


este o companie furnizoare de echipamente 

ce se bazeaza pe putere de lucru, o echipa tanara, orientata spre client, cu o bogata 
experienta in vanzarea echipamentelor in domeniul constructiilor.         

          Incepand cu anul 2016 comercializam sisteme de sprijiniri de maluri de diferite 
dimensiuni si realizate din otel sau aluminiu. Acestea ofera protectie si sprijina pereti de 
la 0.5 pana la 7.5 metri adancime. La cererea clientului putem comercializa panouri si 
distantieri la dimensiuni preferentiale.  

     De asemenea,o solutie pentru sprijinirea sapaturilor sunt palplansele 
metalice laminate din otel. Palplansele reprezinta o solutie si pentru sistemele de 
indiguiri si bariere necesare evitarii infiltrarii substantelor toxice din solurile contaminate. 

     Pentru probele de etanseitate a tevilor la lucrarile de canalizare sau alimentare cu 
apa va oferim  obturatoare pneumatice multidimensionale cu diametre cuprinse intre 
50 si 3000 milimetri.Aceste obturatoare se pot folosi si in industria petrolului sau gazelor 
avand rezistenta mare la diferite substante, hidrocarburi, uleiuri ,petrol sau combustibili. 

     Grupurile de pompare antiincendiu sunt echipamente complete compuse din 2-4 
electropompe principale si eventual o electropompa pilot pentru mentinerea presiunii in 
instalatia de alimentare cu apa a hidrantilor. Asigura pornirea automata in cascada a 
electropompelor in functie de cerinta de apa data de numarul hidrantilor pusi in 
functiune.Debite cuprinse intre 20 - 500 mc/ora si presiuni cuprinse intre 2 - 20 bari. 
 
     Incepand cu aceast an introducem un produs nou pe piata din Romania, filtre 

antimiros pentru camine de canalizare, statii de pompare,statii de epurare si alte 

aplicatii. Datorită designului compact, instalarea lor este ușoară și rapidă. Filtrele 

funcționează imediat după instalare. În funcție de intensitatea mirosului, se folosesc 

filtre catalitice, carbonice sau biologice. 

     Pentru stocarea apei si nu numai va oferim rezervoare cu volume de pana la 100 

metri cubi. La cerere putem realiza orice tip de rezervor pentru orice volum. 

     Datorita colaborarii cu diferiti producatori de echipamente si utilaje de constructii, 
daca doriti sa achizitionati orice alt echipament ce nu este in prezentarea de mai sus, 
nu ezitati sa ne transmiteti o cerere de oferta impreuna cu detalii tehnice. 

In speranta unei posibile viitoare colaborari nu ezitati sa ne contactati si vizitati site-ul 
nostru: www.echipamente-constructii.com.ro 

Administrator 
 
Ing. Cristea Bogdan 
+4 0721 199 833 
pcristea.bogdan@gmail.com 

http://www.echipamente-constructii.com.ro/
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           Obturatoarele pneumatice sunt fabricate din cauciuc natural amestecat cu sintetic si se utilizeaza pentru 

probele de etanseitate a conductelor de canalizare, apa si gaz, fiind solutia optima in foarte multe situatii.  

          Pentru probele sub presiune se folosesc 2 obturatoare, unul simplu si unul cu by-pass prin care se 

introduce apa sau aerul, in functie de tipul de proba.  

          Probele de etanseitate intre 2 camine se pot face si cu ajutorul a 2-a obturatoare simple, stop baloane, intre 

ele existand un camin prin care se introduce apa pentru probe. 

          Toate seturile de obturatoare sunt prevazute cu kituri de umflare si de testare a tevilor. 
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Detalii si caracteristici:  

 disponibile intr-o gama larga de dimensiuni intre 50mm si 3000mm 

 obturatoarele sunt concepute pentru a rezista la presiuni de 1.5 bar 

 presiune interioara pentru o aderenta foarte buna in interiorul tevii 

 pot fi folosite pentru obturarea tevilor de canal, apa si gaz 

 fabricate din cauciuc de inalta calitate pentru o durata de viata cat mai lunga 

 

 

 
  
  

Dimensiuni disponibile intre DN 50 SI DN 3000 dupa cum urmeaza: 

 
  

Cod obturator Dimensiune obturator 
Presiune 

umflare 

    bar 

  

 

Obturatoare multidimensionale 
 

  

AB50100 DN 50-100        (2"- 4") 1.5 

AB70150   DN 70-150        (2,8"- 6") 1.5 

AB100200                    DN 100-200      (4"- 8") 1.5 

AB150300 DN 150-300      (6"- 12") 1.5 

AB200400 DN 200-400      (8"- 16") 1.5 

AB200500 DN 200-500      (8"- 20") 1.5 
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AB300600 DN 300-600      (12"- 24") 1.5 

AB5001000 DN 500-1000    (20"- 40") 1.5 

AB5001400 DN 500-1400   (20"-56") 1.5 

AB6001200 DN 600-1200    (24"- 48") 1.5 

AB6001600 DN 600-1600    (24"- 63") 1.5 

AB8002000 DN 800-2000    (32"- 79") 1.5 

AB12003000 DN 1200-3000  (48"-118") 1.0 

  
 
 
 

  

  Obturatoare cu BY- PASS  
 

  

APB501001 DN 50-100        (2"- 4") 1x1/4" by pass 1.5 

APB701501 DN 70-150        (2,8"- 6") 1x1/2" by pass 1.5 

APB701502 DN 70-150        (2,8"- 6") 2x1/4" by pass 1.5 

APB1002001 DN 100-200      (4"- 8") 1x1" by pass 1.5 

APB1002002 DN 100-200      (4"-8")  2x1/4"  by pass 1.5 

APB1503001 DN 150-300      (6"- 12") 1x2" by pass 1.5 

APB1503002 DN 150-300     (6"-12") 2x1" by pass  1.5 

APB2004001 DN 200-400      (8"- 16") 1x2" by pass 1.5 

APB2004002 DN 200-400      (8"- 16") 2x1" by pass 1.5 

APB2005001 DN 200-500      (8"- 20") 1x2" by pass 1.5 

APB2005002 DN 200-500      (8"- 20") 2x1" by pass 1.5 

APB3006001 DN 300-600      (12"- 24") 1x2" by pass 1.5 

APB3006002 DN 300-600    (12"- 24")  2x2" by pass 1.5 

APB50010001 DN 500-1000    (20"- 40") 1x2" by pass 1.5 

APB50010002 DN 500-1000    (20"-40" ) 1x4" by pass 1.5 

APB50010003 DN 500-1000    (20"- 40")  2x2" by  pass 1.5 

APB50014001 DN 500-1400    (20"-56") 1x4" by pass 1.5 

APB60012001 DN 600 - 1200 (24"- 48") 1x2" by pass 1.5 

APB60012002 DN 600 - 1200 (24"- 48")  2x2" by - pass 1.5 

APB60012003 DN 600-1200  (24"-48") 1x4" by pass 1.5 

APB60016001 DN 600 - 1600 (24"- 63") 1x4" by-pass 1.5 

APB80020001 DN 800-2000   (32-79") 1x4" by-pass 1.5 

APB120030001 DN 1200-3000  (48"-118") 1x4" by pass 1.0 

 

 

PROMOTIE : La comanda a cel putin 2 obturatoare pneumatice de orice dimensiune/model  primiti un furtun 

de umflare de 10m gratuit. 
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          In cazul sapaturilor, a lucrarilor de canalizare si alimentare cu apa, pentru siguranta dumneavoastra, va 

propunem sistemele de sprijiniri de maluri, sisteme imbinate astfel incat sa asigure sapaturi de la 2 metri pana la 

9 metri adancime, in functie de natura terenului excavat. 

 

          Panourile metalice sunt confectionate din otel ramforsat, sunt umplute la interior cu bare de otel, si sunt 

importate de la un recunoscut fabricant international. 

 

          Pentru clientii interesati putem furniza si panouri din aluminiu care sunt mult mai usor de manipulat si pot 

asigura adancimi de pana la 4 metri. 

  

De asemenea, in limita disponibilitatii, putem comercializa si echipamente second-hand. 
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          Constructia acestor boxe executate din tevi dreptunghiulare cu lungimi si grosimi diferite din otel cu 

rezistenta marita face posibila sudura cu automate si roboti, ceea ce mareste calitatea si siguranta de functionare 

a sudurii si reduce semnificativ pretul produsului. Exista posibilitatea utilizarii extensiilor pentru toate 

spraiturile, ceea ce favorizeaza obtinerea unei latimi de lucru de pana la 2000 mm. Greutatea completa a boxei 

depinde de suprainaltarea utilizata si de spraituri. 
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          Constructiile pe stalpi pentru asigurarea sapaturilor liniare se bazeaza pe idea montarii ghidajelor duble 

(sine glisante) intinse cu spraituri, cu etape legandu-le cu panourile cu ajutorul unei aripioare fixata in panou. 

 

         O astfel de solutie are multe calitati, foarte importante in constructia apeductelor si nu numai. Aceste 

constructii permit construirea in sprijinirile noastre a altor constructii, ca de ex. pereti de rezistenta, fundatii sau 

executarea izolatiei cladirilor. Utilizarea spraitului pe role permite montarea tevilor cu diametrul mare iar 

posibilitatile nelimitate de utilizare a panourilor sau peretilor de segmenti permite utilizarea lor pe scara larga. 

 

        Lungimea spraitului face posibila asigurarea sapaturilor chiar pana la aprox. 20 m latime, iar utilizarea 

panourilor de pana la 6,5 m lungime permite operarea foarte usoara in sant in timpul montarii tevilor, sapatului 

sau executarea renovarii apeductelor, montajului camerelor complicate, transvazarii prin pompare sau a 

rezervoarelor de orice fel. Diversitatea panourilor (lungime, inaltime, rezistenta) legate cu peretii de segmenti 

permite evitarea fara avarii a coliziunilor sau a constructiilor aflate in subteran. Aceste constructii sunt mai 

durabile decat boxele si nu necesita folosirea buldozerelor mari si grele.                           
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          Panourile de sprijiniri de aluminiu pe care le putem asambla in boxe si camere pentru sapaturi punctuale 

sunt produse din aluminiu tehnic cu rezistenta marita din profile speciale inchise. Se obtine o rezistenta 

extraordinara, comparabila cu cea a otelului (pana la 52,2 kN/m
2
), insa cu o greutate foarte mica. Se pot 

manevra cu un miniexcavator sau chiar manual datorita greutatii lor si sunt foarte eficiente la interventii rapide. 

 

          La utilizarea stalpilor de colt, din aluminiu sau otel, cu lungimea de la 1000 mm la 3000 mm, exista 

posibilitatea obtinerii unei camere cu configurare libera din panouri de aluminiu dati in tabelul de mai jos. 

Datorita ghidajului special proiectat, constructia permite limitarea numarului de spraituri si marirea deschiderii 

de lucru. 
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          Palplansa, cunoscuta si sub denumirea de palplansa Larsen, este o traversa cu sectiunea în forma de U sau 

Z si cu capete de blocare. Palplansele se pot lega între ele prin împerechere si formeaza o incinta etansa. 

 

          Palplansele sunt utilizate în constructii industriale si de infrastructura, ca de exemplu drumuri, poduri, 

linii de cale ferata, îmbunatatiri si amenajari de râuri, constructii portuare, îmbunatatiri funciare. 

 

Aplicaţiile pereţilor din palplanşe metalice: 

 

• Pereţi protecţie maluri/marini si pereţi desparţitori 

• Diguri pentru spargerea valurilor 

• Pereţi despãrţitori – in construcţii şi protecţia mediului 

• Diguri pentru prevenirea inundaţiilor  

• Protejarea malurilor la lacuri, balţi şi iazuri 

• Delimitarea/împrejmuirea zonelor de refulare a apei freatice 

 

         Spre deosebire de materialele conventionale otel, beton, aluminiu, lemn, digurile din Palplanse au 

urmatoarele avantaje: 

 

• Nu ruginesc 

• Nu putrezesc 

• Nu sufera coroziune 

• Nu sunt afectate de agresiunea micro-organismelor din apa. 

 

Produsele noastre va ofera: 

 

• Domeniu larg de utilizare 

• Accesibilitate la locul de executie 

• Volum si greutate redusa la transport 

• Timp redus de executie 

• Raport excelent cost-valoare. 
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          Grupurile de pompare sunt echipamente destinate alimentarii cu apa curenta a blocurilor de locuinte, 

consumatori industriali , ferme agricole,  canalizari, alimentari cu apa,  sisteme de alimentare cu apa impotriva 

incendiilor realizate cu hidranti sau cu sprinklere, sisteme de alimentare cu apa pentru irigatii, etc. 

          Grupurile de pompare sunt compuse din 2 sau mai multe electropompe montate in paralel complet 

echipate cu colectori de aspiratie si refulare, robineti, clapeti de sens, presostate, vase de expansiune ( in unele 

aplicatii ), baza suport si panoul de comanda. 

          Grupurile de pompare functioneaza automat, mentinand presiunea din sistem constanta, in cazul 

grupurilor echipate cu traductor de presiune si convertizor de frecventa, sau intr-un interval reglat, in cazul 

grupurilor echipate cu presostate pentru fiecare electropompa. 

          Pentru asigurarea debitului de consum necesar, electropompele intra in functiune si se opresc succesiv, 

astfel se realizeaza si o economie de energie electrica, functionand doar electropompele necesare pentru 

asigurarea debitului. In cazul grupurilor echipate si comandate cu traductor de presiune si convertizor de 

frecventa, se poate obtine o crestere sau o scadere liniara a debitului necesar. La grupurile de pompare echipate 

si comandate cu presostate se obtine o crestere sau o scadere in trepte a debitului necesar, numarul de trepte de 

debit fiind egal cu numarul pompelor din componenta gupului. 

          Grupurile de pompare sunt comandate de panouri de comanda si protectie care asigura pornirea si oprirea 

pompelor in regim automat sau manual, protectia la lipsa unei faze, la scurtcircuit sau suprasarcina, la tensiune 

minima sau maxima si protectie lipsa apa. 
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          Grupuri de pompare pentru alimentarea hidrantilor, construite conform Normativului privind securitatea 

la incendiu a constructiilor - P118. 

          Sunt echipamente complete compuse din 2 sau 3 electropompe principale si eventual o electropompa pilot 

pentru mentinerea presiunii in instalatia de alimentare cu apa a hidrantilor exteriori si interiori. 

          Asigura pornirea automata in cascada a electropompelor in functie de cerinta de apa data de numarul 

hidrantilor pusi in functiune. Oprirea electropompelor se poate face doar manual, conform Normativului P118. 

Debite cuprinse intre 20 si 500 mc/ora ; 

Presiuni de lucru cuprinse intre 2 si 20 bari. 

 

          Grupuri de pompare pentru alimentarea de stins incendiu cu sprinklere, construite conform Normativului 

European privind sistemele de stingere a incendiilor cu sprinklere EN 12845. 

          Sunt echipamente complete compuse din 1, 2 sau 3 electropompe principale, o electropompa de rezerva si 

o electropompa pilot pentru mentinerea presiunii constante in "stand-by" in instalatia de alimentare cu apa a 

sistemelor de sprinklere. 

          Asigura pornirea automata in cascada a electropompelor in functie de cerinta de apa data de numarul 

sprinklerelor activate. Oprirea electropompelor se poate face doar manual, conform Normativului EN 12845. 

Debite cuprinse intre 50 si 1000 mc/ora   

Presiuni de lucru cuprinse intre 5 si 14 bari. 
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          Bazinele / rezervoarele PEHD sunt destinate pentru stocarea fluidelor non-agresive sau agresive din punct 

de vedere chimic in concordanta cu lista de rezistenta chimica a materialului. Se montează suprateran sau 

subteran, în zone la care adâncimea de ingheţ este mai mică sau egală cu 0,8m, respectiv 1,2m. 

Descriere 

Bazinul este realizat din polietilenă de inalta densitate(PEHD). Corpul bazinului este obţinut din teava spirala cu 

perete dublu, tip figure sau placa extrudata din polietilena(PEHD100), iar capacele sunt confectionate din placa 

extrudata de polietilena. Bazinul este obtinut prin procedee de sudura cap-la-cap si sudura de extrudare cu adaos 

de material. Construcţia monobloc a bazinului si soluţia de etanşare a trecerilor (suduri realizate prin extrudare 

cu adaos de material) fac imposibilă infiltrarea apei. 

Durata de viaţa este estimată la 50 de ani. 

 

 

 



 WWW.ECHIPAMENTE-CONSTRUCTII.COM.RO 
 

          Rezervoarele din otel galvanizat sunt considerate alternative economica la solutiile de 

stocare a lichidelor.Ele pot avea o sectiune circular sau rectangulara si reprezinta solutia pentru 

stocarea  apei :pentru stingerea incendiilor – PSI, potabile, irigatii, industrial si de proces, uzate, 

petrolului si combustibililor, produse chimice, levigatului si a biomasei pentru producerea de 

biogas. 

Asamblarea rezervoarelor din otel galvanizat se face integral in santier, panourile de tabla fiind 

rigidizate cu suruburi de inalta rezistenta. Panourile de tabla de otel galvanizat sunt realizate din 

otel de inalta calitate cu un grad de acoperire cu zinc de 600g/mp conferind astfel un grad ridicat 

de protectie la coroziune. 

Etansarea corpului rezervorului se face cu ajutorul unei membrane de cauciuc sintetic EPDM sau 

BUTYL, separand lichidul stocat de tabla rezervorului, deseori o cauza importanta de atac 

coroziv. Membrana asigura o hidroizolatie completa datorita structurilor moleculare de mare 

densitate ce se opun trecerii lichidelor sau vaporilor. Mai mult, acest tip de membrane rezista 

foarte bine trecerii timpului si sunt putin afectate de conditiile meteo exterioare. 

In cazul in care izolatia se va dispune la interior, se vor folosi panouri de polistiren cu o grosime 

de 50 mm (functie de cerintele Beneficiarului), fixate intre panourile de tabla zincata si 

membrana, prin intermediul unor cleme speciale. Modul de fixare al membranei de marginea 

rezervorului precum si acoperisul etans nu permit contactul cu apa a izolatiei. 

Izolatia rezervoarelor poate fi realizata la exterior, cu vata minerala, protejata cu tabla cutata. In 

acest caz, in care izolatia termica a rezervorului se dispune la exterior, se poate elimina 

membrana interioara, lichidul stocat fiind in contact direct cu mantaua rezervorului. Etansarea 

tablelor rezervorului se realizarea prin mastic special. 

Rezevoarele din otel vitrificat sunt ideale pentru urmatoarele utilizari: 

 Stocarea apei potabile -  rezervoarele din otel fuzionat cu sticla devin o optiune pentru 

proiecte amplasate in mediul urban si nu numai, unde sunt necesare capacitati cuprinse 

intre 50m3 si 25.000m3 

 Stocarea apei de proces - rezervoarele din otel vitrificat sunt necesare acolo unde 

contaminarea cu rugina, precum si durabilitatea, sunt importante. Pentru ca o suprafata 

care trebuie sa reziste timp indelungat fara a necesita interventii, doar otelul vitrificat 

poate fi o optiune; 

 Stocarea apei reziduale - atunci cand la alegerea unui rezervor pentru stocarea de apa 

reziduala se iau in considerare durabilitatea si costurile totale ale ciclului de viata, 

rezervoarele din otel vitrificat sunt perfecte pentru utilizare ca aeratoare, bazine de 

echilibrare si de curatare; 

 Biocombustibil si digestoare anaerobe - avand o experienta indelungata si rezultate 

remarcabile, rezervoarele din otel vitrificat au demonstrat ca pot asigura performantele 

oferite de otelul inoxidabil, dar la costuri mult reduse. 

http://www.echipamente-constructii.com.ro/
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          Instalația Wellpoint este cel mai practic și economic sistem pentru coborârea temporară 

și controlarea pânzei freatice, pentru a efectua excavări pe uscat pe terenurile acvifere. 

Principiul de funcționare constă în principal în extragerea apei din subsol prin intermediul unui 

ansamblu de vârfuri filtrante înfipte în sol la o adâncime mai mare decât adâncimea de excavare. 

         Instalația Wellpoint trebuie menținută în stare de funcționare 24 de ore pe zi, pe toată 

durata intervenției. 

Cunoașterea specificului terenului pe care se va opera este un factor determinant pentru 

identificarea exactă a cantității de material necesar și pentru cunoașterea duratei de montare a 

instalațiilor. 

 

Pompele și Wellpoint 

          Circuitul pompă-Wellpoint trebuie păstrat în presiune. Acest lucru este efectuat de pompa 

aspirantă, care dispune de o pompă de vid, capabilă să elimine aerul datorat pierderilor de-a 

lungul instalației și cel absorbit împreună cu apa în timpul coborârii pânzei freatice. 

Instalații tipice ale sistemelor Wellpoint 

          Multiplele posibilități de utilizare a sistemelor Wellpoint pot fi rezumate în următoarele 

trei tipologii de intervenție: 

 sistem în buclă, 

 sistem în etape, 

 excavare continuă. 

Sistemul în buclă 

           Colectorul, în sistemul în buclă, este montat de-a lungul perimetrului în excavare, în jurul 

zonei de intervenție. Este tipologia cea mai frecventă în cazul în care este necesară realizarea 

unei plăci continue de fundație. 

Sistemul în etape 

          În cazul în care trebuie efectuate excavări in care este necesară reducerea nivelului pânzei 

superioare la 5,00-5,50m, trebuie utilizat sistemul Wellpoint în etape. 

http://www.echipamente-constructii.com.ro/
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Această metodă prevede ca în prima etapă să fie instalat un prim inel din sistemele Wellpoint, 

care, odată pornit, va efectua o primă coborâre a pânzei freatice. Apoi se va efectua o excavare 

parțială, până la adâncimea stabilită de nivelul pânzei obținute. 

Pe fundul excavării parțiale se va monta un al doilea inel al sistemului Wellpoint, care ulterior va 

coborî și mai mult nivelul pânzei freatice, permițând continuarea excavării până la obținerea 

adâncimii dorite. 

Excavări continue 

          Utilizat în mod curent pentru a garanta coborârea nivelului pânzei freatice în toate acele 

lucrări în care este prevăzut un progres continuu, cum ar fi, de exemplu, instalarea de noi 

conducte îngropate, sistemul Wellpoint va trebui să asigure coborârea pânzei freatice în 

interiorul zonei în care se lucrează, garantând în orice caz continuitatea lucrărilor în momentul în 

care șantierul va trebui neapărat să progreseze și să deschidă un nou front de excavare. 

 

  

  

http://www.echipamente-constructii.com.ro/
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FILTRE PASIVE: 

Filtrele de control al mirosului NIXOR sunt dispozitive fiabile, specializate, utilizate în locurile 

în care mirosurile au un impact negativ asupra calității vieții și a sănătății. Toate filtrele NIXOR 

sunt dezvoltate într-o instalație strict în ceea ce privește mirosurile de canalizare într-o anumită 

locație. 

Filtrele pasive de control ale mirosului NIXOR sunt o soluție simplă și eficientă a problemei 

mirosurilor provenite din gurile de canalizare și stațiile de pompare a apelor uzate. Datorită 

designului compact, instalarea lor este ușoară și rapidă. Filtrele funcționează imediat după 

instalare. În funcție de intensitatea mirosului, se folosesc filtre catalitice, carbonice sau biologice. 

Filtrele de control al mirosului NIXOR vin cu trei tipuri de inserții de filtru care pot fi utilizate în 

mod interschimbabil. Carcasa filtrului este potrivită pentru toate tipurile de inserții de filtru 

NIXOR. 

Filtre catalitice NIXOR-KAT 

Conceput pentru a neutraliza mirosurile de canalizare extrem de grele, cu o concentrație foarte 

mare de hidrogen sulfurat (H2S) și amoniac (NH3). Acestea se caracterizează prin cea mai mare 

eficiență și pe termen lung de funcționare, datorită conceptului unic care implică o filtrare a 

gazului în două etape în procesul de cataliză. Un strat suplimentar de carbon catalitic special 

dezvoltat, impregnat cu săruri de cupru, accelerează reacția chimică. 

Filtre cu carbon NIXOR-W 

Adaptat pentru a neutraliza mirosurile de canalizare foarte concentrate. Prin aplicarea compușilor 

activi capacitatea de absorbție a carbonului activ a odorizantelor este crescută. Capacitatea de 

absorbție a vaporilor acide, utilizată în inserțiile de filtru, este adaptată pentru lucrări pe termen 

lung, menținând totodată o eficiență ridicată. 

Filtre biologice NIXOR-BIO 

Filtrele biologice (biofiltre) au o inserție din biomasă selectată produsă pe baza unui document 

certificat QMS. Biofiltrele se caracterizează prin eficiență ridicată, menținând totuși performanțe 

optime. Filtru intern pentru orificii de evacuare și stive de deșeuri 
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Instalarea filtrelor 

 

 

 

Suntem capabili să proiectăm și să producem filtre de control al mirosului de dimensiuni 

neobișnuite pentru a se potrivi cu instalația individuală. 
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FILTRE ACTIVE: 

Utilizare și funcționare 

Filtrele active NIXOR sunt utilizate pentru neutralizarea diferitelor mirosuri în spatii cu flux de 

aer natural sau forțat. Fiecare instalație este personalizată pentru a asigura o soluție optimă și cea 

mai mare eficiență. Filtrele active sunt utilizate atât pentru neutralizarea mirosului eliminate din 

spatii mici cât și pentru complexe industriale mari. 

Constructie 

În funcție de tipul instalației, filtrele active sunt plasate în rezervoare din plastic, oțel inoxidabil 

sau beton. Filtrele de construcție și tipul de mediu de filtrare sunt adaptate cerințelor și 

condițiilor tehnice ale instalației proiectate. 
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Geogrila Fortrac 

 

          Este o geogrila flexibila mono sau biaxiala confectionata din poliester cu module inalte 

avand un fluaj extrem de scazut. Este folosita pentru realizarea de structuri de sprijin din pamant 

armat cu unghiuri de inclinare de pana la 90°. Geogrila se produce in gama standard cu rezistente 

maxime la rupere cuprinse intre 20 KN/m si 150 KN/m. 

Pentru proiecte speciale poate fi produsa cu rezistente la rupere de pana la 1000 KN/m. 

          Geogrila Fortrac
®
 produsa din noua generatie de polimeri, Polivinialcool - PVA si Aramid 

deschide perspective neasteptate pentru realizarea unor constructii de exceptie. 

Geogrila Fortrac este certificata de BBA - British Board of Agrément - dovada a calitatii acestui 

produs. 

 

Aplicatii: 

 

- straturile de baza la constructia de drumuri, cai ferate si aeroporturi; 

- constructia de drumuri de acces sau forestiere; 

- ziduri de sprijin si taluzuri foarte abrupte; 

- rampe la poduri; 

- stabilizarea pantelor; 

- ziduri fonice din pamant armat. 

 

Avantaje: 

 

- rezistenta mare la rupere corespunzand unei alungiri reduse; 

- datorita acoperiri cu polimer, este protejata la distrugerea la montaj; 

- comportament remarcabil pe termen lung datorita fluajului redus; 

- rezistenta la actiunea microorganismelor si substantelor chimice din sol - ca si la cea datorata 

actiunii razelor ultraviolete; 

- conlucrare foarte buna cu solul de umplutura datorita dimensiunilor reduse ale ochiurilor 

retelei; 

- posiblitatea de adaptare a ochiurilor retelei la granulometria solului; 

- flexibilitate si la temperaturi scazute; 

- productivitate mare datorata dimensiunilor rolelor. 
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Geocelule Erocell 

 

          Geocelulele Erocell, sunt fabricate din benzi din polietilena, reprezentand o strucura 

tridimensionala de confinare si ranforsare. Realizate dintr-un material permeabil, filtrant si cu 

proprietanti mecanice remarcabile, acestea formeaza un "fagure de miere" cu celule deschise 

urmand a fi umplute cu pamant, piatra sparta sau beton. 

Geocelule Erocell se utilizeaza la stabilizarea suprafatei de alunecare si previn eroziunea datorata 

ploii, apei si vantului. 

 

Domenii de folosire: 

- control atierozional de suprafata; 

- ranforsarea terenurilor cu portanta scazuta; 

- realizarea paramentului structurilor de pamant armat. 

 

Avantaje: 
- se pun in opera foarte usor; 

- prin ineirbare geocelulele pastreaza aspectul natural al taluzelor. 

 

Geotextile Terram 

 

          Gama de geotextile tip Terram sunt geotextile netesute fixate termic si se utilizeaza in 

mod special la filtrare, drenaj si separare, acestea avand o permeabilitate ridicata se utilizeaza 

pentru a preveni colmatarea in constructia de drumuri si cai ferate. 

 

Aplicatii: 
- constructii hidrotehnice; 

- depozite ecologice de deseuri; 

- lucrari de protectii costiere; 

- lucrari de drumuri si cai ferate; 

- lucrari hidrotehnice. 
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Geocompozit HaTelit C 

 

          Geocompozitul HaTelit
®
 C este rezultatul a peste 30 de ani de experienta si imbunatatiri a 

acestui produs. 

Cresterea rezistentei la eforturile de intindere ale asfaltului este realizata prin preluarea 

eforturilor orizontale de catre geocompozit cat si prin repartizarea pe o suprafata mai mare a 

sarcinilor concentrate. HaTelit-ul
®
 este un geocompozit flexibil din poliester bitumat in fabrica, 

prevazut pe o parte cu un geotextil foarte usor. 

          Geotextilul are rolul de a usura punerea in opera, asigurand un contact perfect al 

geocompozitului cu suprafata pe care se asterne. Rotile repartizatorului sau ale autobasculantei 

nu mai vin in contact cu emulsia. 

La asternerea si compactarea asfaltului geotextilul subtire dispare, permitand astfel conlucrarea 

directa a straturilor vechi si noi de asfalt. Fenomenul de "alunecare" specific armarii cu 

geocompozite rigide si geotextil gros, este eliminat. 

Avand caracteristici fizice asemantoare cu asfaltul acest produs lucreaza impreuna cu 

imbracamintea rutiera elastica. 

Pus in opera corespunzator, HaTelit
®
 -ul prelungeste durata de exploatare a imbracamintii 

asfaltice de 3-4 ori comparativ cu o imbracaminte nearmata. 

 

Avantaje: 

 

          Geotextilul foarte subtire permite o conlucrare perfecta intre straturile de asfalt. Produsul 

poate prelua sarcini dinamice de peste 5000 cicluri fara a suferi modificari. HaTelit
®
 C permite 

asternerea sa direct peste o suprafata frezata. Modulul de elasticitate al fibrelor de HaTelit
®
 C 

este foarte apropiat de cel al asfaltului. Asfaltul armat cu HaTelit se poate freza, este reciclabil, 

necesitand un consum redus de emulsie bituminoasa (0,5 Kg/mp.).  

Geocompozitul nu necesita pretensionare si fixare in cuie. 

 

Aplicatii: 

 

- consolidare zonei de imbinare la supralargiri; 

- reabilitarea structurilor rutiere din beton de ciment; 

- armarea imbracamintilor asfaltice noi; 

- protectia impotriva aparitiei fisurilor. 

 

 

 
 

http://www.echipamente-constructii.com.ro/


 WWW.ECHIPAMENTE-CONSTRUCTII.COM.RO 
 

Geomembrana 

 

         Se obtine prin procedeul de extrudarea-calandrare a polietilenei de inalta densitate (PEHD). 

Geomembrana se fabrica in 10 variante cu grosimi cuprinse intre 0,75 si 3,0 mm cu o toleranta 

dimensionala de ± 5/100. Procesul de fabricatie este pilotat electronic.  

Ca materie prima se mai folosesc polietilena de joasa densitate si polipropilena. 

 

Aplicatii: 
- impermeabilizarea depozitelor ecologice; 

- impermeabilizarea halelor si bazinelor pentru depozitarea produselor chimice; 

- impermeabilizarea canalelor sau lacurilor artificiale; 

- impermeabilizarea rezervoarelor de apa potabila; 

- impermeabilizarea rezervoarelor petroliere; 

- impermeabilizarea tunelurilor. 

 

Firma colaboratoare  produce geomembrane cu o latime de 5 m sau 7 m si o lungime de 100 m, 

150 m sau 200 m pentru membrana neteda si respectiv 50 m sau 100 m pentru membrana rugosa. 

Geomembrana pentru depozite ecologice poate fi neteda, rugosa, structurata sau cu crampoane. 

Se creeaza astfel posibilitatea asternerii pe taluzuri abrupto marind astfel capacitatea depozitelor. 

 

Geomembrana cu pinteni - este folosita la protectia anticoroziva a suprafetelor betonate.  

Prin procesul de fabricatie, membrana este prevazuta pe una din suprafete cu pinteni. Aceasta 

geomembrana se fixeaza pe cofrag urmand ca la turnarea betonului pintenii sa realizeze o 

ancorare perfecta in suprafata betonata. O instalare ulterioara este deasemenea posibila. 

 

 

 
 

 

Saltele bentonitice NaBento 

 

          NaBento
®
 este un geocompozit cu continut de argila bentonitica reprezentand o alternativa 

economica fata de etansarile traditionale cu argila. 

Produsul este realizat dintr-o saltea de geotextil tip sandwich de 10 mm care inchide in interior o 

argila bentonitica. 

Benonita poate fi sodica produsul numit NaBento
®
 RL- N sau calcica utilizata la produsul 

NaBento
®
 RL- C. Cantitata de bentonita poate fi variabila in functie de cerintele proiectului. 

 

Domenii de aplicare: 
- depozite ecologice de deseuri ( cu pante de pana la 1:1,75); 

- bazine de retentie; 

- impermeabilizarea digurilor sau canalelor; 
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- impermeabilizare importiva panzei freatice in constructii de drumuri sau cale ferata; 

- impermeabilizari tuneluri. 

Avantaje: 
- zona de suprapuneri este marcata; 

- zona de suprapuneri este prevazuta cu adeziv economisind astfel pulberea bentonitica; 

- varianta cu suprafata rugoasa permite impermeabilizarea taluzurilor cu panta mare; 

- proprietatile hidraulice sunt constante si de lunga durata. 

 

Saltele de anrocamente 

 

Salteaua Modulata de Anrocamente 

 

          Este un sistem antierozional flexibil, confectionat din plasa din Polipropilena PP cu ochiuri 

de 45 mm fara noduri. Prin confectionare se realizeaza compartimente care vor fi umplute 

ulterior cu anrocamente. 

          Saltelele se suprapun sau se astern una langa alta creand un element flexibil pe taluz. 

Punerea in opera se face cu ajutorul unei traverse care amplaseaza salteaua in locul dorit, chiar si 

sub apa. In functie de utilizare saltelele pot fi combinate cu un geotextil special pentru constructii 

hidrotehnice E 650. Aceste sisteme se pot acoperi cu o saltea inierbata atat pentru protectia 

impotriva vandalismului cat si pentru aspectul final al lucrarii. 

In stare umpluta saltelele au ca. 400 - 500 kg/m² in functie de natura anrocamentelor cu care sunt 

umplute. 

Avantaje: 
- flexibilitate; 

- posibilitatea de asternere si pe un teren usor accidentat; 

- nu putrezeste, nu corodeaza si nu este periculoasa pentru mediu; 

- este permeabila; 

- nu necesita intretinere; 

- este usor de pus in opera. 
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