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Sistemul INNOQUA a fost dezvoltat printr-un proiect finanțat de UE în cadrul programului de cercetare și inovare 

Orizont 2020 lansat în iunie 2016, cu scopul de a face față provocării de a asigura un sistem sustenabil de epurare a 

apelor uzate.

Sistemul INNOQUA este modular prin design, având la bază diferite tehnologii de epurare complementare 

(module) ce pot fi integrate în funcție de cerințele de epurare și perspectivele de reutilizare, încercând astfel să 

asigure limitele de deversare ale oricărei țări, făcând sistemul versatil și adaptabil la cerințele locale atât din mediul 

rural, cât și din cel urban.

Aceste tehnologii copiază procesele naturale de epurare și se bazează pe capacitatea de epurare  a râmelor 

(Lumbrifiltration), zooplanctonului (Daphniafiltration) și, alternativ, microalgelor (BioSolarPurification) și 

expunerii la lumina UV. 

• Lumbrifiltrarea, cunoscută și sub numele de vermifiltrare se bazează pe „puterea râmelor” într-un filtru de 

percolare proiectat pentru epurarea apelor uzate - modulul fiind responsabil pentru epurarea primară și 

secundară, respectiv  îndepărtarea materiilor totale în suspensie și a încărcării organice, precum și într-o 

oarecare masură nitrificare și denitrificarea parțială;

• Daphniafiltration - o tehnologie utilizată ca etapă de finisare a calității efluentului (sau tratament terțiar) 

bazată pe capacitatea  Daphniilor- puricii de baltă de a îndepărta particulele solide fine suspendate (inclusiv 

bacterii) în timp ce biofilmul de pe deflectoarele interioare este responsabil pentru îndepărtarea nutrienților 

într-o anumită măsură;

• Purificarea biosolară - o etapă de epurare terțiară bazată pe un fotobioreactor în cascadă cu strat subțire 

responsabil pentru îndepărtarea avansată a nutrienților prin activitatea biofilmului de microalge;

• Modul de dezinfecție cu lumina UV bazat pe o sursă UV LED într-un reactor cu manșon de cuarț - conceput 

pentru aplicații specifice de dezinfecție atunci când este prevăzută reutilizarea.

Domenii de aplicabilitate: epurare | protecția mediului

Datorită configurației sale modulare, sistemul INNOQUA răspunde nevoilor de epurare a apelor uzate în 

instalații descentralizate a comunităților cu acces limitat la resurse de apă, a orașelor și industriilor în 

expansiune rapidă, atât din țările dezvoltate, cât și din țările în curs de dezvoltare, pentru a reduce 

presiunea asupra rețelelor de ape uzate îmbătrânite, sprijinind în același timp creșterea durabilă a 

populației prin reducerea consumului de apă și energie. | www.innoqua-project.eu

Sistemul INNOQUA a fost instalat în 11 țări (România, Spania, Irlanda, Franța, Scoția, Italia, Turcia, India, Tanzania, 

Ecuador, Peru) pe 4 continente pentru a demonstra, în condiții reale de mediu, viabilitatea pe termen lung a 

soluţiei de epurare.
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