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Fossas séticas Millenium

Marcação
CE
Norma
EN 1825-1
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DESCRIÇÃO E 
CARATERÍSTICAS  
MODELOS  
FOSSAS SÉTICAS

As Fossas Séticas são equipamentos de tratamento  
de águas residuais domésticas, onde através de uma 
combinação de um processo de decantação e de  
digestão anaeróbia, consegue-se atingir uma redução 
significativa da carga poluente.

Fabricadas em polietileno de alta densidade tornado-as 
resistentes a longo prazo, e às agressões químicas. 
Possuem paredes interiores com superfície lisa, facilitando  
a limpeza e impedindo a agregação e acumulação  
de detritos. O peso reduzido dos equipamentos facilita  
o transporte e manuseamento.

DEVEM SER INSTALADAS EM 
ZONAS ONDE NÃO EXISTE 
SISTEMA DE SANEAMENTO 
BÁSICO

• Ideal para instalar em terrenos de escavação difícil  
ou de níveis freáticos elevados. 

• Recomenda-se a sua aplicação em:

 Moradias; 

 Condomínios; 

 Pequenos loteamentos; 

 Etc.

• A qualidade final do efluente tratado obriga a infiltração  
no terreno, através de poços sumidouros ou trincheiras  
de infiltração.

HORIZONTAIS MILLENIUM 
COM PRÉ-FILTRO 

CARACTERÍSTICAS
Guilhotina de segurança 
Evita a saída de efluente quando  
se retira o filtro para limpeza.

Reforços verticais nos topos

Pré-Filtro 
Grande performance e fácil limpeza

Maior rigidez criada 
pelas ondulações

Pré-Filtro
Lamelar PF17

Tampa passagem  
de peões com fechos 
para garantir a 
segurança de acesso



ELEVADO REDIMENTO 
DE FILTRAÇÃO
PRÉ-FILTRO PF17 DE SÉRIE  
EM TODAS AS FOSSAS SÉTICAS  
DE 2 A 8 M3

• Elevado rendimento na retenção de solidos em suspensão.

• Taxa de redução de SST de 83% à saída de uma fossa sética  
Millenium equipada com PF17.

• Fiabilidade em todas as condições.

• Facilidade de limpeza graças ao dispositivo de contra-lavagem,  
equipado com um acessório de ligação rápida.

• Facilidade de utilização devido ao sistema de segurança de guilhotina 
incorporado no PF17 (evita saída de efluente quando o filtro é retirado).

*  A partir de equipamentos superiores a 8 m3, é instalado outro sistema de pré-filtração  
de eficácia idêntica.

Filtração das  
águas brutas por 
sistema de lamelas

Sistema de segurança
Impede a saída de águas não tratadas 
quando o filtro é retirado para ações  
de manutenção e prolonga o tempo de 
vida do filtro.

Ligação (20x27) para 
mangueira de limpeza  

Simples e rápido de lavar.

-83% SÓLIDOS EM 
SUSPENSÃO TOTAIS
Todas as nossas fossas séticas até 8m3 são equipadas  
com PF17 e sistema de guilhotina. As fossas séticas 
Millenium efetuam um tratamento primário das águas 
residuais removendo 83% das matérias grossas  
evitando a colmatação dos sistemas de infiltração.

A préfiltração realizada, juntamente com a concepção da fossa sética 
permitem uma redução de 50% em CQO e 45% em CBO5.

Digestor de matérica 
orgànica
Poderoso agente biológico que atua sobre 
as fibras, proteínas, óleos e gorduras, 
evitando obstruções nas canalizações e 
reduzindo odores desagradáveis.
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FAZER A DIFERENÇA PELA ÁGUA E PELO AMBIENTE
Na Premier Tech, Pessoas e Tecnologias estão ligadas  
de uma forma duradoura e transformadora, dando vida  
a produtos e serviços que ajudam a alimentar, proteger  
e melhorar o nosso mundo. 

As nossas equipas de especialistas estão em inovação 
constante, redefinindo os limites do possível através de 
soluções eficazes, eficientes e sustentáveis. Movidos por  
uma paixão partilhada, estamos comprometidos em  
proteger os nossos recursos para o futuro.

As informações contidas neste documento estavam atualizadas e consistentes com as informações disponíveis no 
momento da publicação. A Premier Tech Water and Environment Unipessoal Lda. não oferece garantias quanto à sua 
precisão. Devido à sua política de melhoria contínua, a Premier Tech Water and Environment Unipessoal Lda. reserva-se 
ao direito de alterar e / ou interromper a fabricação de qualquer produto e / ou modificar dados técnicos e preços, por 
qualquer motivo e a seu exclusivo critério, sem mais aviso prévio e sem responsabilidade de ninguém a esse respeito. 
ECOFLO®, PREMIER TECH® e PREMIER TECH & DESIGNTM são marcas comerciais da Premier Tech Ltd. ou das suas 
afiliadas. Ecoflo® está protegido por patentes: CA2499637; US7097768; ES2285173; EP1539325 (BE, FR). Aviso emitido 
em 2019-01-11. Para informações atuais sobre todos os pedidos e patentes para este produto ou qualquer parte dele, 
consulte o site patentmarking.premiertech.com (referência: 3685).
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EAN13 Volume Hab. Eq. Diâmetro Comprimento Altura Tubagens Tampa
5600379815219 2.000 L 10 1.480 mm 1.725 mm 1.490 mm DN110 mm ø400 mm

5600379815233 3.000 L 15 1.480 mm 2.420 mm 1.490 mm DN110 mm ø400 mm

5600379815240 4.000 L 20 1.660 mm 2.460 mm 1.680 mm DN110 mm ø400 mm

5600379815257 5.000 L 25 1.860 mm 2.470 mm 1.890 mm DN110 mm ø400 mm

5600379815264 6.000 L 30 2.050 mm 2.420 mm 2.140 mm DN110 mm ø600 mm

5600379815271 8.000 L 40 2.050 mm 3.420 mm 2.130 mm DN110 mm ø600 mm

5600379815370 10.000 L 50 2.340 mm 3.300 mm 2.460 mm DN160 mm ø600 mm

5600379815387 12.000 L 60 2.320 mm 4.780 mm 2.130 mm DN160 mm ø600 mm

5600379815394 15.000 L 75 2.320 mm 4.580 mm 2.460 mm DN160 mm ø600 mm

5600379815417 20.000 L 100 2.320 mm 5.360 mm 2.460 mm DN160 mm ø600 mm

5600379815424 25.000 L 125 2.320 mm 6.640 mm 2.460 mm DN160 mm ø600 mm

5600379815448 30.000 L 150 2.320 mm 7.920 mm 2.460 mm DN160 mm ø600 mm

5600379815455 35.000 L 175 2.320 mm 9.200 mm 2.460 mm DN160 mm ø600 mm

5600379815462 40.000 L 200 2.320 mm 10.480 mm 2.460 mm DN160 mm ø600 mm

5600379816285 45.000 L 225 2.320 mm 11.760 mm 2.460 mm DN160 mm ø600 mm

5600379815479 50.000 L 250 2.320 mm 13.040 mm 2.460 mm DN160 mm ø600 mm

5600379816292 55.000 L 275 2.320 mm 14.320 mm 2.460 mm DN160 mm ø600 mm

5600379816308 60.000 L 300 2.320 mm 15.600 mm 2.460 mm DN160 mm ø600 mm

5600379816315 65.000 L 325 2.320 mm 17.880 mm 2.460 mm DN160 mm ø600 mm

5600379816322 70.000 L 350 2.320 mm 18.160 mm 2.460 mm DN160 mm ø600 mm

5600379816339 75.000 L 375 2.320 mm 19.440 mm 2.460 mm DN160 mm ø600 mm

DIMENSÕES
• Vasta gama de fossas séticas

• Fiáveis e robustas

• Elevado desempenho de filtração

• Ecológica

Portugal
20211129

mailto:info.ptwe.po%40premiertech.com%20?subject=
https://www.premiertechaqua.com/pt-pt/armazenamento-liquidos / depositos-agua
https://www.premiertechaqua.com/pt-pt
https://www.youtube.com/channel/UCZQXT5DUYIMbM4Mk2Cp7T-A
https://www.linkedin.com/company/premier-tech-iberoto/
https://www.facebook.com/premiertech.portugal
https://www.instagram.com/premiertech_waterenvironment/

