
•	carcasă	din	oțel	de	înaltă	calitate	
•	durată	mare	de	viață
•	întreținere	minimă
•	gamă	largă	de	utilizare
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ENVIA CRC
Epurarea	apelor	pluviale	stradale

Nume: PURECO/ENVIA® CRC

Tip CRC 5 CRC10 

Material Oțel inoxidabil

Eficiență (TPH) 5 mg/l 5 mg/l

Capacitate
(debit nominal)

5 l/s 10 l/s

Dimensiuni

Diametru 330 mm 440 mm

Înălțime 600 mm 600 mm

Greutate 38 kg 53 kg

Avantaje

Carcasă din oțel de înaltă calitate

Instalare simplă și rapidă

Construcție robustă

Construcție compactă

Siguranță în exploatare

Durată mare de viață

intrare 

ieșire 

carcasă

preaplin

punct de prelevare probe

Procesul de pavare a suprafețelor deschise 
este o tendință adoptată în prezent în 
toată Europa, fiind de multe ori cauzat de 
dezvoltarea site-urilor industriale și muni-
cipale și necesită noi modalități de tratare 
a apelor de suprafață. Spre deosebire de 
apa de ploaie ușor poluată provenită de la 
proprietăți private, apele pluviale din loca-
țiile industriale  și din trafic, cum ar fi străzi, 
parcări și incinte industriale sunt mult mai 
poluate. În aceste zone, cantitățile de apă 
precum și gradul de poluare al apelor 
de suprafață, necesită un tratament mai 
complex.

Precipitațiile, de multe ori impurificate cu 
lichide ușoare minerale, cum ar fi benzină, 
motorină și combustibili, precum și ulei 
și lubrifianți, nu trebuie să fie introduse 
netratate în canalizare sau într-un sistem 
de infiltrare. În aceste cazuri trebuie folo-
site sisteme speciale de filtrare și decan-
tare, care sunt cerute chiar prin lege. Sis-
temele PURECO ENVIA au fost dezvoltate 
în special pentru aceste cerințe complexe 
din domeniile publice și industriale. Siste-
mul PURECO ENVIA-CRC este folosit pen-
tru zone cu suprafețe de până la 500 m², 
cu un debit nominal de 5 până la 10 l/s, la 
o intensitate a ploii de calcul de 150 l/s•ha.

Principiul ENVIA CRC
Sistemul permite instalarea în cadrul con-
strucțiilor noi, precum și integrarea în sis-
temele vechi deja existente. Astfel, siste-
mul ENVIA CRC poate fi instalat în aproape 
toate structurile de cămine standard, 
atunci când este echipat cu adaptoarele 
potrivite. Apa pluvială care intră în instala-
ție este liniștită în camera de admisie, ast-
fel încât se previne apariția turbulențelor 
cu reziduuri petroliere. Solidele (cum ar 
fi nisipul) se scufundă în partea de jos și 
sunt reținute în instalație. Lichidele ușoare 

existente în apă, cum ar fi petrolul și lubri-
fianții se adună la suprafață după trecerea 
printr-un filtru coalescent.

Apa epurată trece peste un sistem de 
drenaj inferior. Din moment ce camera de 
filtrare este întotdeauna plină cu apă, rezi-
duurile de petrol rămân reținute la supra-
față și pot fi evacuate prin aspirație.
Intervalele de întreținere sunt în concor-
danță cu nivelul de poluare a influentului 
și  astfel întreținerea ar trebui să fie efectu-
ată atunci când este necesar. Ca o regulă, 
un control vizual efectuat la maxim un an 
este suficient pentru a stabili momentul 
curățirii filtrului. Va rugăm să ne contactați 
dacă doriți să discutăm despre un design 
personalizat al sistemului ENVIA.
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