
REZERVOARE DE APĂ



DESCRIERE REZERVOARE DE APĂ
Rezervoarele metalice sunt confecționate din tablă zincată și ondulată, sunt special 
proiectate pentru păstrarea volumelor mari de apă (de la 9mc până la 200,000mc).
Rezervoarele sunt simplu de instalat și de transportat. 

Fiecare rezervor este însoțit de un manual de montaj cu explicații detaliate și
ilustrații. 

Pentru ușurința transportului rezervoarele sunt paletizate.

Aplicațiile rezervoarelor metalice de apă
- stocare apei de ploaie și apei colectate;
- stocarea apei pentru irigații pentru sere și sectorul agricol
- stocarea apei pentru consum;
- depozite temporare pentru fluide sau materiale;
- rezervoare pentru piscicultură, sau chiar piscine!

Dimensiuni (dxh) Capacitate	
(metri) (litri)

2.74	x	0.76 4550
2.74	x	1.52 9100
2.74	x	2.29 13500
3.65	x	1.52 16000
3.65	x	2.29 24000
3.65	x	3.04 32000
4.57	x	2.29 37500
4.57	x	3.04 50000
5.48	x	2.29 54000
5.48	x	3.04 72000
6.4	x	1.52 49000
6.4	x	2.29 73500
6.4	x	3.04 98000
7.31	x	2.29 96000
7.31	x	3.04 128000
9.14	x	2.29 150000
9.14	x	3.04 200000
10.06	x	2.29 216000
10.06	x	3.04 288000



COMPONENTE REZERVOARE DE APĂ

ACOPERIRE ANTI-ALGE sau PVC (COVER): 

MATERIAL TEXTIL DE PROTECȚIE (FLEECE)

FOLIE DE RETENȚIE (LINER):

PEREȚI LATERALI METALICI:

SOCLU DE BETON:



Pereții de oțel

Rezervoarele Evenproducts respectă anumite standarde înmaterie de	
norme de	calitate,	păstrarea formei și rezistență mecanică specifică.
Plăcile metalice ale	rezervoarelor au	un	strat galvanizat de	minim	275	
gr/m2	și o	rezistență mecanică la	tracțiune înaltă (S	280	GD)	conform	
normei Europene DIN	– EN	10147.

Material textil de protecție (fleece)

Evenproducts furnizează un	material textil de	protecție (250gr./mp)		care	
se	montează între peretele metalic și folia de	retenție.	De	asemenea se	
montează și pe fundul rezervorului.



Folia	de	retenție a	apei este o	folie complet impermeabilă care	este instalată în rezervor,	și care	practic “ține”	apa.	
Pentru fiecare rezervor în parte	folia	de	retenție este customizată și sudată la	îmbinarea dintre partea laterală și partea
de	bază.
Sunt disponibile mai multe materiale :	PVC,	FPP	(cel mai folosit pt.sere)	și EDPM

EPDM
Avantaje:
•Este total neutru – nu interacționeză chimic
ca și PVC-ul
•Rezistență UV și ozon superioare
•Devine casantă doar la -40 grade
•Nu se rupe indiferent de câte ori este îndoită
•Flexibilitatea face ca acest produs să fie ușor
de instalat
•Se repară ușor cu bandă adezivă
Dezavantaje:
• Cost mare
Durata de viață: +15 ani

FPP
Avantaje:
•Rezistență termică și chimică excelentă
•Rezistență UV superioară
•Proprietăți mecanice excelente
•Se repară cu căldură (nu necesită
adeziv)
•Cost mediu
Dezavantaje:
•Semi-rigidă – mai dificil de instalat
•Este mai greu de împachetat/îndoit
Durata de viață: +15 ani

PVC
Avantaje:
•Cost mic
•Ușor de folosit și mânuit la instalare
•Flexibil – instalare ușoară
•Ușor de reparat/lipit cu adeziv
Dezavantaje:
•Dificil de instalat la temperaturi joase
•Durată mai mică de viață (rezistență
mai mică UV)
•Durata de viață: 5-8 ani

Folia de retenție (liner)



Acoperirea rezervoarelor

După montajul părților metalice - pereții - rezervorului, se așează folia de protecție (fleece) și se instalează
folia de retenție urmează acoperirea părții superioare al rezervorului.

Opțiunile de acoperire se iau în funcție de amplasarea rezervorului (interior sau exterior), diametrul acestuia
și/sau încărcările din zăpadă.

Variante de acoperire:
• Folie (prelată) anti-alge
• Folie (prelată) PVC 
• Folie (prelată) anti-alge flotantă – diametru mare
• Acoperiș de tablă (cu structura inclusă) - amplasare la exterior pentru încărcări cu zăpadă



ACCESORII REZERVOARE DE APĂ

Element de trecere conic montat la bază
(se sudează pe folia de retenţie)Ieșire laterală cu robinet

Indicator volum (litri)

Scară de vizitare

Kit de ancorare


