
                            CARTE TEHNICĂ 
SISTEM DE PRODUCERE 

ELECTROCHIMICA HIPOCLORIT DE 
SODIU (NaOCl) 

 
TDEC 

 

Carte tehnică  Page 1 
 
 

 

 

 

 

 

CARTE TEHNICĂ 
 
 
 

SISTEM DE PRODUCERE ELECTROCHIMICA 
HIPOCLORIT DE SODIU (NaOCl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC TERRA DINAMIC SRL 

 



                            CARTE TEHNICĂ 
SISTEM DE PRODUCERE 

ELECTROCHIMICA HIPOCLORIT DE 
SODIU (NaOCl) 

 
TDEC 

 

Carte tehnică  Page 2 
 
 

CUPRINS 
 
 

1.         INTRODUCERE  
  1.1        INSTRUIREA PERSONALULUI                                     

1.2  FOLOSIREA MANUALULUI  
1.3  GARANŢIA  
1.4  DECLARAŢIA PRODUCĂTORULUI  SERVICE TEHNIC  
2.         IDENTIFICAREA ECHIPAMENTULUI  
3.  TRANSPORTUL ŞI INSTALAREA 
3.1.  VERIFICĂRILE DE DUPĂ RECEPŢIE  
3.2.  POZIŢIONARE  
3.3.  LOCUL DE INSTALARE  
3.4.  ASAMBLAREA SI INSTALAREA 
3.4.1.  INSTALAREA  
3.4.2.  CONEXIUNILE ELECTRICE  
3.4.2.1. Specificaţii tehnice pentru componentele electrice  
3.4.2.2. Principii ale desfăşurării lucrului  
3.4.2.3. Caracteristici electrice ale instalatiilor de electroclorinare 
4.  REGULI DE SECURITATE  
4.1.  UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE NORMELOR DE SIGURANŢĂ  
4.2.  UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE A NORMELOR DE SIGURANŢĂ  
4.2.1.   Etichetarea şi instrucţiunile de operare 
4.2.2.    Precauţii  
4.2.3.    Ambalare  
4.2.4.    Transport şi depozitare  
4.2.4.1. Transport  
4.2.4.2.  Depozitare  
4.2.5.   Termen de valabilitate 
4.3. DISPOZITIVE DE SIGURANŢĂ ÎN UNITATE  
5.    DESCRIEREA ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE PRODUCERE 

ELECTROCHIMICA HIPOCLORIT DE SODIU (NaOCl) - TDEC 
5.1.     DEZINFECTAREA APEI CU HIPOCLORIT DE SODIU (NAOCI) 
5.2.  CERINŢE MATERIE PRIMĂ PENTRU SISTEMUL DE PRODUCERE 

ELECTROCHIMICA A HIPOCLORITULUI DE SODIU NAOCL 
 



                            CARTE TEHNICĂ 
SISTEM DE PRODUCERE 

ELECTROCHIMICA HIPOCLORIT DE 
SODIU (NaOCl) 

 
TDEC 

 

Carte tehnică  Page 3 
 
 

5.2.1.  Sare 
5.2.2.  Apa 
5.3. CERINŢE TEHNICE PENTRU SISTEMUL DE PRODUCEREA 

ELECTROCHIMICA A HIPOCLORITULUI DE SODIU NAOCL 
5.3.1.  Echipamentul Generator de Hipoclorit de Sodiu 
5.3.2.  Electrod Generator de Hipoclorit de Sodiu 
5.4.    Prepararea agentului dezinfectant -Hipoclorit de Sodiu in instalatia TDEC 
5.5.  Descrierea functionala a procesului tehnologic a instalatiei de electroliza TDEC 
6.    LISTA DE CONSUMABILE PENTRU SISTEMUL DE PRODUCERE 

ELECTROCHIMICA A NaOCl 
7.        INSTRUCŢIUNI  DE MONTAJ  
8.        INSTRUCŢIUNI EXPLOATARE SI INTRETINERE ECHIPAMENT  
9.    INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE ŞI SANĂTATE ÎN MUNCĂ LA 

EFECTUAREA OPERAȚIUNILOR DE MONTAJ SI MENTENANŢA  
10.       ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE EXPLOATARE 
11.       DISPOZITII FINALE 
12.       GARANȚIE 
13.       REPARAȚII 
14.       REGISTRU DE REVIZII 
15.      ANEXE 
           PIESE DESENATE 
           TABLOU ELECTRIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            CARTE TEHNICĂ 
SISTEM DE PRODUCERE 

ELECTROCHIMICA HIPOCLORIT DE 
SODIU (NaOCl) 

 
TDEC 

 

Carte tehnică  Page 4 
 
 

1. INTRODUCERE  
 

Acest manual de instrucțiuni, utilizare și întreținere este  destinat: 
 

          Personalului care  realizează montajul și lucrează cu echipamentul 
 

          Personalului care  realizează întreținerea mașinii. 
 
Manualul de instrucțiuni conține norme privind: 

 
          Siguranța și prevenirea riscurilor 

 
          Montaj 

 
          Punerea în funcțiune  

 
          Utilizare  și întreținere. 

 
Citiți cu atenție instrucțiunile conținute în manual înainte de a începe instalarea 

produsului. 

SC TERRA DINAMIC SRL  este    scutită    de    orice    responsabilitate   dacă    

instalarea, utilizarea și întreținerea echipamentului nu se realizează conform 

procedurilor descrise în acest manual. 

Acest  manual de instrucțiuni, utilizare și întreținere nu conține documentație privind  

realizarea unor reparații  la  echipament.  Reparațiile  vor  fi  efectuate  de   personal  

calificat   și  autorizat  de   către SC TERRA DINAMIC SRL.   

Aceste tipuri de echipamente sunt utilizate pentru producerea solutiilor de hipoclorit de sodiu 

NaOCl, utilizate ca dezinfectanti ai apei potabile. 

Generator de Hipoclorit de Sodiu este un dispozitiv special pentru producerea agentului 

dezinfectant-Hipoclorit de Sodiu prin electroliza soluției de sare în intervalul 200 V ~ 240 V. 

Principii generale privind mijloacele de dezinfectare  

În instalaţiile pentru dezinfectarea apei sunt utilizaţi, ca atare sau cogeneraţi (produşi la faţa 

locului), agenţi de oxidare precum: clor (Cl2), dioxid de clor (CIO2), hipoclorit de sodiu 

(NaOCl), clorura de var (folosită în instalaţii provizorii sau cu debite foarte mici), ozon (O3), 

raze ultraviolete (UV).  
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De asemenea, dezinfectarea apei se mai poate asigura şi prin nanofiltrare, utilizând membrane 

speciale UF - având mărimea golului sub 1 µm. Prin filtrarea lentă se poate realiza, un anumit 

grad de dezinfectare.  

Eficacitatea dezinfectării utilizând agenţii oxidanţi de mai sus, este exprimată prin factorul de 

expunere care reprezintă produsul dintre concentraţia agentului dezinfectant (sau intensitatea, în 

cazul UV) şi timpul de contact al acestuia cu apa.  

Agenţii de dezinfectare au, fiecare, un spectru specific de acţiune, în parametri de timp variabili, 

acţionând, prin urmare, selectiv.  

Modul de actionare determina în efluentul tratat şi subproduse, unele din acestea având un 

impact negativ asupra sănătăţii oamenilor.  

Pentru acest motiv, alegerea unei soluţii de dezinfectare a apei va fi analizată în contextul 

întregului sistem considerat, funcţie de calitatea apei brute, precum şi de integritatea fizică a 

sistemului. Astfel, este posibila concepţia unor soluţii cuprinzând unul sau mai mulţi agenţi 

dezinfectanţi (cu acţiune complementară), aplicaţi în diverse secţiuni ale sistemului. Fiecare din 

agenţii de dezinfectare consideraţi în procesul de distrugere a microorganismelor poate avea 

efecte suplimentare în sensul îmbunătăţirii gradului de eliminare a unor poluanţi în alte trepte de 

tratare.  

Din punct de vedere tehnologic, „dezinfectarea", în ansamblul unui sistem, nu este totdeauna 

rezultatul exclusiv al unei trepte unice, distincte, din procesul de tratare a apei, astfel că, în 

anumite cazuri, poate rezulta, în mod obiectiv şi ca un efect însumat (complementar) al mai 

multor trepte de tratare. Este absolut necesar ca apa supusă tratarii prin dezinfectie să fie cât mai 

limpede. 

Factori potenţiali de risc, cu impact asupra sănătăţii oamenilor şi mediului, prin 

intermediul apei 

Apa, în circuitul din natură, este caracterizată de o multitudine de parametri fizico-chimici şi 

microbiologici. Aceasta este utilizata pentru consum (potabil, producţia de medicamente, 

alimentar,  etc.), dar este şi rezultat al consumului, ca apă uzată epurată evacuată în diverşi 
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receptori. De aceea, apa nu trebuie să conţină poluanţi microbiologici, aceştia reprezentând un 

pericol major pentru sănătatea populaţiei. 

Principalele grupe de microorganisme din sursele de apă sunt: 

- chisturile, cu dimensiuni de 10 - 1 µm; 

- bacteriile, cu dimensiuni de 1 - 0,1 µm; 

- viruşii, cu dimensiuni de 0,1 - 0,01 µm. 

În apă insa pot exista si bacterii banale (nepatogene) care nu au acţiune nocivă asupra 

organismului decât dacă sunt în cantitate mare. 

De asemenea, pot exista si bacterii coliforme a căror prezenţă indică o infestare cu dejecţii 

umane sau dupa caz, animaliere. 

În apă mai putem regasi bacterii patogene care produc îmbolnăvirea oamenilor, provocând aşa 

numitele boli hidrice, precum: 

- bacteria febrei tifoide (bacilul lui Eberth); 

- vibrionul holeric (Vibrio cholerae); 

- bacilul dizenteriei (Shigella dysenteriae) 

Funcţie de natura apei supusă dezinfectării, în ţara noastră, calitatea apei rezultate, măsurată 

prin indicatorii fizico-chimici şi bacteriologici, este stabilită prin următoarele acte normative si 

reglementări: 

- la apa pentru consum potabil - STAS 1342 şi Ordinul M.S. nr.536/1997; 

- pentru apa epurată evacuată în emisari – Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu 

poluanţia apelor uzate evacuate în sursele de apă NTPA - 001. 

Dezinfectarea apei cu NaOCI se adopta, de regulă, pentru sistemele de alimentare cu apă 

aferente colectivităţilor mici (comune şi sate) deoarece este o soluţie simplă fără riscuri în 

exploatare, în condiţiile unor măsuri minime de siguranţă nefiind necesara aparatura de control 

a clorului scăpat. 

 

 
 



                            CARTE TEHNICĂ 
SISTEM DE PRODUCERE 

ELECTROCHIMICA HIPOCLORIT DE 
SODIU (NaOCl) 

 
TDEC 

 

Carte tehnică  Page 7 
 
 

  1.1         INSTRUIREA PERSONALULUI 
 

Înainte de a începe orice fel de utilizare sau operare este necesară citirea cu atenţie a 

prezentului manual pentru a se evita orice fel de probleme sau de utilizări periculoase ale 

maşinii.  

Manualul de utilizare şi de întreţinere este o parte a documentaţiei tehnice furnizate împreună 

cu echipamentul cu scopul transmiterii tuturor informaţiilor necesare pentru utilizarea corectă 

şi corespunzătoare cu normele de siguranţă.  

Manualul se adresează persoanelor responsabile cu instalarea sistemului şi persoanelor 

responsabile în ceea ce priveşte utilizarea şi întreţinerea acestuia, care este necesar să citească 

cu mare atenţie acest manual.  

Personalul şi operatorul  responsabil de întreţinerea sistemului de producere electrochimica a 

hipocloritului de sodiu (NaOCl) trebuie să cunoască la perfecţie funcţionarea  acesteia.  

În plus, personalul  tehnic trebuie să fie în masură să realizeze corect întreţinerea 

echipamentului pentru a-i prelungi  durata de exploatare  şi a-i spori activitatea, evitând 

opririle care nu sunt necesare .  

                                     
1.2. FOLOSIREA MANUALULUI  

 
Acest manual cuprinde informaţii necesare pentru întreţinerea sistemului de producere 

electrochimica a hipocloritului de sodiu (NaOCl). 

În acest manual sunt incluse instrucţiuni de o importanţă deosebita  în ceea ce priveşte siguranţa 

echipamentului, a operatorului care o utilizează şi inclusiv a mediului inconjurator. 

 

AVERTIZARE 
GENERALĂ 

Acest tip de avertizare atrage atenţia personalului 
cu privire la pericolele existente în timpul operării 
echipamentului. Dacă nu se respectă acest tip de 
avertizare,echipamentul  poate cauza accidentarea 
personalului.  
 

 
 
 

AVERTIZARE DE Acest tip de avertizare atrage atenţia personalului  
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PERICOL DAT DE 
PREZENŢA UNEI 
TENSIUNI 
ELECTRICE ÎN 
ANUMITE PĂRŢI 
COMPONENTE ALE 
MAŞINII  

asupra prezenţei tensiunii electrice. Înainte de a 
începe orice fel de lucrare de întreţinere asupra 
echipamentului este necesar să se decupleze 
tensiunea electrică prin acţionarea corespunzătoare 
a comutatorului general. După aceea este necesară 
verificarea faptului că nu este prezentă tensiunea 
electrică în părţile componente ale  echipamentului. 

AVERTIZARE DE 
PERICOL DAT DE 
PREZENŢA UNEI 
SUBSTANTE 
CHIMICE  

Acest tip de avertizare atrage atenţia personalului 
asupra prezenţei substantelor chimice. Înainte de a 
începe orice fel de lucrare de întreţinere asupra 
echipamentului este necesar să se verifice daca in 
instalatie exista substante chimice. După aceea este 
necesară verificarea faptului că nu sunte prezente 
substante chimice cu pericol de accidentare în 
părţile componente ale  echipamentului. 

 

AVERTIZARE DE 
PERICOL DAT DE 
PREZENŢA UNEI 
SUBSTANTE 
CHIMICE SUB 
FORMA GAZOASA 

Acest tip de avertizare atrage atenţia personalului 
asupra prezenţei substantelor chimice cu potential 
pericol de explozie. Înainte de a începe orice fel de 
lucrare de întreţinere asupra echipamentului este 
necesar să se verifice daca in instalatie exista 
substante chimice sub forma gazoasa. După aceea 
este necesară verificarea faptului că nu sunt 
prezente substante chimice cu pericol de 
accidentare în părţile componente ale  
echipamentului. 

AVERTIZARE 

 
Acest tip de avertizare semnalează necesitatea 
sporirii atenţiei.   
 

AVERTIZARE! 
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1.3.    GARANŢIA  
 

SC TERRA DINAMIC SRL garantează că echipamentul  livrat a fost testat în ceea ce priveşte 

siguranţa şi funcţionalitatea sa.  

Perioada de timp a garanţiei este întotdeauna precizată odată cu confirmarea comenzilor. 

Garanţia se referă la componentele mecanice şi, în cazul unei eventuale defecţiuni, 

producătorul va înlocui componentele respective fără a supune cumpărătorul la plata 

vreunui cost suplimentar. Garanţia nu include motorul electric, componentele electrice şi 

nici vreo problemă survenită din cauze exterioare, din cauza întreţinerii necorespunzătoare 

sau a utilizării nepermise.  Orice modificare a instalatiei şi în mod special a dispozitivelor 

de securitate conduce în mod automat la pierderea garanţiei şi la scutirea producătorului 

de orice fel de răspundere.  

1.4.  DECLARAŢIA PRODUCĂTORULUI  

Echipamentul  este fabricat în conformitate cu Directiva 2006/42/CE şi cu modificările sale 

ulterioare. Echipamentul  este destinat a constitui o parte dintr-o instalatie de tratare apa ce 

urmează a fi executată.  

 
1.5. SERVICE TEHNIC  
 

Pentru a obţine cea mai bună performanţă din partea echipamentului  şi pentru a evita toate 

problemele posibile care ar putea conduce la pierderea garanţiei, este necesar să se urmeze toate 

indicaţiile din prezentul manual de utilizare şi de întreţinere.   

Prezentul manual de utilizare şi de întreţinere constituie parte integrantă din echipament  şi este 

necesar să fie păstrat într-un loc uşor de accesat de către personalul de serviciu. În cazul în care 

apare necesitatea de contacta producătorul chiar şi după citirea instrucţiunilor, vă rugăm să aveţi 

acest manual la îndemână, pentru a putea înţelege mai bine explicaţiile.  

Vă rugăm să puneţi de fiecare dată la dispoziţia personalului de service seria de fabricaţie a 

produsului, indicată pe plăcuţa de identificare a echipamentului.   
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2.     IDENTIFICAREA ECHIPAMENTULUI  
 
Echipamentul  se poate identifica prin datele înscrise prin stanţare pe plăcuţa metalică explicată 
în cele de mai jos. Plăcuţa este uşor de identificat pe cadrul metalic al unităţii.  
Plăcuţa prezintă următoarele detalii:  

1) Denumirea şi sigla producătorului  
2) Tipul echipamentului 
3) Seria de fabricaţie  
4) Anul de fabricaţie  
5) Puterea nominală  
6) Materialul  

 
Datele de pe plăcuţa de identificare nu pot fi modificate.  
În cazul în care este necesară contactarea serviciului nostru post-vânzare, vă  rugăm  să 
specificaţi seria de fabricaţie a echipamentului  D-voastră.  
 

3. TRANSPORTUL ŞI INSTALAREA 
 
3.1. VERIFICĂRILE DE DUPĂ RECEPŢIE  
 
La primirea echipamentului este necesar să se verifice conformitatea cu comanda făcută a tipului 

şi a caracteristicilor echipamentului livrat. Se va verifica de asemenea livrarea completă a tuturor 

pieselor componente ale echipamentului, conform documentelor de transport.  

Înainte de descărcare vă rugăm să verificaţi dacă echipamentul nu a fost avariat în timpul 

transportului. În caz de avarie, aceasta trebuie menţionată într-o scurtă descriere pe documentele 

de transport.  

 
3.2. POZIŢIONARE  
 
Manipularea şi poziţionarea echipamentului se poate realiza prin intermediul unor sisteme de 

ridicat corespunzătoare greutăţii şi dimensiunilor acestuia. 

Operaţiunile de manipulare şi de poziţionare se vor executa numai de personal calificat si se va 

tine cont de faptul ca acesta contine parti fragile si casabile.  
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AVERTIZARE! 
 
Personalul responsabil cu manipularea şi poziţionarea echipamentului va opera cu maximă 

atenţie pentru a evita orice fel de deteriorare a bunurilor sau rănire a persoanelor.  

Este interzisă utilizarea sistemelor de manipulare care ar putea deteriora suprafaţa 

echipamentului. 

Ambalajul de transport se va îndepărta numai după ce echipamentul este poziţionat aproape de 

zona de instalare.  

 
3.3. LOCUL DE INSTALARE  
 
Zona destinată pentru amplasarea echipamentului trebuie să fie prevăzută de către utilizator cu 

toate racordurile necesare pentru operarea acestora (electricitate, aer, etc.), în conformitate cu 

informaţiile oferite în prezentul manual şi în conformitate cu parametrii componentelor electrice 

şi electronice. Conformitatea zonei de amplasare cu normele şi regulile de siguranţă locale 

(aerisire, legare la pământ, iluminat corespunzător etc.) este de responsabilitatea utilizatorului. 

Este de responsabilitatea utilizatorului ca locul de instalare să fie prevăzut cu dispozitivele de 

securitate indicate în prezentul manual.  

 
3.4. ASAMBLAREA SI INSTALAREA 
 
Zona de asamblare trebuie să fie o suprafaţă de beton plană, corespunzătoare pentru dimensiunile 

şi greutatea echipamentului.  

 
3.4.1. INSTALAREA  
 
Echipamentul este destinat instalării numai în interiorul incaperilor. 
Verificați: 
- instrumentele de măsură,  
- comutatorul,  
- becul de semnalizare,  
- plăcuța de identificare de pe panoul de afișare al Generatorului de Hipoclorit de Sodiu;  
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- cablare corectă;  

- fiabilitatea siguranței operaționale. 

Atenţie: Este necesar să se verifice asamblarea corespunzătoare a tuturor componentelor. 

O fixare necorespunzătoare ar putea cauza accidentarea persoanelor şi deteriorarea obiectelor, 

astfel că este necesar să se urmeze cu mare atenţie instrucţiunile din prezentul manual de 

utilizare şi de întreţinere.  

 
Fig. 1 Sistem de producere electrochimica hipoclorit de sodiu NaOCl 

 
 
 



                            CARTE TEHNICĂ 
SISTEM DE PRODUCERE 

ELECTROCHIMICA HIPOCLORIT DE 
SODIU (NaOCl) 

 
TDEC 

 

Carte tehnică  Page 13 
 
 

LEGENDA : 
 

 
Simbol 

 
Caracteristici 

 
Descriere 

 
                                  

 
1" 

 
Filtru mecanic de retinere a impuritatilor 

   
Robinet 

   
Sens de pompare/ curgere/ evacuare gaze 

 
   

Pompa 
Ar PVC-U 1" Alimentare cu apa de la retea 

Ad PVC-U 1" Alimentare cu apa de dedurizata 

Ha 0.8 m Nivel apa in bazinul de saramura 
CS PVC-U 3/8" Conducta 3/8" pentru transportul saramurei 

 
F  Flotor 

Nf  Strat de nisip filtrant 
ID  Instalatie de dedurizare 
Da  Debitmetru de aer 

Hbe   1.9 m Inaltime bazin de electroliza 

Hbh 1.8 m Inaltime bazin de hipoclorit 
P1  Pompa transvazare 
P2  Pompa dozare hipoclorit 

P3  Pompa dozare hipoclorit 
Dg  Degazor 
Hbs 1.0 m Inaltime bazin de saramura 
SCl  Senzor nivel de clor la iesirea din bazinul de hipoclorit 

SpH  Senzor nivel pH la iesirea din bazinul de hipoclorit 

CC PVC-U 1" Conducta consumatori 
Bs  

 
Bazin saramura 

Be  
 

Bazin electroliza 
Bh  Bazin hipoclorit 
Bsa  Bazin scurgeri accidentale 

V 150x150 mm 
 

Ventilator bazin electroliza 
Dmin 0.6 m Distanta minima intre echipamente si peretii camerei tehnice 
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Intregul proces consta in mai multe etape de tratare ce includ mai multe echipamente. 

La treapta de tratare mecanica se vor utiliza filtre mecanice de retinere impuritati. 

Filtre mecanice de retinere impuritati  

Filtru cu autocuratare prin purjare este utilizat in instalatii hidrotermosanitare, in circuite cu 

fluide in tranzit (calde sau reci) compatibile cu materialele utilizate in sistem. 

Folosirea filtrelor cu curatare prin purjare in instalatii de incalzire au ca scop protejarea 

instalatiilor la formarea de namoluri care se formeaza prin disocierea sarurilor prezente in 

agentul fluidotermic de recirculare. 

Corpul filtrului si capacul port - filtru sunt fabricate din alama nichelata CW 617N UNI EN 

12165, cartusul filtrant este fabricat din otel inoxidabil AISI 304 conform cu UNI 6900-71, iar 

etansarea este din nitril.Conexiunile sunt filetate, de tip FF (feminin feminin). 

Filtrul este echipat cu un manometru cu scala 0...16 bar, utilizat pentru controlul presiunii de 

intrare. 

Treapta de dedurizare apa potabila se va realiza cu ajutorul dedurizatoarelor. 

Statiile de dedurizare sunt echipamente utilizate pentru reducerea duritatii apei. 

Dedurizator industrial 

Limitele de utilizare sunt urmatoarele: 

 Fe <0.2ppm ; 

 Mn <0.05 ppm; 

 duritate<42dH 

 Apa pura din punct de vedere microbiologic. 

Parametrii de functionare: 

 Presiune de operare 2.0 - 6.0 bar 

 Temperatura de operare 5 - 23 oC 

 Tensiune alimentare 220V – 50Hz\ 

 Tensiune de lucru 12V – 50Hz 

 Racord IN/OUT 1’’ 
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 Consum 30W 

 Cadere de presiune 0.5....1bar 

 Durata timp de regenerare 80 min – 120 min 

 Mod de functionare volum 

 Dimensiuni Lxlxh 1200 x 500 x 1450 mm 

Treapta de preparare a saramurei include urmatoarele echipamente :  

 Bazin de preparare a saramurei  
 

Capacitate de 
stocare bazin 

Diametru exterior 
(mm) 

Inaltime 
(mm) 

Material 

300 kg 554 1024 PE 
500 kg 774 1034 PE 

1000 kg 1056 1046 PE 
 

 Vana automata de alimentare cu apa  

Tip: Robinet flotor 3/8" compact, cu servovalva 

Filet din alama 

 Filtre de nisip cuartos 

 Sorb de evacuare saramura 

SORB PVC-U CU SITA DIN PP 

Presiune :16 bar 

 Filtru de impuritati 

FILTRU PENTRU IMPURITATI DIN ALAMA CU AUTO-CURATARE 100 MICRONI, 

3/4", F 

Racord [toli] 3/4" toli 

Grad de filtrare 100 microni 

Suprafata filtranta [cmp] 68.14 

Debit [mc/h] 5.8 mc/h 

Presiune maxima de lucru [bar] 16 
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Temp. maxima de lucru [°C] 100 

Lungime [mm] 67 mm 

Inaltime [mm] 287 mm 

 Senzor de nivel ultrasonic 

Tip :T30UIPBQ 

 senzor difuz 

 carcasa compacta, conexiune cu conector M12 x 1 

 domeniu de masura ajustabil via teach-in 

 Tensiune de alimentare 15...24 VDC, iesire tranzistor PNP si iesire analogica pentru 

curent, 

 Unitate de citire RKC4.5T-5/TEL 

 Cablu PVC, 5 m, mufa M12 mama dreapta, 5 pini, IP67 

Treapta de electroliza in care se formeaza produsul de dezinfectie hipoclorit de sodiu NaOCl 

include urmatoarele echipamente : 

 Pompa de recirculare 
Instalatie 
 

Debit saramura 
l/h 

Presiune 
bar 

Putere 
kW 

Conexiuni pompa 
absorbitie/refulare 

TDEC 250 7 12 0.25 3/8" 
TDEC 500 11 12 0.25 3/8" 
TDEC 1000 16 12 0.25 3/8" 

 
 Celula electrolitica 

Celula 
electrolitica 

Capacitate 
Cl2 

Volum 
produse 

Putere 
consumata 

Consum 
sare 

Dimensiuni  
H x I x A 

  g/h l/h kW kg/h mm 
TDEC 250 250 27 2.52 0.8 1.600 x 600 x 400 

TDEC 500 500 60 4.17 2 1.800 x 600 x 400 

TDEC 1000 1000 120 6.17 4 1.800 x 600 x 400 
 

Treapta de degazare se utilizeaza pentru indepartarea gazelor formate si include urmatoarele 

componente : 
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 Degazor 

Degazorul este utilizat pentru eliminarea Hidrogenului 

Material PVC 

Diamteru DN100  

 Ventilator  

SPECIFICATII TEHNICE: 

Tip  Centrifugal  

Viteza maxima (rpm) 2315 

Debit maxim 70 m³/h 

Nivel zgomot 40 dB 

Putere 18 W 

Tensiune alimentare 220 V 

Clasa de protectie IPX4 

 
 Senzor de aer recirculat 

Senzor de tubulatura pentru viteza aerului siemens QVM62.1 

Se utilizeaza în principal pentru controlul ventilatorului modular în plantele primare pentru a seta 

volumul de baza curgere. 

Actiune 

 QVM62.1 înregistreaza viteza aerului ca valoare masurata si o converteste la o valoare 

activa 

 Semnal de iesire 0 ... 10 V sau 4 ... 20 mA. 

 Exista trei intervale de masurare: 0 ... 5 m / s, 0 ... 10 m / s si 0 ... 15 m / s. 

 Senzorul masoara un punct, adica masoara valorile la o anumita locatie în profilul de 

curgere. Pentru înregistrarea vitezei medii a aerului în conducta, imersarea senzorului 

adâncimea este masura cheie. 
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 Adâncimea de imersiune depinde de profilul de curgere. 

 Principiul de masurare se bazeaza pe principiul masurarii anemometrice. 

 Elementul de detectare a filmului subtire special dezvoltat de QVM62.1 este într-o mare 

masura independent de directia fluxului si este aproape insensibil la orice fel de murdarie 

din flux de aer. 

Senzorul de viteza a aerului consta din: 

 Sonda de imersie cu capul senzorului si elementul de detectare 

 Pipe teava de prelungire cu fiting 

 Capatul tijei de imersie cu sageata directiei de curgere 

 Flansa de conectare reglabila 

 Traductor 

 Cablu de conectare, ecranat, cu patru fire, lungime 1 m 

O scara cu gratare de 0,5 cm pe tija de imersie si conducta de prelungire indica adâncimea de 

imersie. 

Flansa de conectare este utilizata pentru a atasa si sigila tulpina de imersie pe peretele conductei. 

O carcasa din plastic cu capac detasabil adapteaza traductorul. 

Poate fi însurubata pe o suprafata plana. 

Cablul senzorului este conectat; senzorul si traductorul împreuna reprezinta o unitate. 

Intervalele de masurare sunt selectate prin introducerea sau scoaterea unui jumper de conectare. 

Se asigura o protectie împotriva cablurilor false în legatura cu tensiunile proprii, adica masurarea 

iesirea X1 este rezistenta la scurtcircuit. 

Conexiunile capului senzorului nu sunt protejate împotriva functionarii AC / DC 24 V 

 Senzor Hidrogen 

SENZOR DE GAZE TRASOARE TS 810 SDI 

Senzorul TS 810 SDI detectează hidrogenul, care se foloseşte de exemplu într-un gaz de formare 

uzual 95/5 % ca gaz trasor pentru neetanşeităţi, şi permite astfel utilizatorilor localizarea simplă 

şi nedistructivă a punctului cu cea mai mare concentraţie de hidrogen din zona măsurată, de 
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exemplu pentru localizarea fisurilor şi locurilor neetanşe de la recipientele sub presiune, 

conducte, rezervoare etc. 

 
Treapta de stocare produs hipoclorit de sodiu include urmatoarele componente : 
 

 Bazin de stocare 
Volum solutie de 

hipoclorit de sodiu (l) 
Diametru 

(mm) 
Inaltime 

(mm) 
Material 

500 450 784 PE 
2000 1312 1412 PE 
5000 2266 1716 PE 

 
 Bazin de preluare scurgeri accidentale 

Volum solutie de 
hipoclorit de sodiu 

(l) 

Diametru 
(mm) 

Lungime  
(mm) 

Inaltime  
(mm) 

Material 

125 500  700 PE 
500  918 598 PE 

 
 Senzor de nivel ultrasonic  

Tip :T30UIPBQ 

 senzor difuz 

 carcasa compacta, conexiune cu conector M12 x 1 

 domeniu de masura ajustabil via teach-in 

 Tensiune de alimentare 15...24 VDC, iesire tranzistor PNP si iesire analogica 

pentru curent, 

 Unitate de citire RKC4.5T-5/TEL 

 Cablu PVC, 5 m, mufa M12 mama dreapta, 5 pini, IP67 

 Senzor prezenta scurgeri - 

 Treapta de dozare solutie de hipoclorit de sodiu include urmatoarele componente 

optionale : 
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 Pompe dozatoare hipoclorit de sodiu 

Sistem de producere 
electrolitica NaOCl 

Capacitate 
pompa de dozare 

hipoclorit 

Presiune 
maxima 

Putere  
electrica 

Tip l/h bar kW 
TDEC 250 30 4 0.46 
TDEC 500 200 4 0.46 
TDEC 1000 200 4 0.46 

 
 Debitmetre  

Instalatia va fi prevazuta cu debitmetru de aer ce se va monta pe conducta de aer. 
 
Treapta de control dozaj 

 Senzor de Clor  
 Senzor de Ph  

Senzorii de masura si control Cl si pH se vor monta la iesirea din bazinul de hipoclorit. 

Clorul rezidual va fi masurat cu ajutorul aparatului numit analizor de clor rezidual. Acesta are 

urmatoarele caracteristici: 

Tip: CLF10 

 Senzor amperometric Clor liber, compensare cu pH cu electrod 

combinat, Hach/Lange 

Analizor clor liber 

Domeniu de masura: 0 - 20 mg/l 

Include sonda pH si temperatura 

Compensare cu ph si temperatura 

Alimentare 230V (prin intermediul SC200) 

Include panou cu celula by-pass 

 sc200 Controller, 1Digital 

Controller pt 1 senzor 

Afisaj local 

prevazut cu 2 iesiri 4-20mA 
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Optional : Chit de reglare presiune pt instalare analizor clor (pentru retele de apa curata cu 

presiunea intre 1.4 si 8.3 bar) 

După finalizarea instalării este necesar să se verifice asamblarea tuturor componentelor ce fac 

parte integranta din instalatia de producere electrochimica a hipocloritului de sodiu prin 

masurarea tuturor parametrilor functionali ai echipamentelor si verificarea fiecarui echipament in 

parte. În cazul în care se constată la această măsurare anumite diferenţe, instalatia de producere 

electrolitica a hipocloritului de sodiu (NaOCl) nu va funcţiona perfect.  

 
3.4.2. CONEXIUNILE ELECTRICE  
 
Pentru o utilizare corectă, sistemul de producere electrolitica a solutiei de hipoclorit de sodiu 

NaOCl este livrat cu componente electrice standard:  

1) Motoare electrice  

2) Relee de protectie 

Asigurarea tabloului electric, instalarea şi racordarea echipamentului cu respectarea 

reglementărilor internaţionale şi naţionale este de responsabilitatea instalatorului.  

Racordarea electrică a instalatiei de producere electrolitica a hipocloritului de sodiu (NaOCl) va 

fi asigurată numai de personal calificat.  

Racordarea motorului electric va fi efectuată de instalator în conformitate cu indicaţiile din 

manualul producătorului şi din indicaţiile prezentate în acest manual.  

Racordarea tabloului electric este de responsabilitatea instalatorului. Recomandăm asigurarea 

unei protecţii adecvate faţă de supracurenţii absorbiţi din reţea.  

 
! ATENŢIE: 
Lucrările electrice vor fi executate numai de personal specializat.  

Se va verifica valoarea tensiunii, care trebuie să fie aceeaşi ca cea indicată pe plăcuţa de 

identificare a motoarelor electrice.  

Cablurile electrice vor fi corect dimensionate şi protejate, aşa cum este indicat în manualul 

motorului electric.  
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Este interzisă orice intervenţie asupra motorului electric aflat sub tensiune.  

În timpul realizării conexiunilor electrice, linia electrică de alimentare se va deconecta, iar lucrul 

se va efectua numai de către personal autorizat în conformitate cu reglementările naţionale şi 

internaţionale.  

Cablurile electrice vor fi protejate luând în considerare zona de instalare, pentru evitarea 

situaţiilor de obstrucţionare a razei de lucru a maşinii, cu respectarea normelor aplicabile.  

 
3.4.2.1. Specificaţii tehnice pentru componentele electrice  
 
În ceea ce priveşte caracteristicile tehnice ale motoarelor electrice şi ale releelor de protectie vă 

rugăm să consultaţi manualele producătorilor, anexate prezentului manual. Este strict necesară 

respectarea indicaţiilor respectivilor producători în ceea ce priveşte protecţia mediului şi 

conexiunile electrice.  

Tabloul electric de automatizare si control al sistemului de producere electrolitica a 

hipocloritului de sodiu (NaOCl) este prevazut cu urmatoarele: 

-  PLC pt mod AUTO 

-  HMI cu montaj pe usa tablou 

-  Chei comanda MAN-O-AUTO 

-  Hupa acustic + luminos pe 4 etaje 

-  Buton ciuperca montaj pe usa tablou 

-  Comunicatie SCADA MODBUS ETHNu 

 
3.4.2.2.  Principii ale desfăşurării lucrului  
 
Tabloul electric va fi proiectat şi livrat în conformitate cu regulile şi normele legale ce 

reglementează securitatea la locul de muncă.  

Pentru o desfăşurare corespunzătoare a activităţii, este necesară respectarea următoarelor 

principii:  
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1) Se va porni motorul electric în următoarele cazuri:  

- solicitare manuală (opţional) 

- solicitare automată în cazul unui semnal de nivel maxim stabilit în interiorul bazinelor 

(senzor de nivel şi/sau temporizator).  

2) Se vor opri motoarele electrice în următoarele cazuri:  

- solicitare manuală  

- solicitare automată (senzor de nivel şi/sau temporizator)  

- solicitare automată: releul wattmetric  

- solicitare automată în cazul opririi intregului sistem  

- solicitare manuală de urgenţă (butonul de culoare roşie)  

ATENŢIE!  

În cazul unui semnal de la releul wattmetric este necesar ca instalatia să fie repornită manual 

verificând fiecare posibilă blocare.  

Recomandăm conectarea semnalului releului wattmetric la semnalul luminos şi/sau la semnalul 

sonor, iar releul wattmetric trebuie să fie setat la 100% din puterea instalată.  

  
Figura nr.2 Tablou electric sistem electroclorinare 
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3.4.2.3. Caracteristici electrice ale instalatiilor de electroclorinare 
 

Model Instalatie 
electroclorinare 

Capacitate 
Cl2 

Putere 
consumata 

Clasa de 
putere 

Tensiune Frecventa Clasa de 
siguranta 

  g/h kW IP V Hz  

TDEC 250 250 2.52 54 380 50/60 I 

TDEC 500 500 4.17 54 380 50/60 I 

TDEC 1000 1000 6.17 54 380 50/60 I 
 

4. REGULI DE SECURITATE  
 
4.1. UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE NORMELOR DE SIGURANŢĂ  
 
Echipamentele sunt prevăzute cu toate protecţiile necesare, dar, având în vedere structura şi 

funcţionalitatea sa, există o parte care este necesar să fie protejată numai în timpul instalării. 

Tocmai din acest motiv, această protecţie indispensabilă este necesar să fie executată de 

instalator. 

Recomandăm instalarea unor plăcuţe de avertizare adecvate.  

! AVERTIZARE: 

Nu se vor introduce niciodată mâinile sau alte obiecte în instalatie sau in bazinele de depozitare 

si stocare solutii.  

Agentul dezinfectant-Hipoclorit de Sodiu produs de către sistemul de producere Hipoclorit de 

Sodiu, trebuie realizat pentru uz imediat, intervalul de depozitare nu trebuie să depăşească mai 

mult de 24 de ore. 

4.2. UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE A NORMELOR DE SIGURANŢĂ  
 
ATENŢIE!  

Pentru evitarea unor eventuale accidente este necesară citirea atentă a următoarelor:  

Toate racordările se vor efectua numai de personal calificat şi experimentat.  

Se va efectua o fixare corespunzătoare a diferitelor componente şi o fixare corespunzătoare de 

pardoseală.  
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Înainte de pornirea instalatieii este necesar ca toate dispozitivele de siguranţă să fie racordate şi 

funcţionale şi ca instalatia să fie în perfectă stare.  

În cazul unor defecţiuni şi în mod special în cazul defectării dispozitivelor de siguranţă, 

operatorul va informa obligatoriu superiorul său ierarhic şi managerul de siguranţă, precum şi 

operatorul din următoarea tură de lucru.  

În cazul în care defecţiunea împiedică funcţionarea instalatiei în condiţii de siguranţă, aceasta se 

va opri imediat.  

Dacă în timpul turei de lucru sunt mai multe persoane de serviciu, este necesar ca înainte de orice 

operaţiune să fie informate toate aceste persoane.  

Instalatia se va utiliza numai pentru scopul pentru care a fost fabricată  

Orice modificare cu privire la utilizarea sau la siguranţa acesteia va fi efectuată numai de către 

personalul producătorului, producătorul neasumându-şi nicio responsabilitate pentru modificările 

neautorizate sau pentru daunele provocate de aceste modificări.  

Este interzisă îndepărtarea dispozitivelor de siguranţă prezente pe echipamente.  

Toate lucrările de verificare, de întreţinere etc. se vor efectua numai de personal calificat şi 

experimentat.  

Personalul de serviciu va purta un echipament de protecţie corespunzător. Este necesară 

solicitarea acestui echipament de la managerul de siguranţă (mănuşi, încălţăminte etc.).  

Înainte de orice fel de intervenţie, de întreţinere sau de altă natură asupra maşinii se va decupla 

alimentarea electrică a acesteia.  

Pentru evitarea pornirii accidentale a echipamentelor în timpul verificărilor, a curăţării şi a 

lucrărilor de întreţinere, este necesară comutarea comutatorului general pe poziţia OFF şi 

apăsarea butonului de urgenţă pentru blocarea maşinii.  

Înainte de pornirea instalatieieste necesară verificarea stării active a tuturor dispozitivelor de 

securitate.  

Producătorul nu îşi asumă nici un fel de responsabilitate pentru daunele cauzate persoanelor sau 

obiectelor de îndepărtarea sau dezactivarea dispozitivelor de siguranţă (avertizări şi protecţii).  



                            CARTE TEHNICĂ 
SISTEM DE PRODUCERE 

ELECTROCHIMICA HIPOCLORIT DE 
SODIU (NaOCl) 

 
TDEC 

 

Carte tehnică  Page 26 
 
 

Este necesară inspectarea instalatiei cel puţin o dată pe zi sau o dată la fiecare tură de lucru 

pentru verificarea apariţiei oricărui tip de anomalii sau defecţiuni ce pot fi observate din exterior.  

În cazul unor anomalii de orice fel, aceasta se va opri imediat, mai ales dacă aceste anomalii 

prezintă riscuri la adresa personalului sau a instalatiei în sine.  

Se va verifica să fie întotdeauna clar lizibile dispozitivele de siguranţă, avertizările şi plăcuţa de 

identificare.  

Este obligatorie legarea la pământ a părţii exterioare metalice ale echipamentelor  

Este interzisă îndepărtarea avertizărilor şi a atenţionărilor de siguranţă.  

Este interzisă începerea lucrului cu dispozitivele de siguranţă deschise sau deschiderea acestora 

în timpul lucrului.  

Se va avea în vedere că atingerea părţilor rotative ale maşinii poate cauza accidente grave.  

 
4.2.1. Etichetarea şi instrucţiunile de operare 

Implementat în conformitate cu „Norme privind gestionarea instrucțiunilor de etichetare pentru 

produsele de dezinfectare [2005]”. 

 
4.2.2. Precauţii  

Trebuie realizat pentru uz imediat. Concentraţia de clor activ al agentului dezinfectant Hipoclorit 

de Sodiu produs de către sistemul de producere electrochimica a Hipocloritului de Sodiu trebuie 

determinată înainte de utilizare.  

! ATENTIE: 

Dezinfectantul este coroziv pentru metale; efect de albire asupra țesăturilor. 

 
4.2.3. Ambalare  

Ambalarea echipamentului de dezinfectare trebuie să respecte cerințele de igienă.  
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4.2.4. Transport şi depozitare  

4.2.4.1.Transport  

 Pe durata transportului trebuie să existe măsuri pentru protecția solară și protecția 

împotriva ploii;  

 în timpul încărcării și descărcării trebuie evitată aşezarea cu susul în jos; 

 depozitarea și transportul se desfăşoară în conformitate cu contractul de comandă.  

 
4.2.4.2.  Depozitare  

Condiții de depozitare  

Produsul trebuie păstrat într-un loc întunecat, uscat, curat şi bine ventilat. 

 
4.2.5. Termen de valabilitate 

După ambalare, termenul de valabilitate efectiv al echipamentului este asigurat în condițiile 

respectării normelor transport, depozitare și utilizare. 

 
4.3. DISPOZITIVE DE SIGURANŢĂ ÎN UNITATE  
 
Fiecare instalatie va fi prevăzută de instalator cu un buton de urgenţă (de culoare roșie) pentru 

oprirea acesteia. Apăsarea acestui buton în situaţii de pericol va conduce imediat la oprirea 

sistemului  

Incinta staţiei de clorare cu NaOCI va fi organizată pentru a cuprinde: 

- spaţii funcţionale în care se află pompele dozatoare şi recipienţii de consum; camera va avea 

instalaţii de ventilare mecanică; 

- spaţiul de depozitare care adăposteşte recipienţii din plastic cu NaOCl-soluţie; camera va avea 

instalaţii de ventilare mecanică; 

- camera pentru personalul de exploatare. 

Incinta staţiei de clorare, utilizând NaOCI va fi încălzită pe timpul iernii. 

Dimensiunea spaţiilor componente ale staţiei de dezinfectare cu NaOCI va fi stabilită prin 

proiect, funcţie de mărimea debitului tratat. 
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5. DESCRIEREA ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE PRODUCERE 
ELECTROCHIMICA HIPOCLORIT DE SODIU (NaOCl) - TDEC 
 
5.1. Dezinfectarea apei cu HIPOCLORIT DE SODIU (NaOCI) 

Una din soluţiile tehnice practicate pentru dezinfectarea apei este cea in care se utilizeaza 

hipocloritului de sodiu- NaOCI produs prin electroliza.  

In general, solutia comercializata de NaOCI, conţine circa 12.5% CI activ şi are valoarea pH ≅ 

11 (conform STAS 918-83).  

Pentru oxidare se utilizează fracţiunea de 12.5% Cl2 din soluţia de NaOCI. 

Solutia produsa in cadrul sistemului de producere electrochimica a NaOCI “in situ” in instalatiile 

de tip TDEC, este depozitata în recipienţi din plastic, închişi ermetic. 

Principiul de baza: 

Principiul de baza consta in dezinfectia apelor utilizand NaOCl . 

Acesta se produce prin dizolvarea unei sari (de ex. NaCl) in apa. Prin intermediul electrolizei,  

sarea va fi transformata in hipoclorit de sodiu care va fi utilizat mai apoi in dezinfectia apelor. 

Avantajul acestui procedeu este ca procesul de electroliza produce hipocloritul de sodiu 

(NaOCl), ce disociaza instantaneu in acid hipocloros, forma oxidanta a clorului traditional iar 

acesta este mult mai eficient si mai puternic decat acidul clorhidric. 

Acidul hipocloros (HOCl) distruge atat materiile organice cat si agentii patogeni, algele, 

bacteriile, sau alte microorganismele.  

Ulterior, clorul activ sub actiunea razelor ultraviolete, se transforma din nou in sare, gata sa reia 

ciclul si sa produca din nou clor. 

Solutia de hipoclorit de sodiu (NaOCl) produsa este stocata intr-un rezervor de stocare de unde 

va fi dozata prin intermediul unei pompe de dozare statia de tratare apa. 

Instalaţia de dozare şi consum este alcătuită dintr-un recipient conţinând NaOCI pentru 

consum din care aspiră o pompă dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza necesară 

asigurării concentraţiei de Cl2, în apa de tratat. 
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Principalii parametri de dimensionare tehnologică a construcţiilor şi instalaţiilor pentru 

dezinfectare cu NaOCl : 

Debitul de NaOCl ce va fi introdus în apa de tratat se calculează cu formula: 

q=Q xD   (kg/h) 

unde: 

q - consumul orar de NaOCl (kg/h) 

Q - debitul de apă tratată cu NaOCl (m 3/h) 

D - doza de clor activ (g/m3) 

Ca si recomandări pentru dimensionarea depozitului de NaOCl 

Cantitatea depozitată - Cd, NaOCl va fi: 

Cd = 24 x C x T, 

C - Consumul orar de NaOCl, - q (NaOCl) - kg/h 

T - Perioada de stocare (zile) 

Numărul de recipienţi din depozit este: 

unde: Nr= Cd x Cr 

Nr - numărul de recipienţi cu NaOCl 

Cd - Cantitatea de NaOCl, necesară în depozit 

Cr - Capacitatea unui recipient cu NaOCl (kg) 

Reacţia hipocloritului de sodiu în apă. 

Hipocloritul de sodiu se hidrolizează pentru a forma acidul hipocloros (HOCl), dupa cum 

urmează: 

 NaOCl + H2O  NaOH + HOCl  

 HOCl + H2O  H3O
+ + ClO- 

Disocierea acidului hipocloros depinde de valoarea pH-ului apei. 

Agentul dezinfectant-Hipocloritul de Sodiu este produs direct de către Generatorul de Hipoclorit 

de Sodiu fără aditivi. 
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O anumită cantitate de dezinfectant cu clor interacționează cu acidul, iar când reacția este 

completă, capacitatea sa de oxidare este echivalentă cu greutatea clorului folosit pentru 

măsurarea capacităţii de oxidare a agentului dezinfectant-Hipocloritul de Sodiu. Concentraţia 

disponibil de clor este exprimat în mg/L. 

 

5.2. Cerinţe materie primă pentru sistemul de producere electrochimica a hipocloritului de 

sodiu NaOCl 

5.2.1. Sare 

De culoare albă, gust sărat, fără corpuri străine vizibile, fără iod. Concentraţia de clorură de 

sodiu (bază uscată) va îndeplini cerințele standardelor in vigoare. 

Concentratia florului in electrolit va trebui sa fie mai mica de 2 mg/l. 

Nivelul de Mn ce intra in celula de electroliza va fi mai mic de 20 mg/mc. 

Parametrii de calitate Cantitatea maxima (mg/kg) 

Fe 10 

Hg 0.26 

Mn 10 

Ni 13 

Cr 13 

Cd  1.3 

As 13 

 

5.2.2. Apa 

Utilizaţi apă potabilă. Cerințele de igienă trebuie să îndeplinească valorile din standardele in 

vigoare pentru apa potabila. 
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5.3. Cerinţe tehnice pentru sistemul de producerea electrochimica a hipocloritului de sodiu 

NaOCl 

5.3.1. Echipamentul Generator de Hipoclorit de Sodiu 

Utilizati echipamentul Generator de Hipoclorit de Sodiu pentru dezinfectare. Verificați dacă sunt 

montate corect instrumentele de măsurare, comutatorul, becul de semnalizare, plăcuța de 

identificare de pe panoul de afișare al Generatorului de Hipoclorit de Sodiu; cablarea corectă; 

fiabilitatea siguranței operaționale. 

 

5.3.2. Electrod Generator de Hipoclorit de Sodiu 

Nu se vor folosi electrozi de grafit și dioxid de plumb.  

Agentul dezinfectant-Hipoclorit de Sodiu folosit pentru tratamentul de dezinfectare trebuie 

preparat cu titan, ruteniu, iridiu și alți electrozi metalici. 

 
5.4. Prepararea agentului dezinfectant -Hipoclorit de Sodiu in instalatia TDEC 

1. Sarea alimentară se dizolvă în apă potabilă.  

2. Concentrația de soluție salină este de 30 g/L ~ 50 g/L. 

3. Adăugați soluție salină complet dizolvată în celula electrolitică a Generatorului de 

Hipoclorit de Sodiu conform metodei și capacității specificate în instrucțiunile produsului. 

4. Porniți sursa de alimentare şi conform procedurilor specificate în instrucțiunile 

produsului începeţi electroliza pentru a obţine agentul dezinfectant-Hipoclorit de Sodiu. 

Reactiile care au loc in celula de electroliza sunt urmatoarele: 

 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2
- + H2

+  

Clorul produs reactioneaza cu Solutia de hidroxid de sodiu NaOH formata, rezultand astfel 

Solutia de NaOCl necesara. 

 Reactia este urmatoarea: 

 Cl2 + 2NaOH ↔ NaCl + NaClO + H2O 

Astfel, solutia produsa in urma procesului de electroliza are un pH cuprins intre 8.5 si 9.5 iar 

concentratia clorului este de 5-6.5 g/l. 
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Solutia are un timp de injumatatire de cateva luni si poate fi pastra fara problem in tancuri de 

stocare. 

Dupa dozarea in apa a solutiei produse, nu va mai fi necesara corectia pH-ului. 

5.5. Descrierea functionala a procesului tehnologic a instalatiei de electroliza TDEC 

•   Treapta de tratare mecanica   

Pe conducta de alimentare cu apa de la reteaua orasului se va monta un filtru de retineri particule 

cu rolul de a nu introduce in statia de dedurizare diferite impuritati ce pot dauna echipamentelor 

de dedurizare 

•   Treapta de dedurizare apa potabila 

Pe specificul fiecarui bulletin de analiza al apei ce trebuie tratata si a consumului specific de apa 

se va selectiona o statie de dedurizare ce va fi capabila sa functioneze timp de 24 h . 

Duritatea apei dupa dedurizare trebuie sa fie sub 0.03 mol/litru. 

•  Treapta de preparare a saramurei 

Apa ce a fost dedurizata va fi introdusa in Bazinul de saramura cu ajutorul unei vane cu flotor 

mentinand un nivel constant al apei in bazin. 

In acest bazin se va completa cu tablete de sare de o calitate foarte buna unde concentratia de 

NaCl trebuie sa fie de minim 96% iar gradul de impuritati foarte scazut.Este de preferat a folosi 

un singur furnizor de tablete de sare pentru a avea un produs stabil ceea ce va determina o 

perioada de intretinere specifica produsului in cauza. 

Bazinul are prevazut la partea inferioara un nisip cuartos cu rolul de a filtra saramura formata 

prin dizolvarea patilelor de sare. 

Deasemeni bazinul evacuaza apa la partea inferioara a bazinului prin sorb catre unitatea de 

electroliza. 

Controlul nivelului saramurei pentru consum cat si in caz de alarma este efectuat cu ajutorul 

senzorului ultrasonic . 

In afara bazinului pe conducta catre unitatea de electroliza se va monta un filtru de impuritati cu 

rolul de a minimiza incarcarea electrozilor de titan ale celulei electrolitice. 
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•   Treapta de electroliza 

Saramura dupa ce a fost purificata cu ajutorul filtrului de impuritati este tranzvazata catre celula 

electrolitica cu ajutorul unei pompe. Dozajul pompei de transvazare este reglat astfel incat 

adaugand suficienta apa dedurizata a se crea o dilutie a saramurei pentru functionarea optima a 

celulei electrolitice. 

Celula electrolitica este formata din electrozi de Titanium pur ,iar acesta este alimentata cu 

curent pentru a produce disocierea NaCl. 

In urma disocieri produse prin electroliza se elibereaza hipoclorit + hidrogen   

•  Treapta de degazare 

Dupa procesul de electroliza este necesar a folosi un degazor cu rolul de a elimina hidrogenul cat 

mai repede prin diferenta de presiune hidrostatica. 

Pentru eliminarea hidrogenului este prevazuta o coloana de ventilatie ermetica dotata cu un 

ventilator ce antreneaza in mod continu hidrogenul spre exteriorul cladiri. 

Pentru siguranta a fost prevazut un senzor de circulatie a aerului care va monitoriza debitul de 

aer permanent necesar pentru a preintampina eliberarea hidrogenului in incapere. 

Deasemeni pentru o mai mare siguranta incaperea tehnica poate fi prevazuta cu un senzor de 

hidrogen montat pe plafonul camerei cu scopul de a sesiza pierderi accidentale de hidrogen. 

Camera tehnica unde va fi monatata celula electrolitica trebuie sa fie curata fara praf ,fara 

umiditate,fara factori de coroziune. 

In cazul in care pompa de transvazare sau celula electrolitica sau ventilatorul sau senzorul de 

circulatie aer sunt defecte sau oprite va fi oprita toata instalatia . 

•   Treapta de stocare produs hipoclorit 

Bazinul de stocare hipoclorit este fabricat din PE cu scopul de a rezista la actiunea chimica a 

produsului obtinut in urma electrolizei 

Acest bazin este prevazut cu coloana de ventilatie pentru eliberarea eventualelor gaze de 

hidrogen ramase in urma degazarii cat si pentru a putea fi ajustat nivelul in urma pomparii 
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produsului. Se va evita efectul de vacum in cazul functionarii pompelor de dozaj cat si efectul de 

suprapresiune in cazul in care pompa de transvazare alimenteaza celula electrolitica. 

Bazinul de stocare este prevazut cu senzor ultrasonic de nivel pentru pornirea instalatiei de 

electroliza cat si a pompelor de dozare. 

Bazinul de stocare poate fi montat intrun bazin exterior prevazut pentru a prelua eventualele 

scurgeri accidentale. 

Acest bazin exterior este prevazut cu senzor de scurgeri ce vada alarma in caz de avarie. 

Forma de condiționare a produsului  - concentrat lichid  

Caracteristici UM Conditii de adminisibilitate Metoda de verificare 
Aspect si culoare - Lichid limpede, galben fara 

impuritati 
Vizual 

Continut de clor activ % 12.5 STAS 918-83 
Continut in cloruri % Max.1.4 STAS 918-83 
Continut in hidroxid de 
sodiu 

% 0.7 - 2 STAS 918-83 

Continut in carbonat de 
sodiu 

% Max.1.7 STAS 918-83 

Densitatea la 20oC Kg/l 1.2 – 1.31 ASTM D 891 
Oxigen eliberat ml Max. 9 LA-MA-04-55 
Spuma Sec. Max. 35 LA-MA-04-56 
pH la 1%dilutie la 20oC Unit. pH Min.10.5 STAS 8619/3-90 

 

•   Treapta de dozare 

Hipocloritul stocat va fi dozat cu ajutorul pompelor de dozare in coloana de apa. Pentru siguranta 

se vor folosi doua pompe una in functionare iar una in rezerva. 

Dozajul optim de hipoclorit va fi calculat astfel:  q=Q xD   (kg/h) 

unde: 

q - consumul orar de NaOCl (kg/h) 

Q - debitul de apă tratată cu NaOCl (m 3/h) 

D - doza de clor activ (g/m3) 
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Dozajul de hipoclorit va fi calculat in functie de debitul de apa citit de catre debitmetrul 

electromagnetic . 

Pe cloana de evacuare va fi instalat un senzor de clor care va citi concentratia clorului in mod 

continu iar aceste date introduse in SCADA cumulate cu informatia de debit orar va controla 

debitul pompellor de dozare hipclorit. 

• Treapta de control dozaj 

Pe cloana de evacuare va fi instalat un senzor de clor care va citi concentratia clorului in mod 

continu iar aceste date introduse in SCADA cumulate cu informatia de debit orar va controla 

debitul pompellor de dozare hipclorit. 

Informatiile din SCADA vor fi stocate pentru controlul calitatii apei la evacuare cat si pentru 

optimizare costurilor de exploatare a instalatiei de electroliza. 

Rezultatele procesului de dezinfectie este influentata de mai multi parametrii cum ar fi: 

- temperatura apei 

- temperatura ambianta 

- mediul de instalare 

- umiditatea aerului 

- pH 

- presiunea apei 

In tabelul de mai jos sunt prezentati principalii parametrii care influenteaza procesul de 

dezinfectie precum si valorile acestora. 

Celula 
electrolitica 

Temperatura 
apei 

Temperatura  
ambianta 

Mediu 
instalare 

Umiditatea 
aerului 

pH Presiune 
apa 

potabila 
  grade celsius grade celsius   %   bari 

TEDEC  15---25 10---25  fara praf  75 7.5 2.5-6 

 
Funcţie de natura apei supusă dezinfectării, în ţara noastră, calitatea apei rezultate, măsurată prin 

indicatorii fizico-chimici şi bacteriologici, este stabilită prin următoarele reglementări şi acte 

normative: 



                            CARTE TEHNICĂ 
SISTEM DE PRODUCERE 

ELECTROCHIMICA HIPOCLORIT DE 
SODIU (NaOCl) 

 
TDEC 

 

Carte tehnică  Page 36 
 
 

- la apa pentru consum potabil - STAS 1342 şi Ordinul M.S. nr.536/1997. 

Calitatea apei trebuie sa fie in concordanta cu standardele cerute si anume : Parametrii de calitate 

ai apei potabile trebuie sa respecte Legea 458/2002, Anexa nr.1 si Legea 311/2004. 

Parametru U.M. 
Limită din Legea 458/2002 

311/2004 
    

Turbiditate NTU max. ≤5 
pH   6.5 - 9.5 

Conductivitate µS/cm 2500 
T.D.S** mg/l   

Duritate totala grad german > 5 
Clor rez. lib. mg/l max. 0.5 

Coli totali nr./100ml 0 
Escherichia coli nr./100ml 0 
Enterococi intes. nr./100ml 0 

 
6. LISTA DE CONSUMABILE PENTRU SISTEMUL DE PRODUCERE 
ELECTROCHIMICA A NaOCl 
Principalele consumabile ale sistemului de producere electrochimica a NaOCl sunt: 

 
 
 
 
 

NR. DENUMIRE COMPONENT PRODUCATOR 

1 Electrolizor Terra Dinamic 

2 Pompa transvazare Grundfos 

3 Ventilator Vortice 

4 Sonda senzor de circulatie aer Siemens 

5 Sare tehnologica pastille – vezi fisa tehnica  

6 Filtre apa  

7 Filtre saramura  
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7.    INSTRUCŢIUNI  DE MONTAJ  
 
Montajul  trebuie efectuat doar de personal calificat  și autorizat de către  
responsabilul lucrării și/sau  de către SC TERRA DINAMIC SRL. 

 
La montajul sistemului de producere electrochimica a NaOCl se vor respecta cu stricteţe 

instrucţiunile de montaj transmise mai jos: 
 Instrucțiuni generale de montaj : 

1. Se verifică componentele conform listei de material.  

Toate piesele (repere, subansambluri, elemente de asamblare, materiale pt montaje) 

2. Asamblarea sistemului: 

a. fixarea şi asamblarea tuturor componentelor se va fi face prin prindere cu sisteme de prindere 

specifice. 

3. Instalarea dulapului de comandă. 

4. Montarea tuturor cablurilor între agregate şi dulapul de comanda. 

Verificaţi ca tevile de protecţie sa fie montate în stare bună. 

5. Fiecare garnitură de etanşare a unui cablu trebuie să fie stransă astfel încat să se evite 

patrunderea apei. 

Garniturile de etanşare ale unui cablu trebuie controlate dupa 4-6 săptămani dupa instalare. 

Aceste lucrări vor fi realizate doar de personal specializat. 

6. Instalarea şi reglarea sistemului imersat.  

7. Cursa de proba, testarea programului sub supravegherea continuă. 

Montarea tuturor componentelor sistemului de producer electrochimica a NaOCl se va realiza cu 

mijloace corespunzatoare.  

Nici un component electric sau mecanic sa nu sufere deteriorari (motoare, comutatoare, cablu 

pozat în țeava etc).  

Este esenţial  să se realizeze un test pe uscat în care toate funcţiile să fie testate de mai multe ori.   

 
 
 



                            CARTE TEHNICĂ 
SISTEM DE PRODUCERE 

ELECTROCHIMICA HIPOCLORIT DE 
SODIU (NaOCl) 

 
TDEC 

 

Carte tehnică  Page 38 
 
 

8.        INSTRUCŢIUNI EXPLOATARE SI INTRETINERE ECHIPAMENT  
Se vor respecta urmatoarele instructiuni de exploatare si intretinere a echipamentelor: 
1. Treapta de tratare mecanica 

 Filtre mecanice de retinere impuritati  

- Se va verifica zilnic presiunea apei pe manometru 

- Se va curata sita filtrului daca se constata scaderea presiunii apei 

2. Treapta de dedurizare apa potabila 

 Dedurizator industrial 

-    Se va urmari presiunea apei 

-    Se va completa cu sare tehnologica (pastile) 

-    Se va curata sau chema tehnicianul pentru intretinere periodica conform manual 

de exploatare 

-     In caz de avarie se va opri instalatia de electroliza 

3. Treapta de preparare a saramurei 

 Bazin de preparare a saramurei  

- Se va verifica zilnic nivelul apei si a pastilelor de sare /si se va completa 

corespunzator 

 Vana automata de alimentare cu apa 

- Se va verifica zilnic daca functioneaza in sensul daca actioneaza on/off asupra 

alimentari cu apa 

 Filtre de nisip cuartos 

- o data la 1 luni se va spala cu apa curata pana cand apa evacuata nu va mai 

prezenta urme de suspensii solide  

 Sorb de evacuare saramura 

- o data la 1 luna se va curata/ verifica filtrul din punct de vedere mecanic 

 Filtru de impurutati 

- se va curata/verifica zilnic  

 Senzor de nivel ultrasonic 
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- se va urmari zilnic pe display de la tabloul electric nivelul afisat 

4. Treapta de electroliza 

 Pompa de recirculare 

- se va verifica zilnic functionarea acesteia 

 Celula electrolitica 

 -     se va verifica zilnic functionarea acesteia 

-    o data pe luna se va efectua o curatare a electrozilor prin introducerea de hipoclorit 

pe circuitul normal al saramurei  

-   introducerea hipocloritului poate fi facuta cu ajutorul unei pompe manuale sau 

electrice 

-    electrolizorul va fi schimbat complet dupa 5000 ore ore functionare 

 Tablou electric 

- vor fi verificati zilnic parametri de functionare tensiune,curent consumat cu celula 

electrolitica in functiune,avariile semnalate 

5. Treapta de degazare 
 Degazor 

- Se va verifica zilnic vizual si cu aparat de masura eventuale pierderi de hidrogen 

sau deformari mecanice a instalatiei de ventilatie 

 Ventilator  

- se va verifica zilnic functionarea acestuia iar in caz de avarie va fi oprita instalatia 

de electroliza 

 Senzor de aer recirculat 

-     se va verifica zilnic functionarea acestuia iar in caz de avarie va fi oprita instalatia 

de electroliza  

 Senzor Hidrogen (echipament optional) conform detaliilor de proiectare 

-     se va verifica zilnic functionarea acestuia iar in caz de avarie va fi oprita instalatia 

de electroliza 
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6. Treapta de stocare produs hipoclorit 

 Bazin de stocare 

- Se va verifica zilnic  integritatea bazinului ,daca prezinta deformari 

mecanice,pierderi de lichid 

- Se va verfica zilnic daca senzorul ultrasonic functioneaza 

 Bazin de preluare scurgeri accidentale 

- Se va verifica zilnic daca a colectat lichid datorat pierderilor accidentale 

- Se va verifica lunar daca senzorul de nivel functioneaza prin probarea acestuia 

 Senzor de nivel ultrasonic 

- se va urmari zilnic pe afisajul tabloului electric variatia nivelului afisata de catre 

acesta 

 Senzor prezenta scurgeri 

7. Treapta de dozare 

 Pompe dozatoare hipoclorit 

- Se va urmari zilnic daca pompele functioneaza cat si daca prezinta urme de 

pierderi accidentale de lichid 

 Debitmetre  

-se vor inregistra zilnic in jurnal de zi valorile inregistrate in paralel cu 

inregistrarea electronica 

8. Treapta de control dozaj 

 Senzor de Clor  

- se vor inregistra zilnic in jurnal de zi valorile inregistrate in paralel cu 

inregistrarea electronica 

 Senzor de Ph 

- se vor inregistra zilnic in jurnal de zi valorile inregistrate in paralel cu 

inregistrarea electronica 

 Debitmetre apa potabila 
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- se vor inregistra zilnic in jurnal de zi valorile inregistrate in paralel cu 

inregistrarea electronica 

 
9. INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE ŞI SANĂTATE ÎN MUNCĂ LA EFECTUAREA 
OPERAȚIUNILOR DE MONTAJ SI MENTENANŢA  

 
Sistemul de producere electrochimica a solutiei de dezinfectie NaOCl  va fi utilizat  numai de 

personal calificat şi experimentat. 

Toate racordările se vor efectua numai de personal calificat şi experimentat. 

Înainte de pornirea echipamentului, este necesar ca toate dispozitivele de siguranţă să fie 

racordate şi funcţionale şi ca echipamentele să fie în perfectă stare.  

În cazul unor defecţiuni şi în mod special în cazul defectării dispozitivelor de siguranţă, 

operatorul va informa obligatoriu superiorul său ierarhic şi managerul de siguranţă, precum şi 

operatorul din următoarea tură de lucru.  

În cazul în care defecţiunea împiedică funcţionarea echipamentului în condiţii de siguranţă, 

aceasta se va opri imediat.  

Toate lucrările de verificare, de întreţinere etc. se vor efectua numai de personal calificat şi 

experimentat.  

Personalul de serviciu va purta un echipament de protecţie corespunzător. Este necesară 

solicitarea acestui echipament de la managerul de siguranţă (mănuşi etc.).  

Înainte de orice fel de intervenţie, de întreţinere sau de altă natură asupra echipamentului, se va 

decupla alimentarea electrică a acesteia.  

Producătorul nu îşi asumă nici un fel de responsabilitate pentru daunele cauzate persoanelor sau 

obiectelor de îndepărtarea sau dezactivarea dispozitivelor de siguranţă (avertizări şi protecţii).  

Se va verifica să fie întotdeauna clar vizibile dispozitivele de siguranţă, avertizările şi plăcuţa de 

identificare.  

Este interzisă îndepărtarea avertizărilor şi a atenţionărilor de siguranţă. 
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10.       ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE EXPLOATARE 
 

Să se ingrijească permanent de buna intreţinere a agregatelor şi utilajelor respective, precum şi ca 

folosirea acestora sa se facă  în conformitate cu caietul de sarcini şi prospectul fiecarui agregat 

sau utilaj. 

Iau măsuri urgente pentru remedierea defectiunilor ivite,astfel încat procesul tehnologic sa se 

desfasoare continuu normal şi cu randamentul optim. 

Electricianul statiei de tratare apa va fi verificat periodic asupra cunostințelor de specialitate de 

catre energeticul şef al întreprinderii furnizoare de electricitate şi de catre responsabilul statiei de 

tratare iar cu aceasta ocazie se vor completa cunostintele necesare. 

Să preia şi sa predea schimbul conform programului stabilit, în ordine si cu punctualitate ; 

Sa ţina evidenţa tehnică  a utilajelor,aparatelor şi a echipamentelor electrice din punct de vedere 

al functionarii intreţinerii consumului energetic,etc.; 

Să se efectueze inspecţia şi revizia preventivă precum şi reparaţiile curente la instalatiile electrice 

pe care le are în primire şi le supraveghează ; 

Să participe la intocmirea planurilor de reparaţii (medii si capitale) precum şi la intocmirea 

listelor de piese de schimb necesare ; 

Să asiste personalul tehnologic, la efectuarea manevrelor care au contingenţa cu instalaţiile 

electrice ; 

Să facă propuneri pentru îmbunataţirea continuă a exploatarii si pentru modernizarea instalaţiilor 

prin introducerea mijloacelor noi de exploatare a instalatiilor electrice; 

Să întocmească fișele tehnice ale tuturor utilajelor electrice,ale aparatajului greu şi ale 

echipamentelor instalate ; 

Să colaboreze la întocmirea raportului anual privind starea tehnică a instalațiilor electrice, a 

observațiilor de exploatare şi de statistică a avariilor, pe categorii. 
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11.       DISPOZITII FINALE 

Această carte tehnică face parte din documentaţia tehnică, prin urmare se va pastra la indemana 

personalului raspunzator cu montajul şi a celor de serviciu raspunzatori cu intretinerea. 

Toate instrucțiunile manualului de operare și de intreţinere trebuie sa fie respectate cu strictețe. 

Dreptul la garanţie este valabil numai dacă toate instrucţiunile acestui manual au fost respectate 

şi dacă punerea în funcţiune a avut loc fară incidente. 

Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate pentru deteriorari şi incidente care se produc 

datorită nerespectarii instrucţiunilor din manualul tehnic. 

Asamblarea şi punerea in funcţiune se poate aplica numai de personalul calificat. 

Producătorul nu își asuma nici un fel de responsabilitate pentru deteriorarea cauzată de 

personalul firmei de montaj sau de alt personal însarcinat de aceasta.  

De asemenea producătorul nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru deteriorari şi daune 

provenite din folosirea necorespunzătoare. 

Macaralele şi dispozitivele adecvate de ridicare şi sustinere trebuie sa fie disponibile pentru 

procesul de asamblare. Producătorul nu va pune la dispozitie aceste utilaje (macarale, schele etc). 

 
12.       GARANȚIE 

SC TERRA DINAMIC SRL garantează funcționarea corectă a echipamentelor și calitatea 

materialelor folosite  atât  timp  cât  sunt  respectate cu  stricteţe instrucțiunile de  siguranță, 

instalare, folosire  și întreținere descrise în prezentul manual. 

SC TERRA DINAMIC SRL se obligă  să înlocuiască sau să repare gratuit piesele care  se strică  

din cauza  unor  defecte la nivelul  calității  materialului sau  în caz de defect  de fabricare timp  

de 24 luni de la data  livrării . Fac excepţie cazurile în care  se dovedește contrariul la livrare/în 

contract sau  documentul de primire, caz în care  transportul și cheltuielile de deplasare vor fi 

asigurate de client. 

SC TERRA DINAMIC SRL nu  se  face  responsabilă în  niciun  caz  de  avariile cauzate de 

neglijență în supraveghere, utilizarea neadecvată sau uzura  pieselor din cauza  folosirii. 
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SC TERRA DINAMIC SRL nu se face  responsabilă de avariile  sau  funcționarea 

necorespunzătoare  datorate  realizării unor   probe  de   funcționare,  punerii  în  funcțiune  sau   

de realizarea unor  modificări fără  a ne  fi adus  la cunoștință sau  fără  a fi primit  autorizație din  

partea noastră. 

 

13.       REPARAȚII 

Lucrările de reparații și întreținere trebuie să fie realizate doar  de personal expert pentru că 

necesită anumite abilități  și o cunoaștere foarte  bună  a echipamentului. 

Serviciul   de  asistență  tehnică  dispune  în  totalitate  de  toată   gama   de  piese   de  schimb  

pentru echipament. 

Atunci când  comandaţi piese  este  nevoie  să indicați întotdeauna: 

 

•          Tipul  

•          Nr. de serie 

•          Data fabricării 

•          Descrierea piesei  cerute 

•          Cantitatea necesară 

Pentru lucrări  de reparație și întreținere cereți intervenția echipei de asistență tehnică: 

 

 

SC TERRA DINAMIC SRL 
T: +0213246611 F: +0213246611 

terradinamic@gmail.com 
www.epurareapa.com 
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14.  REGISTRU DE REVIZII 

Produsul SISTEM DE PRODUCERE ELECTROCHIMICA A NaOCl – TDCE este  supus 

Directivelor Maşini  CE. 

Rezultatele reviziilor  trebuie înregistrate de către  responsabilul cu echipamentul. Revizia poate 

fi făcută  de următorul personal expert: 

•          Responsabilul companiei 

•          Asamblor 

•          Persoane abilitate 

•          Mecanic de la asistență tehnică autorizat de SC TERRA DINAMIC SRL 

Cu alte cuvinte, tehnicieni competenți care,  datorită formării  și experienței în domeniu, au 

cunoștințe cu  privire   la  normele  lucrării și  prevenirii de  accidente, cu  privire   la  legile  și  

regulamentele în vigoare (de ex. normele VDE, normele DIN, EN și UNE) și care  sunt  în 

măsură să desfăşoare lucrările în siguranță. 

Rezultatul reviziei: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data și Semnătura examinatorului 

 


