ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ
“ADIA ILFOV”
Sediu: Calea Bucureștilor nr. 222 C, Pavilion S, oraș Otopeni, Jud. Ilfov

CUI: 24901307

UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE
Lotul 1 – Echipamente pentru inspectare si curăţire conducte de canalizare
✓ Autocurăţitor combinat pentru canalizare cu capacitatea de 10 mc fară
reciclare – 3buc
✓ Autocurăţitor combinat pentru canalizare cu capacitatea de 10 mc cu
reciclare – 1 buc
✓ Autocurăţitor combinat pentru canalizare cu capacitatea de 2.5 mc - 4
buc
✓ Aspirator excavator – 1buc

Lotul 2 – Echipamente pentru intervenţii avarii pe reţele de apă si
canalizare
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Autoutilitară 3.5 t, cu 6+1 locuri si platformă uşoară cu obloane – 22 buc
Motocompresor mobil (tractabil) – 3 buc
Ciocan demolator pneumatic – 3 buc
Generator de curent monofazat – 22buc
Freză pentru taiere asfalt/beton – 22 buc
Mai compactor – 22 buc
Motopompă pentru apă uzată – 22 buc
Presă hidraulică pentru obturare conducte – 44 buc
Aparat de sudură cap la cap pentru conducte de PE – 6 buc
Aparat de sudură prin electrofuziune pentru conducte PE – 6buc
Buldoexcavator capacitate mare, complet echipat (cupe diferite marimi,
picon etc) – 3 buc
✓ Buldoexcavator capacitate mica, complet echipat (cupe diferite marimi,
picon etc) – 3 buc
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Lotul 3 – Unitate mobilă şi echipamente pentru detectarea pierderilor de
apă si inspecție video
✓ Vehicul pentru transportul si depozitarea echipamentelor de detectare a
pierderilor în reţelele de apă, inclusiv amenajare – 1 buc
✓ Sistem pentru prelocalizarea pierderilor de apă prin înregistrarea și
analiza zgomotelor de pe reţea, cu un set de 45 loggeri de zgomot – 1 buc
✓ Corelator digital pentru localizarea pierderilor de apă din conducte- 1 buc
✓ Locator de trasee conducte metalice și nemetalice pentru localizarea
traseelor -1 buc
✓ Detector acustic pentru confirmarea exactă a pierderilor de apă în teren –
1 buc
✓ Locator feromagnetic pentru localizarea capacelor de cămin sau a altor
obiecte feroase ĩngropate – 1 buc
✓ Data logger de presiune – 1 set
✓ Debitmetru portabil – 2 bc
✓ Sistem informatic pentru unitatea mobilă – 1 buc
✓ Camere video portabile pentru ţevi de dimensiuni mici – 3 buc
✓ Sistem inspecție video foraje – 1 buc

Lotul 4 - LABORATOR CENTRAL - LINIE DETERMINĂRI
MICROBIOLOGIE
✓ Container laborator personalizat (amplasare și racordare utilităţi)
✓ Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care nu necesită montaj
(echipamente laborator)
✓ Dotări
✓ Instruiri

