
  

 

SEPARATOARE DE HIDROCARBURI SEPH6883   
 

FISA TEHNICĂ    
  
DESCRIERE 
Separatoare cu by-pass tratează deplin toate debitele generate de ratele de precipitații de până la 6,5mm / oră. (99% 
dintre precipitații). Aceste separatoare sunt folosite in zone de parcări atunci când este considerat un risc acceptabil 
neasigurarea ununi tratament complet pentru debite mari, de exemplu, în cazul în care riscul apariției unei scurgeri 
importante de hidrocarburi și  ploi abundente, în același timp, este mic. 
 
DOMENII DE UTILIZARE 
In conformitate cu directivele UE, separatoarele de hidrocarburi, trebuie instalate la: 
- parcari auto, parcari TIR 
- parcari acoperite 
 
AVANTAJE 
- durata mare de exploatare, peste 50 ani 
- transportul si montajul se realizeaza cu usurinta datorita greutatii reduse si executiei modulare 
- etanseitate ridicata a sistemului 
- rezistenta la abraziune 
- rezistenta chimica ridicata 
- inele de etansare din EPDM 
 
STANDARDE  
Separatoarele de hidrocarburi sunt proiectate pentru separarea fluidelor usoare, conform specificatiei din standardele 
europene: 
SR EN 858-1:2002/A1:2005 - Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru 
proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii 
SR EN 858-2:2004 - Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 2: Alegerea dimensiunilor 
nominale, instalare, operare şi întreţinere 
 
MATERIALE 
Separatoarele de hidrocarburi sunt produse din polietilena utilizabila atat la apa curata cat si murdara.  
 
CARACTERISTICI 
 

Separatoare hidrocarburi cu bypass (BP) 20% 
Oil separators with by pass (BP) 20% 

  

  

  
       

Cod Model Debit max. 
total 

Debit max. 
prin separator Volum A B C  

(H- min) 
Conexiune 

teava 

  Q (l/s) Q (l/s) (L) (mm) (mm) (mm) (mm) 
SEPH6883 NS 65/325 325 65 16000 4840 2300 2850 DN315 

 



  

 

 

 
 
INSTRUCTIUNI MONTAJ 
Urmatoarele recomandari trebuie aplicate la montajul separatoarelor de hidrocarburi: 
Pregatirea locatiei, se sapa o groapa cu aproximativ 50 cm mai mare decat diametrul exterior al separatorului 
Se asterne nisip in strat de 10-15cm pe fundul gropii. Se pozitioneaza corpul separatorului. 
Se pregateste separatorul, prin asigurarea conexiunilor la intrare si iesire.Se racordeaza. 
Se acopera cu matrial de umplutura, in straturi de 20-30 cm, compactate conform proiect. 
Se continua acoperirea pana la montajul capacului. 
Nu se recomanza montajul separatorului in zone cu trafic. 
In cazul montajului in zone cu apa provenita din panza freatica, trebuie luate masuri de ingropare speciale, precum 
ancorarea separatorului de o placa de beton armat. 
 
GARANTIA 
Conform legii 449/2003 termenul de garantie este de 2 ani de la data livrarii cu respectarea conditiilor de manipulare, 
depozitare, transport si a instructiunilor de montaj. 
Garantia se anuleaza daca: 
- Nu se respecta instructiunile de manipulare, depozitare si transport. 
- Nu se respecta instructiunile de montaj, intretinere si utilizare (dupa caz).  
 
NOTA: Imaginea prezenata in prezenta fisa tehnica are caracter informativ.  


