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REZERVOARE
ORIZONTALE
SUBTERANE
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Suntem prima opţiune în domeniul
epurării şi al rezervoarelor şi în 11 ani de
activitate am dezvoltat noi tehnici de
producţie pentru a ne desăvârşi pachetul
de produse şi servicii.
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Materialul de producţie
Rezervoarele 1st Criber sunt confecţionate din P.A.F.S. (poliesteri armaţi cu
fibră de sticlă), cu calităţi net superioare materialelor tradiţionale.
Combinaţia de răşini poliesterice ecologice, cu emisii reduse de stiren,
stratimat (fibră de sticlă) şi întăritor fac produsele durabile şi uşor de
întreţinut. Deşi au aceeaşi duritate ca fierul, rezervoarele sunt uşoare, iar
manevrarea lor devine cât se poate de simplă.

P.A.F.S. este un material cu o gamă variată de avantaje
• Sunt foarte ușoare și perfect etanșe;
• Se îngroapă ușor, fără alte amenajări;
• Nu corodează și nu devin casante la temperaturi negative;
• Costurile de achiziţie sunt reduse în comparaţie cu alte rezervoare
confecţionate din beton sau alte materiale.

Componente
• Gură de vizitare care poate fi

modificată în funcţie de cerinţele
fiecărui client;
• Racord de ieşire alcătuit dintr-o mufă
filetată pe interior sau flanşă din fibră
de sticlă;
• Capac de etanşare cu fixare în şuruburi;
• Racordurile cu instalațiile exterioare
se pot adapta necesităților clienţilor.

Accesorii pentru rezervor
Gură de vizitare, capac etanş din
fibră de sticlă, flanşe din fibră de
sticlă, racorduri intrare/ieşire,
mufe, instalație de supraplin.

Racorduri

- mufe filetate de fontă galvanizată sau alt material, utilizate în general
în instalaţii cu dimensiuni standardizate în ţoli. Acestea sunt încastrate în
pereţii rezervorului în locul indicat de către client;
- flanşe din material compozit;
- racord mamă sau tată pentru ţeava de PVC, folosită de obicei în
instalaţii de canalizare.
Dacă materialul sau execuția racordurilor nu sunt ușor accesibile
producătorului, acestea pot fi puse la dispoziție de către client. Împreună
găsim soluţii!
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• Racord de intrare;
• Racord de ieşire;
• Racord de preaplin;
• Una sau două guri de vizitare;
• Alte racorduri cerute de clienţi:

Aplicații și condiții de utilizare
Rezervoarele subterane orizontale pot fi folosite pentru:
• Depozitarea lichidelor alimentare;
• Depozitarea necesarului de apă potabilă;
• Depozitarea necesarului de apă pentru stingerea incendiilor;
• Depozitarea necesarului de apă pentru terenurile agricole;
• Alte destinaţii, în funcţie de necesitatea clienţilor.
Aceste rezervoare pot fi folosite şi pentru stocarea de combustibil lichid
(motorină) şi atunci vor fi realizate cu pereţi dubli.
Rezervoarele orizontale subterane sunt destinate stocării mediilor fluide cu sau
fără reactivitate chimică şi se pot amplasa în sol fără alte amenajări suplimentare.
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Caracteristici
• Rezistente la coroziune (mentenanţă minimă);
• Uşor de transportat şi manipulat;
• Testate de către ICECON, acreditat de Uniunea Europeană;
• Sunt confecționate din P.A.F.S. (poliesteri armați cu fibră de sticlă), o
combinație de rășini poliesterice ecologice cu emisii reduse de stiren,
fibră de sticlă sub formă de fir sau țesătură și peroxid;
• Rezervoarele sunt prevăzute cu una sau mai multe guri de vizitare
standard cu înălţimea de 400 mm care se poate prelungi în funcţie de
adâncimea de amplasare a recipientului;
• Accesul în interiorul rezervorului se poate realiza printr-o gură de
vizitare, ce are capac situat pe partea cilindrică, fiind prevăzut atât cu
sistem de rabatare, cât și cu un sistem de închidere în siguranţă;
• Gura de vizitare este închisă în partea superioară cu ajutorul unei flanşe
din fibră de sticlă prinsă în şuruburi sau cu un capac filetat;
• Pot fi una sau mai multe guri de vizitare;
• Au greutate redusă;
• Se montează şi se transportă uşor;
• Costuri de instalare scăzute;
• Costuri de întreținere minime datorită suprafeței interioare rezistente și
ușor de curățat;
• Costuri minime de golire datorită proiectării corespunzătoare a
volumului interior;
• Rezistență îndelungată datorită materialului din care sunt confecționate;
• Pentru toată gama de rezervoare garanţia este de 24 de luni;
• Au o durată de viață de peste 50 de ani;
• Se cuplează rezervorul la instalația de lucru.

Important
Rezervoarele NU pot fi folosite pentru depozitarea la presiune
superioară sau inferioară presiunii atmosferice!

Instrucțiuni de montaj
Rezervoarele orizontale subterane se pot îngropa în sol fără alte
amenajări (preferabil pe un teren fără versanți sau cu apă freatică, tasabil).
• Se amplasează pe un teren stabil, într-o groapă cu aproximativ 40 cm
mai mare decât rezervorul, deasupra unui strat de nisip de 15 cm, cu
ajutorul unor panglici sau frânghii rezistente.
• Odată așezat pe fundul gropii, se verifică cu o cumpănă dacă este
perfect stabil, în poziție orizontală.
• Se umple rezervorul cu apă, în proporție de 30-40%.
• Se cuplează rezervorul la sistemul de canalizare și la conducta de dren.
• Se umple spațiul dintre pereții gropii și cei ai recipientului cu straturi de
circa 40 cm material de umplutură, până la jumătatea lui. Fiecare strat
trebuie compactat cu atenție, astfel încât să umple tot spațiul din jurul
recipientului.
• Se umple recipientul cu apă, iar groapa cu material de umplutură.
• Este permis doar accesul pietonal.
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ATENȚIE: Nu se permite accesul auto deasupra fosei septice, decât în
condițiile turnării unei plăci betonate care să nu se sprijine direct pe recipient.
ATENȚIE: Se vor respecta normele de protecția muncii la săparea gropii.

Condiții de instalare
• Adâncimea maximă de îngropare nu trebuie să depăşească 1 m;
• Recipientul va fi aşezat pe un strat de nisip sau pământ fără pietre;
• Zonele din imediata apropiere a rezervorului orizontal subteran nu
trebuie utilizate ca zone de tranzit auto;
• Rezervorul orizontal subteran nu trebuie aşezat în soluri care în timp ar
putea să îşi modifice configurația;
• Dacă pânza freatică este la un nivel mai înalt decât fundul rezervorului
orizontal subteran, atunci este obligatoriu ca rezervorul să fie ancorat.
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Dimensiuni
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Cod produs
RS 1 000
RS 2 000
RS 3 000
RS 5 000
RS 10 000
RS 15 000
RS 20 000
RS 25 000
RS 30 000
RS 40 000
RS 50 000
RS 60 000
RS 70 000
RS 80 000
RS 100 000

Volum
[litri]
1 000
2 000
3 000
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
100 000

Diametru Lungime totală
Gură de vizitare
[mm]
[mm]
Înălțime [mm] Diametru [mm]
1 610
930
400
400
2 040
1 200
400
400
1 830
1 600
400
400
2 900
1 600
400
600
3 740
2 000
400
600
5 300
2 000
400
600
4 800
2 500
400
600
2 500
5 680
400
600
2 500
6 800
400
600
2 500
8 800
400
1 000
2 900
10 900
400
1 000
2 900
9 700
400
1 000
2 900
12 200
400
1 000
2 900
13 000
400
1 000
2 900
15 400
400
1 000

Testări ICECON
Testările rezervoarelor s-au efectuat în cadrul institutului ICECON SA
București (Institutul de Cercetare pentru Echipamente și Tehnologii în
Construcții) care a emis Agrementul Tehnic numărul 016-05/2957-2007
acreditat de Uniunea Europeană, în urma testelor fiind emis un Raport de
Încercări.
• Testat la încărcări statice şi dinamice;
• Rezistenţă îndelungată datorită materialului din care sunt
confecţionate;
• Rezistenţă ridicată la coroziune.

Norme europene respectate în proiectarea rezervoarelor
Rezervoarele produse și comercializate de către
1st Criber sunt proiectate conform următoarelor
standarde ce au rolul de a garanta calitatea şi
durabilitatea:
• SR EN 978 - Rezervoare îngropate din materiale plastice armate cu
sticlă (se referă la determinarea factorilor alfa și beta);
• SR EN 976-1 - Rezervoare îngropate din materiale plastice armate cu
sticlă (se referă la metode de încercare a recipienților la solicitări
exterioare);
• SR EN 976-2 - Rezervoare îngropate din materiale plastice armate cu
sticlă (se referă la transport, manipulare, depozitare și instalare a
rezervoarelor cu pereți simpli).

Pentru toată gama de rezervoare garanţia
este de 24 luni, conform legislaţiei în
vigoare, dar testările efectuate în
laboratorul nostru au estimat o durată de
viaţă de cel puţin 50 de ani.
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Garanţie
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