
ENVIA TRP®
Echipamente de sedimentare a nămolului
şi separare a lichidelor uşoare

•	debite nominale mari
•	design unic
•	durată lungă de viață
•	debite totale mărite cu sistem de bypass inclus
•	costuri de întreținere şi montaj reduse

www.pureco.ro



PURECO a dezvoltat o soluție pentru 
epurarea apelor pluviale impurificate cu 
hidrocarburi, provenite în principal de 
pe suprafețele drumurilor, autostrăzilor, 
locurilor de parcare, platformelor beto-
nate etc. Această tehnologie unică este 
dezvoltată în concordanță cu tipurile de 
poluanți specifici acestor obiective, fiind 
economic de instalat, simplu de întreținut, 
iar materialele reținute sunt ușor și eco-
nomic de îndepărtat. Materialele utilizate 
pentru realizarea produsului sunt extrem 
de durabile. ENVIA TRP este gândit să rea-
lizeze tratarea primară a apelor pluviale cu 
eficiență și securitate corespunzătoare.

Echipamentul garantează că parametrii 
apelor evacuate se încadrează în valorile 
limită specificate în NTPA 001/2005, iar 
materialele reținute și separate sunt sto-
cate în siguranță în perioadele de timp 
dintre activitățile de întreținere și de 

curățire. Echipamentul este capabil să 
rețină și să stocheze deșeurile periculoase, 
care se pot scurge pe carosabil în cazul 
unui accident sau în caz de urgență și pre-
vine poluarea mediului înconjurător.

Domenii de aplicare:
Instalarea în șanțuri deschise utilizate 
pentru drenarea apelor pluviale provenite 
de pe suprafața drumurilor, autostrăzilor, 
parcărilor, platformelor betonate, linii cale 
ferată etc.
Echipamentul are rolul și de a controla 
descărcarea și/sau revărsarea apelor din 
mici rezervoare sau lacuri, care în caz de 
inundații trebuie să rețină posibilii polu-
anți plutitori.

Avantajele utilizării 
echipamentului:
•	Fabricat din materiale rezistente la 

coroziune
•	Construcție robustă, design compact cu 

sistem antifurt
•	se montează în cadrul lucrărilor de con-

strucții existente pentru evacuarea apei 
pluviale (ex. rigole și canale deschise)

•	montaj rapid, cu costuri minime 
•	nu sunt necesare lucrări mari de 

săpătură/umplutură, epuismente ale 
apelor subterane, radiere mari de beton, 
macarale grele pentru instalare

•	nu este necesar să se construiască  
cămine de intrare/ieșire, conducte de 
legătură

•	nu sunt necesare lucrări suplimentare de 
montaj (ex. elemente de aducere la cotă 
a capacelor de vizitare, monolitizări ale 
capacelor de beton pe bazine)

•	nu este necesară o supraveghere conti-
nuă a operării;

•	 inspecții și întreținere facile și cu risc 
redus de accidente, datorită faptului că 
instalațiile sunt amplasate suprateran 

•	nu este nevoie să fie eliminată apa 
(sau doar cantități foarte mici de apă) 
împreună cu deșeurile reținute, care 
pot fi eliminate chiar și prin îndepărtare 
cu lopata; nu este nevoie de vidanjare 
pentru mentenanță

•	nu conțin piese în mișcare sau piese de 
schimb; sunt prevăzute cu filtre care se 
spală

ENVIA TRP®
Echipamente de sedimentare a nămolului
şi separare a lichidelor uşoare

Nume: PURECO/ENVIA® TRP

Date tehnice

Debit nominal 40-225 l/s

Debit total cu 
bypass standard 

80-400 l/s

Material
Beton C35/45
Oțel inoxidabil 1.4301

Eficiență 5 mg/l;   2 mg/l

Dimensiuni

Înălțime 800-1100 mm

Lungime 1500-2600 mm

Lățime 900-1350 mm

Greutate 1290-3120 kg

Principalele avantaje

Construcție robustă, design compact

Materiale rezistente la coroziune, durată de 
viață practic nelimitată

Costuri reduse de exploatare

Certificare ÉME (HU), Certificare TSUS (SK), 
Agrement Tehnic (RO)
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