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SERE
PROFESIONALE CU
POLICARBONAT
CELULAR
Structura metalică: profile U, Z, si L din otel S 350
zincat, suruburi IP de înalta rezistenta clasa 8.8,
zincate. Structura metalică este avizată M.L.P.A.T.
Rezistenta zapada: 250kg/m2, Rezistenta vant: 0,7
Kpa/m2, Conform Cod Proiectare: CR 1-1-3-2012,
Conform Reglementare: CR 1-1-4-2012, Rezistenta
seism: 0,32g (acceleratia terenului), Conform
Normativ: P100-1-2013.
Structura metalică, acoperis in două ape si pereti
verticali. Structura metalică este fabricată din profile
metalice tip S 350 protejate la coroziune prin zincare.
Structura metalică este formată din stâlpi, grinzi,
pane,rigle, contravânturi verticale si contravântuiri
orizontale. Cadrele sunt fixate in pahare din beton
armat conform proiectului tehnic de
structură.
Structura este calculată conform normelor in vigoare.
Rezistenta structurii metalice este calculată astfel încat,
ulterior, pe acoperisul acestei sere să se instaleze
panouri fotovoltaice.

I.

Rezistenta la zapada

II.

Rezistenta la vant

III.

Rezistenta la seism
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DOTARI SERA ACOPERITA CU
POLICARBONAT
Calități POLICARBONAT:
Protectie UV- împotriva îmbătrânirii produsă de acţiunea razelor
solare;
Produs prin tehnologia coextrudării cu absorbanţi stratificaţi de
UV. Această tehnică permite plăcilor menţinerea în timp a
caracteristicilor de transparenţă şi de o bună rezistenţă la impact.
Transmisia luminoasă 83% (76% pentru sticlă)
Transfer termic 2,8 W/m2 0K (sticla 5,4 W/m2 0K)
La pereți se instaleaza trape pentru aerisire naturală cu deschidere
automată cu ajutorul actuatoarelor hidraulice (la 25°C se deschid
și la 17 °C se închid automat).
Acoperis placat cu policarbonat celular transparent de 16 mm.
Pereți acoperiți cu policarbonat celular transparent de 16 mm
grosime.
Usă pietonala 1600 x 2010 mm fabricată din otel zincat placat cu
policarbonat de 16 mm grosime.
Optional: sistem automat de irigare prin picurare , dimensionat la
1/2" in camp si 1" la capete, cu tuburi longitudinale la fiecare 60
cm dotate cu robinet individual, fixate pe sol, dotat cu senzor de
umiditate, pornire automata in functie de umiditatea solului,
combinat cu reglaj ora/zile.
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ÎNCĂLZIRE !
SERE INCĂLZITE
PENTRU PRODUCȚII
DE LEGUME ÎN
EXTRASEZON
Sistemele de incalzire pentru sere sunt
diverse. Acestea se pot diferenția in
primul rand in functie de combustibilul
utilizat cum ar fi :
-lemn, rumegus, brichete, peleți,
tocatură;
-gaz, gaz propan in rezervoare;
-apa calda geotermala;
-abur de la centrale de cogenerare;
-pompe de caldura apa/apa, apa/aer,
aer/aer (suportă încălzire și răcire).

În functie de combustibilul ales se
poate configura centrala termica,
sistemul de distributie a agentului
termic (tevi pentru agent termic lichid
si tubulatura metalică pentru aer în
c a z u l d i s t r i b u t i e i p r i n v e n t i l a re
mecanică) în sera si transferul energiei
termice catre plante (conducte,
registrii,
radiatoare,
ventiloconvectoare).
Sera anvelopată în policarbonat celular
izolează termic mult mai eficient decat
sticla sau alte materiale, îmbinarile sunt
etanse, si efectul de sera obținut este
maxim.
Datorita izolarii termice ridicate,
necesarul caloric pentru încălzirea pe
timp de iarnă la un ΔT 45 (afara -20°C,
interior 25°C)nu depaseste 50W/m3
care se poate obtine cu o centrala de

approx. 40-46 KW in cazul serei de
300m2. Economia in KW este
importanta comparativ cu serele pe
sticla sau folie unde avem nevoie de
160W/m3 pt a obține ΔT similar.
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PROIECTE REALIZATE DE
NOI:
DTAC (proiectul pentru autorizarea
executării lucrărilor de construire)
DTOE (documentaţia tehnică de organizare
a execuţiei lucrărilor)
PT - DDE (proiect tehnic si detalii de
executie)
Proiectare sere cu avizare MLPAT.
Pentru constructia de sere pe teritoriul
României aveți nevoi de Proiect deoarece
este obligatoriu conform legii si trebuie sa
obtineti Certificatul de Urbanism si
Autorizatia de Constructie înaintea inceperii
lucrarilor de construcții.
consultati:
Legea 50/1991
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UMBRIRE SERE
Sistemul de umbrire cel mai des utilizat este plasa de umbrire
care este comercializata in functie de gradul de umbrire
(30-70%). aceasta are rol de filtrare raze solare . În perioada iulieaugust razele solare, respectiv radiatia solara este mult prea
puternică pentru majoritatea legumelor. Aceasta se poate masura
cu un senzor de lumina accesibil.
Umiditate in sol - PH - Radiatii
Umiditatea din solul în care sunt plantate răsadurile de tomate
(sau alte legume) trebuie sa fie controlată periodic deoarece
numai irigarea prin picurare ofera umiditatea necesară. Irigarea
prin picurare poate fi controlată manual prin robinet sau automat
cu ajutorul unui senzor de umiditate si o vană/robinet automat
plasat pe alimentarea cu apă.
Valoarea pH-ului trebuie să fie adaptată tipului de sol. Sunt de
preferat solurile cu pH-ul cuprins între 5,5 şi 7.
Radiatiile solare se țin sub control prin umbrire folosind plase
rezistente UV care prezintă diferiti coeficienți de transfer a luminii.
Policarbonatul este un colector luminiscent a radiatiilor solare cu
un efect de sera maxim. In perioadă de iluminare slabă (90%din
timp) policarbonatul amplifică si distribuie lumina în seră. În luna
iulie și august radiațiile sunt mult prea ridicate de unde și căldura
acumulată foarte ridicată (oricăt am aerisi) si in consecintă trebuie
sa utilizăm plasa de umbrire cu rol de barieră solară. Gradul de
umbrire diferă în funcție de zona construcției si este foarte diferită
între sudul și nordul țării.

UTILITATE SERA
Culturi de rasaduri. Sera este o constructie etanșă, care nu
permite pierderile de căldură, de aceea, de la sfarsitul lunii
ianuarie, se pot incepe procedurile de obținere răsaduri. In tavite
umplute cu un amestec de mranita, pamant de brazda si nisip (sau
turba) se seamăna semintele de legume dezinfectate. Pentru
germinarea semintelor, acoperiti tavitele cu o folie de plastic. Se
pot obține rasaduri de varză, tomate, castraveti care ulterior se
plantează în sera sau gradina exterioara în câmp deschis.
Culturi de legume. In sera se pot obține recolte de legume si
plante aromatice pe tot parcursul anului. În luna decembrie, se
infiinteaza culturi de ceapa verde, usturoi verde, salata verde,
spanac, rucola etc. La inceputul lunii martie, dupa desfiintarea
totala sau partiala a culturilor de ceapa, usturoi, salata, ridichi,
spanac, rucola, se planteaza tomatele, fasole verde, castraveti
timpuri. În aprilie, se planteaza ardei capia, gogosari. La inceputul
lunii iunie, incepe recoltarea săptamanala pentru consumul
propriu de tomate, castraveti, ardei etc. În octombrie se
desfiinteaza culturile de legume prin încorporarea acestora in sol.
Folosirea metodelor de cultivare ecologice protejeaza mediul
inconjurator si sanatatea consumatorilor de produse obtinute în
sera.
Există posibilitatea de a instala o centrala electrica cu panouri
fotovoltaice pe acoperisul serei. Rezistenta structuri metalice a
serei este calculata din faza de proiect, pentru a permite instalarea
ulterioara de panouri fotovoltaice pe acoperisul serei.
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DESCHIDERE
AUTOMATĂ FERESTRE
SI TRAPE VENTILARE
SERE CU AJUTORUL
ACTUATOARELOR
HIDRAULICE
Actuatorul hidraulic reprezintă un
sistem revolutionar care deschide
trapele pentru aerisire naturală. Aceste
deschizătoare nu folosesc energie
electrica si nu este nevoie de actionare
manuala, pur și simplu la temperatura
interioara a serei de 25°C încep sa se
deschidă iar în momentul în care
temperatura scade sub 17 grade se
inchid automat. Actuatorul este dotat
cu un piston metalic presurizat și
contine un mineral care se dilata la
temperaturi înalte, astfel încât impinge
pistonul central care deschide gradual
fereastra. Când temperatura scade ,

mineralele se micșorează, un arc
inchide aerisirea și resetează pistonul.
Deschiderea și închiderea este realizată
treptat si permite transferul fluxului de
aer necesar pentru racire in seră.
Comparativ cu sistemul de actuatoare
liniare electrice costurile sunt mult mai
reduse, acestea nu necesita: instalatie
electrică; centrală cu senzori și
automatizari. Aerisirea naturală la o seră
este extrem de importantă iar cu
actuatoarele hidraulice aveti ventilatie
pe timp de zi și trapele nu mai râmân
uitate deschise peste noapte evitând
astfel distrugerea culturilor.
Modele actuatoare:

UNIVENT
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TEHNOLOGIA DE CULTIVARE - EXEMPLU
Tomate Cherry Galbene – Ciliegia Gialla si Cherry Principe Borghese
La inceputul lunii ianuarie debutează procedurile de obtinere a răsadurilor de tomate.
Semintele de tomate certificate ecologic, achizitionate sunt dezinfectate ca metoda de preventie împotriva apariției
de boli. Semănatul semintelor dezinfectate se efectuează în recipiente care contin un strat pentru semănat format
dintr-un amestec de mranița, pământ de țelina (pământ de brazdă) si nisip de râu, in proportii de 60%, 20% si 20%.
Semințele semănate în seră se mențin la o temperatura constantă de 20-25 °C.
După răsărirea tomatelor, acestea vor beneficia de un surplus de lumina artificială si
udare moderată. La sfârsitul lunii februarie răsadurile de tomate pot fi plantate pe
rânduri in seră. Înainte de plantarea răsadurilor de tomate, sunt executate lucrări de
pregătire a solului, respectiv adăugare compost, mranita, dezinfectare teren,
măruntire sol si afânare. Plantarea răsadurilor pe randuri duble se execută mecanic
cu plantator cu 2 rânduri. Distanța dintre rândurile duble este de 60 cm, respectiv
100 cm. Distanța dintre plante pe rând este de 40 cm. Dupa plantare se întind
manual, furtunele cu picurare pe rânduri si material tehnic de mulcire biodegradabil.
Plantele de tomate se leagă cu sfori dezinfectate in prealabil. Pe masura ce acestea
cresc, plantele de tomate sunt copilite constant, sunt fixate de sfoara cu cleme de
legare pe masura ce cresc, se îndeparteaza frunzele inferioare si se cârnesc (tăiere
vârf tulpină). Irigarea este diferențiată în mai multe reprize în decursul unei zile, astfel
se efectueza in functie de perioada inflorescentei, in perioada de formare a fructelor
plantele de tomate primesc un surplus de apa, dupa cârnire se reduce aportul de
apa in sol.
Cu ajutorul sistemului de irigare, distribuim melasa bio lichida pentru fertilizarea
solului.
Fecundarea inflorescentelor tomatelor se efectuează atat cu ajutorul bondarilor, dar
si prin mișcarea scuturarea plantelor.
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La sfarsitul lunii iunie avem prima recolta de tomate fructe.
Recoltarea fructelor se face prin taierea bazei chiorchinelui
de fructe.
La recoltare, tomatele sunt asezate direct în lădite de carton.
Așezarea în ladite se face in 4 straturi, pentru a proteja
strivirea fructelor de tomate. Recoltarea se efectueaza
saptamanal, până la sfârsitul lunii octombrie. Fructele de
tomate sunt transportate cu ajutorul autovehicului prevazut
cu sistem frigorific distribuitorilor locali.
La sfârsitul lunii octombrie se efectuează desființarea
culturilor de tomate, furtunele de irigare cu picurare sunt
stranse in role, resturile vegetale ale tomatelor sunt
maruntite si încorporate in sol cu ajutorul motosapelor cu
discuri.

La sfarsit de octombrie se infiinteaza cultura de rucola in
sere.
Semintele de rucola ecologice sunt semanate cu
semanatoarea mecanica in sol afanat si bine
maruntit in prealabil de discurile
motosapelor.
Sunt semănate parcele cu latimea de
150 cm, pe care se intind furtunele de
irigare prin picurare. Distanta dintre
randuri pe parcela este de 15 cm.
Udarea se efectueaza odată pe
săptămană cu ajutorul sistemului de
irigare prin picurare.
Se efectuează lucrări de reducerea a
densitatii plantelor de rucola.
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VALORIFICARE PRODUSE
OBTINUTE
Tomatele Cherry Galbene – Ciliegia Gialla si Cherry Principe
Borghese si frunzele de rucola sunt comercializate
distribuitorilor din zona dvs.
Folosite la salate, cu multiple beneficii, rucola si roșiile cherry
au un trend ascendent in preferințele românilor. Cererea
pentru aceste produse este in continuă crestere an de an.

Prezentare Sera Echipata
click pe imagine

Sera professional echipataSera professional echipata
Firma noastră vă oferă sisteme constructive
eficiente energetic pentru sere si anexe sere
(camere frigotehnice, Spalare, ambalare).
Structurile metalice sunt concepute special
pentru România având în vedere normele din
încărcările la zăpadă, vânt si seism.

Sera professional echipataSera professional echipata
Sera professional echipataSera professional echipata
Sera professional echipataSera professional echipata
Sera professional echipataSera professional echipata
Sera professional echipataSera professional

Lucrările executate sunt la cheie și beneficiază
de garantie cu interventie rapidă in caz de
solicitare.
Materialele utilizate sunt atent selectionate
pentru a vă oferi calitate ridicată cu utilizare
pe termen lung.
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