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 Statii de epurare la calitate germana. GRAF PICOBELL 
Statiile de epurare GRAF reprezinta solutia ideala pentru epurarea apelor uzate 

menajere. Calitatea exceptionala, durata lunga de viata asigurata de producator, 
fiabilitatea, usurinta instalarii si costurile acceptabile sunt doar cateva din avantajele de 

care puteti beneficia la achizitionarea lor. 
  

 
 Statia de epurare PICOBELL dimensionata de la 2 la 200 
persoane este compartimentata in trei zone, din care prima realizeaza 
sedimentarea primara, cea dea doua este zona de aerare si cea dea 
treia este zona de limpezire. 
 Desi sistemul este simplu, el realizeaza o epurare extrem de 
eficienta datorita corpurilor de umplere (denumite picobells – de unde 
si denumirea acestui sistem de epurare) din zona de aerare la care 
adera microorganismele.  

Corpurile de umplere au in interior o structura lamelara care asigura o suprafata mare la 
care adera microorganismele ca un bio-film. 
 Nu exista componente mecanice in interiorul rezervorului, deci este cu grad mic de 
intretinere. Cutia de comanda a statiei de epurare contine o pompa de aer foarte silentioasa, 
fara intretinere, care se poate monta in interiorul casei. 
 Statia de epurare cu “pat mobil” este o solutie simplă şi foarte eficientă pentru epurarea 
apelor uzate menajere, destinată pentru montajul în rezervoarele modulare Carat S. 

Deşi principiul este simplu, statia de epurare Picobell oferă o performanţă înaltă de 
epurare. Sistemul este acţionat de un singur compresor de aer, care realizează aerarea 



Pagina  2 din 2 

sedimentelor, circulaţia granulelor (materialul purtător) de biofilm, transportul sedimentelor în 
zona de tratament primar şi evacuarea apei epurate. Sistemul funcţionează fără control 
electronic, pompe sau robineţi acţionaţi electric. 
  Compresorul compact şi extrem de silenţios este integrat într-o casetă compactă. Este 
conceput pentru un consum redus de energie şi se poate monta cu uşurinţă în interiorul casei. 
În interiorul rezervorului nu exista componente electromecanice.Tot procesul de epurare este 
executat de către compresor. 
 Materialul purtător de biofilm este amestecat în mod constant cu apa uzată prin aerare. 
Biofilmul, stratul de bacterii care este responsabil de epurarea apei, se fixează pe materialul 
purtător “Picobells”. Forma unică, cu interior lamelar, dă materialului purtător o suprafaţă 
maximă la care aderă biofilmul. În timpul amestecării “Picobells” se curăţă automat de 
sedimente.  
 Gradul de întreţinere a sistemului este extrem de mic. 
 Statiile de epurare “Picobell” sunt disponibile până la o capacitate de maximum 400 
locuitori echivalenţi. 

Sistemul “Picobell” este asamblat în rezervorul modular “CARAT S” pentru epurarea 
apelor uzate menajere. 
 

Avantajele utilizarii rezervoarelor tip CARAT S, la statiile de epurare: 
 
 greutatea relativ mica face ca instalarea sa fie usoara, in conditii locale dificile, fara a fi 

nevoie de macara; 
 costuri de instalare reduse ; 
 intretinere, curatire si mentenanta usoara; 
 dupa curatare, rezervoarele se pot utiliza in continuare ca si depozite pentru apa de ploaie. 

 
 Resurse necesare pentru punerea in functiune: 
 
 1. Dimensiuni sapatura groapa :functie de proiect 
 2. Utilaj pentru descarcare si lansare in groapa si muncitori dotati cu chingi si dispozitive 
corespunzatoare pentru deplasarea si lansarea statiei; 
 3. Priza alimentare electrica ;  
 4. Sursa de apa (furtun) pana la statie ; 
 5. Teava de intrare si iesire din statie  DN 110 mm; 
 6. Teava de ventilatie la acoperis DN 110 mm; 
 7. Teava pentru invelirea furtunelor de aer de la statie la cutia de comanda ; 
 10. Radier de nisip pe fundul gropii, cu grosimea de 5 cm ; 
 11. Dupa instalare, pentru realizarea lucrarilor de astupare, curatire si amenajare spatiu 
amplasare statie. 

 
Dimensiuni capace : 

Produs / Dimensiuni Inaltime 
( mm ) 

Diametru exterior 
( mm ) 

Diametru interior 
( mm ) Culoare 

Capac telescopic  PE 
pietonal Mini 360 778 600 verde 

Capac telescopic  PE 
pietonal Maxi 476 850 600 verde 

Capac telescopic din 
fonta pentru trafic auto 476 850 600 Gri inchis 

 
* Pentru trafic auto se pot furniza de producator capace din fonta clasa B. 


