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FOSA SEPTICĂ BIOPLAST "CARAT" 

Montaj subteran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fosele septice Bioplast Carat sunt utilizate pe scară largă în realizarea de instalații de epurare noi 

sau în recondiționarea instalațiilor vechi, întrucât reprezintă secțiuni de pretratare utile pentru fluidizarea 

incărcăturii poluante a apei uzate. 

Aceste fose septice sunt construite din mase plastice (PE - polietilenă lineară sau PP - 

polipropilenă), material reciclabil integral și sunt alcătuite dintr-un compartiment de sedimentare și 

separare primară și un compartiment de sedimentare secundară. 

Fosa septică poate avea unul sau  mai multe capace pentru inspectarea compartimentului principal și 

secundar și pentru preluarea nămolului, o gură de intrare a apelor uzate, o gură de  ieșire a apelor limpezi și 

un orificiu pentru ventilație. 

Apele uzate menajere se limpezesc parțial în compartimentul de sedimentare și separare primară,  

trec gravitațional în compartimentul de sedimentare secundară și sunt evacuate tot gravitațional prin drenuri, 

iar nămolul depus la fundul fosei fermentează timp îndelungat, până la mineralizare, prin acțiunea 

organismelor vii și este îndepărtat după un interval prin vidanjare. 

Avantajul acestei fose septice constă și în faptul că volumul sedimentelor care se vidanjează este 

foarte mic comparativ cu volumul corespunzător al depozitului sedimentar, deoarece acesta, prin acțiunea 

bacteriilor anaerobe se mineralizează și pierde din conținutul de apă (peste 95%). 
 

APLICABILITATE  

Fosele biologice sunt unități de tratare primară anaerobă a apelor uzate menajere. 

Domeniile de aplicare sunt locuințe particulare, nuclee reziduale, restaurante, școli, săli de sport 

pensiuni, birouri, unități productive, parcări, etc, acolo unde este posibilă deversarea apei tratate prin  

sisteme de dispersie în sol (câmpuri de dren, tunele de infiltratie, etc.). 
 

Norma de referință EN 12566-1. Patent european EU nr. 0870877 și american US nr. 7854338 
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AVANTAJELE FOSEI SEPTICE BIOPLAST CARAT  

 

- Fabricat 100% din material Duralen- reciclabil, protejat UV; 

- Durată îndelungată de viaţă; 

- Rezistent la îngheţ, la o adâncime de montare de 160cm; 

- Graţie interiorului său neted, este uşor de igienizat; 

- Fabricare rotoformată (dintr-o singură bucată); dimensiuni mici; etanș; 

- Construcţie cilindrică, etanşă, puternic nervurată; 

- Stabilitate înaltă; 

- Constructie modulară: volumul poate fi extins cu usurință; 

- Greutatea rezervorului (120-220kg) permite transportul şi montarea simplu şi rapid; 

- Posibilitatea măririi volumului prin utilizarea a două sau mai multe rezervoare; 

- Culoare: gri; 

- Disponibil pentru trafic pietonal și trafic carosabil; 

- Avantaj logistic: permite transportul pe un palet a 5-9 rezervoare; 

- Asamblare rapidă, fără șuruburi în doar câteva minute; 

- Certificat TÜV şi DIBT; Patentat în Europa şi SUA; 

- Garanţie 24 luni pentru aplicație, 15 ani pentru rezistența materialului în pământ. 
 

 
DATE TEHNICE  

Date 

tehnice 

FOSA SEPTICĂ 

BIOPLAST CARAT S 

FOSA BIOPLAST 

CARAT XL 

FOSA BIOPLAST 

CARAT XXL 

Nr. pers 6-10 pers 11-15 pers 16-20 pers 25-30 pers 40 pers 50-60pers 90 pers 120-150 pers 

Dimeniuni 2700 litri 3750 litri 4800 litri 6500 litri 8500 litri 10000 litri 16000 litri 26000 litri 

Lungime 2.080 mm 2.280 mm 2.280 mm 2.390 mm 3.500 mm 3.520 mm 4.660 mm 7.045 mm 

Lățime 1.565 mm 1.755 mm 1.985 mm 2.190 mm 2.040 

mm 

2.240 mm 2.500 mm 2.500 mm 

Înălțime 2.010 mm 2.200 mm 2.430 mm 2.710 mm 2.695 

mm 

2.895 mm 3.160 mm 3.160 mm 

Înălțimea 

domului 

610 mm 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm 

Diametru 

capac 

800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 

Greutate 120 kg 150 kg 185 kg 220 kg 380 kg 155 kg 805 kg 1150 kg 

ACCESORII FOSĂ SEPTICĂ BIOPLAST CARAT 

Denumire Detalii produs 

Dom acces Maxi Înălțime: 610 mm; Diametru intern: 800 mm 

Dom acces Mini Înălțime: 300 mm; Diametru intern: 800 mm 

Capac telescopic Mini pietonal Înălțime: 360 mm; Diametru int.: 600 mm; Diametru ext.: 780 mm 

Capac telescopic Maxi pietonal Înălțime: 467 mm; Diametru int.: 600 mm; Diametru ext.: 780 mm 

Capac telescopic fonta pt. trafic auto Înălțime: 467 mm; Diametru int.: 600 mm; Diametru ext.: 850 mm 

Extensie dom Înălțime: 400 mm; Diametru 680 mm 

 


