBloc Inspect Flex
EcoBloc Inspect Flex

Placă de bază EcoBloc Inspect Flex - pentru Blocul de infiltrare
EcoBloc Inspect Flex Baseplate - for the EcoBloc Inspect Flex

Plăci de închidere Bloc EcoBloc Inspect Flex - set 2 bucăţi
EcoBloc Inspect Flex end plates - set 2 pieces

Conectori EcoBloc Inspection Flex - set 50 bucăți
EcoBloc Inspect Flexconnectors - set 50 pieces

Piesă de aerare (ventilație) a sistemului
Deaeration end

Placă adaptoare pentru racord intrare
Adapter plate

Notă
Pentru volume mari de stocare sau infiltrare.
Cu posibilitate de conectare a conductelor cu D110 / 160 
/ 200mm.

Note
For large storage or infiltration volumes.
D110 / 160 / 200 connecting faces.

Notă
Realizează fundația sistemului EcoBloc Inspect Flex.

Note
Form the foundation of the EcoBloc Inspect flex system.

Notă
Pentru închiderea capetelor sistemului de infiltrare 
EcoBloc Inspect Flex.
Cu posibilitate de conectare a conductelor cu D110 / 160 
/ 200mm.

Note
The front ends of an EcoBloc Inspect flex system are 
sealed eith end plates.
D110 / 160 / 200 contact surfaces.

Notă
Pentru Conectarea intre ele a blocurilor EcoBloc Inspect 
Flex.

Note
To connect EcoBloc Inspect Flex Blocks.
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INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
ȚEVI ȘI FITINGURI DRENAJ / INFILTRATION INTO THE SOIL SYSTEM

Cod articol Volum
(L)

Lungime
(mm)

Lăţime
(mm)

Înălţime
(mm) Culoare

COD1285 230 800 800 355 gri

Cod articol Culoare

COD1287 roșie

Cod articol Volum
(L)

Lungime
(mm)

Lăţime
(mm)

Înălţime
(mm) Culoare

COD1286 420 800 800 660 gri

Corp cămin Vario 800 flex, tip 1 - pentru un layer de blocuri EcoBloc Inspect flex
Vario 800 flex, type 1 shaft body for one layer of EcoBloc Inspect flex

Set bază/acoperire Vario 800 flex
Vario 800 flex, base/cover set

Corp cămin Vario 800 flex, tip 2 - pentru două sau mai multe layere de blocuri EcoBloc Inspect flex
Vario 800 flex, type 21 shaft body for one or more layers of EcoBloc Inspect flex

Cod articol Racorduri intrare
D (mm)

COD1288 160/ 200/ 250/ 315

Modul DN600 cu racord de intrare pentru sisteme de infiltrare
Infiltration inlet module DN600

Notă
Inclusiv garnitură de etanșare pentru adaptorul telescopic.

Note
Including sealing for telescopic dome.
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INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
SISTEME DE INFILTRARE ÎN SOL / INFILTRATION INTO THE SOIL SYSTEM

Cod articol Material Model Înălţime
(mm) Sarcina

COD1291 PE - Verde MINI 140-340 pietonal
COD1292 PE - Verde MAXI 140-440 pietonal
COD1293 FONTĂ FONTĂ 140-440 3-5 tone

Cod articol Înălțime utilă
(mm)

COD1289 300

Cod articol Racorduri
(mm)

COD1290 2 x160

Capac cu telescop
Telescopic dome shaft

Element de extensie DN600 
Infiltration connecting piece

Element de extensie DN600 
Infiltration connecting piece

Notă
Pentru inele de beton uzuale existente pe piaţă.
Fără inel şi fără capac de fontă. Acestea se achiziţionează 
separat.

Note
For commercially available concrete rings/ covers.
Without concrete and cast iron ring. Those parts will be 
provided separate.

Notă
Inclusiv garnitura de etansare pentru adaptorul telescopic.
Pentru adâncimi mari de instalare.

Note
Including sealing for telescopic dome.
For large installation depths.

Notă
Inclusiv garnitura de etanşare pentru elementul de extensie 
DN60 si/sau  modulul DN600 cu racord de intrare.

Note
Including sealing for infiltration connecting piece and/
or inlet module.

Cod articol Material Model Sarcina

COD1294 LORRY 140-440 60 tone

Telescop pentru trafic greu
Telescopic dome shaft lorry
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2.2    Tunel de infiltrare 
Infiltration Tunnel
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INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
TUNEL DE INFILTRARE / INFILTRATION TUNNEL

Volum de 300 Litri

Dimensionarea compactă combinată 
cu un coeficient de înmagazinare de 
100% are ca rezultat obținerea unui 
volum util de 300 litri. 

300 l Volume

The compact dimensions combined 
with a storage coefficient of  100% 
result in a useful volume of 300l.

Rezistență la sarcini E600

Pentru a permite amenajarea liberă 
a suprafețelor deasupra acestuia, 
tunelul de infiltrarea are o rezistență 
pe termen lung de 59 kN/mp (pentru 
Tunelul de Infiltrare Twin: 35kN/mp) 
și este, prin urmare rezistent la trafic.

Resistance to loads class E600

In order to enable the free 
arangement of surfaces above it, 
the Infiltration Tunnel features long 
term resistance with 59kN/mp (for 
Infiltration Tunnel Twin: 35kN/mp) 
and is therefore lorry-bearing.

Volum de stocare 100%

Structura tipică a Tunelului de 
infiltrare permite utilizarea completă 
a volumului disponibil pentru 
stocarea temporară a apei.

100% storage volume

The typical shape of the infiltration 
Tunnel enables complete utilization 
of the available volume for 
temporary storage of rainwater.

Rata ridicată de infiltrare

Elementele tunelului sunt plasate 
direct pe un strat uniform de pietriș. 
Părțile laterale sunt apoi acoperite 
cu geotextil și capetele sunt închise 
cu ajutorul plăcilor de capăt. Acest 
sistem asigură o performanță 
permanentă ridicată de infiltrare.

High infiltration performance

The ditch elements are placed directly 
upon an even layer of gravel. The 
sides are then covered with geotextile 
and the end faces are closed using 
end plates.This installation system 
ensures a permanent high infiltration 
performance.

Cu adâncimea de îngropare de 
până la 4m

Tunelul de infiltrare se poate instala 
până la adâncimi de 4,25m chiar și 
în condiții de trafic greu. Adâncimea 
maximă de instalare a sistemului 
Tunel Twin este de 2,5m.

Installation depth up to 5m

The tunnel infiltration can be 
installed at a depth of 4,25m even 
under heavy loads. The maximum 
installation depth for the Tunnel-
Twin is 2,5m.

Racorduri până la D315

Volumele mari de apă necesită țevi 
cu diametre mari. Fiecare placă de 
capăt are prevazută posibilitatea de 
conectare pentru D110/ 160/ 200 și 
315mm. In plus partea superioara a 
tunelului are prevăzute posibilități de 
conectare a țevilor cu D110/200mm 
pentru aerisire sau inspecție.

Connections up to D315

Large volumes of water requires 
big diameters pipes. Each end plate 
of the tunnel infiltration features 
connections for D110/160/200 and 
315mm. In addition connections in 
sizes D110 and 200mm are provided 
on the upper surface for the 
connection of the ventilation system 
or an inspection opening.

Tunel pentru Infiltrare
Infiltration Tunnel
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INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
TUNEL DE INFILTRARE / INFILTRATION TUNNEL

Simplu de instalat

Tunelurile de infiltrare sunt dispuse 
în linie și se pot rapid adapta 
condițiilor specifice și volumului de 
înmagazinare necesar. Instalarea 
modulelor este simplă, rapidă si 
variată. Instalarea este posibilă fără 
utilaje grele deoarece un modul 
cântărește numai 11 kg. Modulele de 
tunel sunt pur și simplu împreunate 
într-o singură linie și echipate cu 2 
plăci de capăt pentru fiecare linie.

Easy to install

Infiltration Tunnels are laid in 
lines and can be flexibly adapted 
to specific conditions and to 
the individual storage volume 
requested. The instalation of the 
modules is easy, quick and variable. 
The instalation is possible without 
heavy equipment, as one infiltration 
Tunnel only weight 11 kilos. 
The tunnels modules are simply 
stuck together in one line and 
equipped with 2 end plates per line.

Tunel de infiltrare Twin - de două 
ori volumul pentru aceeași 
suprafață

La cerere sau la nevoie, Tunelul de 
Infiltrare – Twin  asigură un volum 
de 600 litri prin conectarea a două 
module de infiltrare identice.

Infiltration tunnel Twin – twice 
the volume with the same space 
requirement

Upon request the infiltration tunnel 
twin 600 liters offers volume through 
the connection of two identical 
infiltration modules.

Instalare / Installation

Tunel pentru infiltrare/
Infiltration Tunnel

Fără trafic
Without traffic 

load

Vehicule
Vehicle

Camion 12t
Lorry 12t

Camion 40t
Lorry 40t

Camion 60t
Lorry 60t

Acoperirea min. cu pământ
min. earth covering 250mm 250mm 500mm 500mm 750mm

Acoperirea max. cu pământ
max. earth covering 3740mm 3490mm 3240mm 2490mm 1740mm

Adâncimea max. de instalare
max. installation depth 4250mm 4000mm 3750mm 3000mm 2250mm

Instalare / Installation

Tunel pentru infiltrare Twin/
Infiltration Tunnel Twin

Fără trafic
Without traffic 

load

Vehicule
Vehicle

Camion 12t
Lorry 12t

Camion 40t
Lorry 40t

Camion 60t
Lorry 60t

Acoperirea min. cu pământ
min. earth covering 250mm 500mm

Acoperirea max. cu pământ
max. earth covering 1480mm 1480mm

Adâncimea max. de instalare
max. installation depth 2500mm 2500mm

Capacitate de încărcare / Load capacity

Tunel pentru infiltrare / 
Infiltration Tunnel

Tunel pentru infiltrare Twin /
Infiltration Tunnel Twin

Termen scurt / Short-term max. 100kN/mp max. 75kN/mp
Termen lung / Long term max. 59 kN/mp max. 35 kN/mp
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INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
TUNEL DE INFILTRARE / INFILTRATION TUNNEL

Cod articol Volum
(L)

Lungime
(mm)

Lăţime
(mm)

Înălţime
(mm) Culoare

TFD0064 300 1160 800 510 negru

Cod articol Volum
(L)

Lungime
(mm)

Lăţime
(mm)

Înălţime
(mm) Culoare

TFD0065 600 1160 800 1020 negru

Cod articol Culoare

TFD0065 negru

Cod articol Culoare

COD0035 negru

Cod articol DN
(mm)

COD0034 100

Cod articol DN
(mm)

COD0036 200

Tunel pentru infiltrare
Infiltration Tunnel lorry

Tunel pentru infiltrare - Twin
Infiltration Tunnel twin

Element de închidere tunel
End plate for Infiltration Tunnel 

Conectori de cuplare pentru Tunnel twin
Click-bolt connectors

Piesa de aerare (ventilație) a sistemului
Deaeration end

Capac de inspecție
Inspection end

Notă
Recomandat in cazul traficului cu camioane până la 60 t.
Cu posibilități de racordare a țevilor de intrare cu D: 
110/160/200/315.

Note
Recommended in case of Lorry -bearing up to 60 t.
With possibility to connect pipes with D: 110/160/200/315.

Notă
Se livreaza 2 bucăți tunel pentru infiltrare + 1 set de 
conectori de legătură.
Recomandat pentru trafic pietonal sau cu vehicule ușoare.

Note
Delivery as a set consist in 2 infiltration tunnel + 1 set 
click-bolt connectors.
Recommended for pedestrian and vehicle loading.

Notă
Se livrează în set de 2 bucăți.

Note
Delivery as a set of 2 pieces.

Notă
Se livrează în set de 6 bucăți.

Note
Delivery as a set of 6 pieces.
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INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
TUNEL DE INFILTRARE / INFILTRATION TUNNEL

Cod articol Racorduri intrare
D (mm)

COD1295 160/ 200

Cod articol Racorduri
(mm)

COD1297 2 x160

Cod articol Înălțime utilă
(mm)

COD1296 500

Modul DN400 cu racord de intrare pentru sisteme de infiltrare
Infiltration inlet module DN600

Modul de ditribuție DN400 pentru sistemele de infiltrare
Infiltration distributor module DN400

Element de extensie DN400 
Infiltration connecting piece DN400

Notă
Inclusiv garnitura de etanșare pentru adaptorul telescopic.

Note
Including sealing for telescopic dome.

Notă
Inclusiv garnitura de etanșare pentru elementul de 
extensie DN400 și/sau modulul DN400 cu racord de intrare.

Note
Including sealing for infiltration connectiong piece and/
or inlet module.

Notă
Inclusiv garnitura de etanșare pentru adaptorul telescopic.
Pentru adâncimi mari de instalare.
Se poate scurta la 250mm.

Note
Including sealing for telescopic dome.
For large installation depths.
Can be shortended to 250mm.

Cod articol Capac Sarcina

COD1298 PE verde pietonal
COD1299 FONTĂ pietonal
COD1300 FONTĂ 3-5 tone

Capac cu telescop D400
Telescopic dome shaft D400




