
STATII DE EPURARE APE UZATE 
- Echipamente - 



Producator TerraDinamic 
• STATII DE EPURARE COMPACTE MENAJERE

• STATII DE EPURARE INDUSTRIALE

• Gr atare cu snec  - TDGDA
• Gr atare cu raclor - TDGRA
• Gratare sita rotativa - TDGDSR

• Gratare sita cilindrica - TDGDSC

• Gratare sita plana - TDGDSP

• Separatoare grasimi - TDSG

• Separatoare hidrocarburi - TDSH

• Poduri racloare cu raclare radiala - TDPRRR

• Poduri racloare cu raclare  lineara  -   TDPRRL

• Poduri racloare cu suctiune pentru decantoare  circulare - TDPRSC

• Poduri racloare cu suctiune pentru decantoare longitudinale - TDPRSL

• Dicantere mecanice pentru sisteme SBR - TDDM

• Deflector - TDDN

• Deversor - TDDA

• Platforme metalice - TDPM

• Stavile plane - TDSP

• Unitate de flotatie cu aer dizolvat - TDDAF

• Floculator TDF

• Unitate de dozare manuala

• Unitati de dozare plimeri/coagulanti - TDUD

• Unitati compacte (separator de nisip si grasimi) - TDUC

 Furnizor TerraDinamic  

• Gratare pas cu pas - TDGDPP

• Difuzori (bule mari/medii) - TDDFZ-BM

• Difuzori (bule fine) - TDDFZ-BF

• Suflante - TDSF

• Mixere  orizontale  pentru recirculare - TDMXOR

• Mixere orizontale acceleratoare de debit -TDMXOA

• Mixere verticale - TDMXV

• Pompe submersibile  (ape uzate) pentru recirculare - TDPSR

• Pompe submersibile (ape uzate) cu  tacator - TDPST

• Sisteme UV (pentru dezinfectia apelor) -  TDUV

• Sisteme SCADA

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Gratar TDGDA 

Gratarele TDGDA (gratare cu snec) pot fi  utilizate ca prima treapta  

pentru echiparea statiilor de epurare a apelor uzate menajere (provenite de  

la localitati sau constructii – cladiri), industriale (provenite de la diferite tipuri 

de industrii sau ferme agrozootehnice) cu rolul de a indeparta particulele  

solide din apa deshidrateaza si compactaza materiile colectate. 

CARACTERISTICI: 

Realizat din otel inox AISI 304/316 
Complet demontabil 
Sita cu ochiuri de 3 pana la 10 m 
Snec din inox 
Sistem automat de curatare 
Sistem de deshidratare si compactare a materiilor colectate 

DIMENSIUNI: 

*Alte dimensiuni disponibile la cerere
** In functie de cerintele beneficiaruluise pot face adaptarile necesare la conditiile solicitate 

Model 
Latimea 

de lucru a 
sitei (mm) 

Latime
a sitei 
(mm) 

Latimea 
canalulu
i (mm) 

Inaltimea 
canalului 

(mm) 

Inaltimea 
de 

incarcare 
(mm) 

Putere 
(kW) 

Diametrul 
sitei (mm) 

Lungimea 
melcului 

(mm) 

TDGDA01 230 280 ≥ 300 500 500 0.55 3- 10 2.849 

TDGDA02 230 280 ≥ 300 800 1.400 0.55 3- 10 5.052 

TDGDA03 390 440 ≥ 450 800 1.400 1.1 3- 10 5.052 



Gratar TDGRA 

Gratarul TDGRA (gratar cu raclor) este destinat instalarii in  

statiile de epurare a apelor uzate in vederea retinerii particulelor grosiere 

din apa. Gratarul propriu-zis este alcatuit din bare individuale pe care se  

depun particulele solide din apa si este curatat cu ajutorul unui raclor  

care ridica reziduurile intr-un jgheab de inox pentru a fi descarcare. 

* Disponibile in mai multe marimi si pot fi adaptate cerintelor clientilor, care pot include
cerinte cu privire la materialele folosite, inaltimea fundatiei, sistemul de operare sau culoare. 

CARACTERISTICI 

Realizat din inox AISI 304/316 
Se monteaza in canale deschise rectangulare cu viteza 
apei max. 1,2 m/s  
Functioneaza in spatii acoperite sau in aer liber 
Temperaturi minime -20°C si umiditate 80% 
Distanta intre bare, e = 12....60 mm 
Unghiul de inclinare al gratarului intre 70 - 80° 



Gratar TDGDPP 

TDGDPP este destinat separarii particulelor solide din ape uzate, 

 in canale cu latimi de pana la 1600mm. Poate fi instalat in statii de 

 epurare mai mici chiar si in rezervoare de inox. Curatarea  

suprafetei gratarului se face automat, pas cu pas, datorita 

constructiei sale din bare in forma de trepte ce se interpatrund 

intr-un  sens circular radicand reziduurile depuse de la un nivel 

la altul pana in partea superioara a gratului unde sunt descarcate. 

* Disponibile in mai multe marimi si pot fi adaptate cerintelor clientilor, care pot include
cerinte cu privire la materialele folosite, inaltimea fundatiei, sistemul de operare sau culoare. 

CARACTERISTICI 

Realizat din inox AISI 304/316 
Alcatuit din bare individoale in forma de dinti cu grosimea 
de 2,5mm 
Distanta intre bare 2, 3 sau 5mm 
Viteza de fuctionare  0,02m/s 
Dotat cu carcasa de acoperire 



Gratar TDGDSR 

TDGDSR este o instalatie ce are ca parte active o 

sita rotativa lenta (un tub cu fante, alcatuit dintr-o structura 

sudata cu bare de sustinere axiale, pe care este infasurata o 

spirala profilata, rezultand astfel fante de dimensiune 

calibrata.) folosita pentru a separa impuritățile mecanice  din 

apele reziduale industriale. In general, sitele rotative se 

monteaza in fata unitatii de flotatie (DAF),  ca si o prima 

treapta a pre-epurarii.  

DIMENSIUNI: 

* Alte dimensiuni disponibile la cerere
** In functie de cerintele beneficiarului se pot face adaptarile necesare la conditiile solicitate. 

intrare iesire L B H

TDGDSR300-500 300 500 0,25 100 50 80 795 820 652

TDGDSR 460-400 460 400 0,37 130 100 150 1288 799 1018

TDGDSR 460-500 460 500 0,37 145 100 150 1288 899 1018

TDGDSR 400-600 460 600 0,37 155 150 200 1316 999 1018

TDGDSR 460-700 460 700 0,37 165 150 200 1316 1099 1018

TDGDSR 625-500 625 500 0,37 140 150 200 1621 933 1200

TDGDSR 625-800 625 800 0,37 185 200 250 1619 1233 1200

TDGDSR 625-1100 625 1100 0,37 230 200 250 1619 1533 1200

TDGDSR 625-1400 625 1400 0,37 250 200 250 1619 1833 1200

TDGDSR 625-1700 625 1700 0,55 295 250 300 1635 2141 1200

TDGDSR 625-2000 625 2000 0,55 320 250 300 1635 2441 1200

TDGDSR 914-1400 914 1400 0,55 310 300 350 2222 1880 1800

TDGDSR 914-1600 914 1600 0,55 370 300 350 2222 2080 1800

TDGDSR 914-1800 914 1800 0,75 435 300 350 2222 2280 1800

TDGDSR 914-2000 914 2000 0,75 480 300 350 2436 2480 1800

Conexiuni cu 

flanse (DN)
Dimensiuni de baza

Model

Diametrul 

tubului 

(mm)

Lungimea 

tubului 

(mm)

Putere 

(kw)

Greutate 

 (kg)



Gratar TDGDSC 

TDGDSC sunt echipamente destinate separarii continue din apa uzata a particulelor. 

Separarea este asigurata de o sita cilindrica cu orificii de diferite forme (circulare, longitudinale, 

dreptunghiulare). Apa uzata trece prin racordul de intrare curge gravitational prin sita. Particulele 

mai mari decat fantele sitei sunt retinute, dupa care sunt evacuate deasupra muchiei sitei de o perie 

actionata electric. Pentru a preveni improscarea apei, sita este dotata cu un capac rabatabil. La 

cerere, sita poate fi livrata si fara capac. 

DIMENSIUNI: 

 
* Alte dimensiuni disponibile la cerere
** In functie de cerintele beneficiarului se pot face adaptarile necesare la conditiile solicitate. 

A B C D E F G H I Ø E Ø U

TDGDSC1-6 1 ̶ 6 0.18 520 470 700 720 400 60 730 462 270 100 100

TDGDSC5-20 5 ̶ 20 0.37 1030 555 820 1460 750 90 1380 800 500 140 140

TDGDSC20-45 20-45 0.37 1030 955 1220 1460 750 90 1380 800 500 140 140

TDGDSC40-75 40-75 0.37 1030 1555 1820 1460 780 120 1380 800 500 200 200

TDGDSC70-130 70-130 0.55 1800 650 2000 2400 1200 145 2400 1265 356 200 250

TDGDSC120-210 120-210 0.55 1800 2550 2900 2400 1200 170 2400 1265 356 250 300

TDGDSC210-400 210-400 0.55 1800 3550 3900 2400 1200 170 2400 1265 356 250 300

Dimensiuni (mm)
Model

Debit 

(mc/h)

Putere 

(kw)

Conexiuni cu 

flanse (mm)



Gratar TDGDSP 

TDGDSP este un echipament destinat indepartarii particulelor solide mici cu dimensiuni mai 

mari de 6 mm din apele uzate bazat pe o sita plana cu sistem de curatare automata prin periaj. 

DIMENSIUNI: 

* Alte dimensiuni disponibile la cerere
** In functie de cerintele beneficiarului se pot face 
adaptarile necesare la conditiile solicitate. 

CARACTERISTICI: 

Realizat din otel inox AISI 304/316 
Sita cu ochiuri de 6 mm, 
Sistem automat de curatare cu perii 
Cos reziduuri cu fund perforat pentru 
deshidratare. 

Model 
Latimea sitei 

(mm) 
Inaltimea 
sitei (mm) 

Putere 
motor (kW) 

TDGDSP200 200 360 0.37 

TDGDSP400 400 400 0.37 



Separatoare TDSG 

Separatoarele TDSG  sunt folosite la oprirea si separarea grasimilor si uleiurilor continute 

de apa reziduala produsa in industrie. 

Imediat dupa intrare apele uzate incarcate cu grasimi si uleiuri sunt intampinate de un perete 

despartitor cu rol de dirijare si disipare a energiei, apele fiind conduse spre lateral si in jos. in primul 

compartiment, adica in separatorul de namol, se depun particulele mai grele decat apa. De aici apa 

ajunge in compartimentul urmator trecand peste un perete submersibil. Acest compartiment fiind un 

spatiu mai mare decat primul, viteza apei scade foarte mult, ceea ce permite particulelor mai usoare 

decat apa sa se ridice la suprafata. Evacuarea apei decantate se realizeaza printr-o conducta 

imersata. 

* Dimensiuni si material disponibile la cerere
** In functie de cerintele beneficiarului se pot face adaptarile necesare la conditiile solicita



Separatoare TDSH 

Separatorul TDSH de hidrocarburi este o parte a echipamentului a cărui scop este să 

oprească hidrocarburile și materiile insolubile prezente în apele pluviale devărsate. Separatorul de 

hidrocarburi este un container multicompartimentat .Acest lucru duce la o economie de spaţiu, la 

reducerea costurilor de construcție și instalare a ţevilor. 

DIMENSIUNI: 

* Alte dimensiuni disponibile la cerere
** In functie de cerintele beneficiarului se pot face adaptarile necesare la conditiile solicitate. 

CARACTERISTICI 

Bazin din beton armat 
Prevazut cu vane tip cutit  
Pompa evacuare supernatant 
Mufa pentru cuplare  vidanja 
Tablou electric clasa de protectie IP 67 
Conducta evacuare hidrocarburi 
Gura admisie aer 
Hidroizolatie exterior / interior 

Model 
Debit 
(l/s) 

Dimensiuni 

L l H 

TDSH600 600 33 1 7 

TDSH500 500 28 3 7 

TDSH300 300 24.5 2 7 



Pod raclor TDPRRR 

TDPRRR este un  echipament  utilizat pentru 

raclarea namolului destinat decantoarelor radiale. 

Este construit avand ca ax de rotație o conductă 

verticală pe care se monteaza unul sau  două brațe 

mobile cu racleti. Cu ajutorul bratelor cu racleti 

namolul sedimentat pe radier este indepartat si dirijat 

către centrul bazinului la basa de namol de unde 

acesta este îndepărtat în mod continuu. 

DIMENSIUNI: 

* Alte dimensiuni disponibile la cerere
** In functie de cerintele beneficiaruluise pot face adaptarile necesare la conditiile solicitate. 

Model Di (m) R (m) h (m) P (kW)

TDPRRR5 10 5.15 2.4 0.37

TDPRRR6 12 6.15 2.4 0.37

TDPRRR7 14 7.15 2.4 0.37

TDPRRR8 16 8.15 2.9 0.37

TDPRRR9 18 9.15 2.9 0.37

TDPRRR10 20 10.15 2.9 0.37

TDPRRR11 22 11.15 2.9 0.37

TDPRRR12 25 12.65 2.9 0.37

TDPRRR14 28 14.15 3.4 0.55

TDPRRR15 30 15.15 3.4 0.55

TDPRRR17 35 17.65 3.4 0.55

TDPRRR20 40 20 3.9 0.55

TDPRRR22 45 22.65 3.9 0.55

TDPRRR25 50 25 4.4 0.55

TDPRRR27 55 27.65 4.4 0.55

TDPRRR30 60 30 4.4 0.55

http://www.daga.biz/Productes/Fotos/22-MR06/MR06-1.JPG


Pentru decantoare radiale cu diametrul de 10...45 m se executa varianta cu o singura grinda 

iar pentru decantoarele cu diametrul de 50...60 m se executa varianta cu doua grinzi, respectiv 

doua roti motoare. 

CARACTERISTICI 

Viteza periferica de rulare  3 cm/s 
Piesele submersibile din inox AISI 304/316 
Poate fi prevazut cu lama de indepartare a si jgeab de colectare a spumei 
Indepartare continua a namolului din basa central 
Concept de produs simplu robust cu piese de schimb putine 
Durata de viata ridicata datorita materialelor anticorozive utilizate la 
constructia lor 
Consum energetic redus 
Functioneaza in regim automat si necesita personal redus de exploatare 
si intretinere 



Pod raclor TDPRRL 

TDPRRL este un pod raclor cu un design simplu și competitiv. Raclorul de nămol are puține 

piese în mișcare, fiabilitate ridicată, este conceput pentru instalarea în bazinul de sedimentare 

dreptunghiulare.  

Podul raclor antrenat de rolele motoare din componenta trenurilor de roti, in cursa activa, cu 

lama racloare in pozitie coborata, racleaza namolul depus pe radierul decantorului longitudinal 

conducandu-l spre basa de namol. 

DIMENSIUNI: 

* Alte dimensiuni disponibile la cerere
** In functie de cerintele beneficiarului se pot face adaptarile necesare la conditiile solicitate. 

Model
Lungime decantor 

(m)
B (m) E (m) h (m) P (kW) G (kg)

TDPRRL3 20 - 70 3 2.9 2.6 0.37 1250

TDPRRL4 20 - 70 4 3.9 2.8 0.37 1750

TDPRRL5 20 - 70 5 4.9 3 0.37 1950

TDPRRL6 20 - 70 6 5.9 3.2 0.37 2250

TDPRRL7 20 - 70 7 6.9 3.4 0.37 2650

TDPRRL8 20 - 70 8 7.9 3.6 0.55 3100

TDPRRL9 20 - 70 9 8.9 3.6 0.55 3600

TDPRRL10 20 - 70 10 9.9 3.6 0.55 4200

TDPRRL12 20 - 70 12 11.9 3.6 0.55 4800

TDPRRL14 20 - 70 14 13.9 3.6 0.55 5400

http://www.daga.biz/Productes/Fotos/21-MR46/MR46-1.JPG


VARIANTE CONSTRUCTIVE OPTIONALE: 

 Varianta de baza este podul raclor cu roti motoare cu bandaj de poliuretan pe cale de rulare

beton. Alimentarea cu energie a grupului de motor de antrenare pod si a troliului de ridicare,

este realizata cu record electric aerian sau cu tambur de cablu.;

 Alta varianta pentru podul raclor este variant tractate cu cablu de tractiune.

Podurile racloare cu actionare prin cablu pot fi alese independent de mărimea bazinului și / sau 

cantitatea de nămol. Acestea poate fi, de asemenea, echipate cu o racleta de îndepărtare a 

nămolului la suprafață, dacă se dorește. 

CARACTERISTICI 

Design simplu și fiabil 
Costul investiției redus 
Uzură  redusă deci usor de  întreținut 
Costuri reduse de exploatare 
Sistem flexibil 
Pot fi instalate in bazine cu lungime de până la 70 și lățimea de 20m. 



Pod raclor TDPRSC 

TDPRSR este un pod raclor (cu suctiune) destinat pentru instalare în bazin circular de mari 

dimensiuni. Aceasta atrage în mod eficient nămolul sedimentat, prin presiunea hidrostatică. Fluxul 

nămolului este controlat de supape telescopice care sunt montate pe tuburile de aspirație. 

Construcția ofera fiabilitate mare combinata cu tehnologia bine pusă la punct. 

DIMENSIUNI: 

* Alte dimensiuni disponibile la cerere
** In functie de cerintele beneficiarului se pot face adaptarile necesare la conditiile solicitate. 

CARACTERISTICI 

Viteza periferica de rulare  3 cm/s 
Pentru decantoare cu inaltimi de pana la 4m 
Piesele submersibile din inox AISI 304/316 
Pentru decantoare radiale cu diametrul de 28...45 m – o singura 
grinda 
Pentru decantoarele cu diametrul de 30...65 m – 2 grinzi 

Model Di(m) R (m) P (kW)

TDPRSR14 28 14.15 0.37

TDPRSR15 30 15.15 0.37

TDPRSR16 32 16.15 0.37

TDPRSR17 35 17.65 0.37

TDPRSR20 40 20.15 0.55

TDPRSR22 45 22.65 0.55



Model
Latime bazin 

B(m)

Latime 

decantor 

l(m)

nivelul 

apei H (m)
P (kW) G(kg)

TDPRSL4 4 4.3 2.8 0.37 1755

TDPRSL5 5 5.3 3 0.37 2285

TDPRSL6 6 6.3 3.2 0.37 2815

TDPRSL7 7 7.3 3.4 0.37 3210

TDPRSL8 8 8.3 3.6 0.37 3620

TDPRSL9 9 9.3 3.6 0.55 3840

TDPRSL10 10 10.5 3.6 - 5 0.55 4210

TDPRSL14 14 14.5 3.6 - 5 0.55 5470

TDPRSL22 22 22.5 3.6 - 5 0.55 8500

Pod raclor TDPRSL 

TDPRSL este un pod raclor (cu suctiune) care 
colectează nămolul de pe fundul bazinului cu ajutorul unui 
sifon. nămolul este transferat la un jgheab de namol. Este 
construit pentru a rula înainte si inapoi de-a lungul bazinului 
de la orificiul de intrare pana la cel de  evacuare. 

DIMENSIUNI: 

* Alte dimensiuni disponibile la cerere
** In functie de cerintele beneficiarului se pot face adaptarile necesare la conditiile 
solicitate. 



VARIANTE CONSTRUCTIVE OPTIONALE 

Pentru decantoare longitudinale se executa variant de poduri cu trenuri de roti motoare, sau 

poduri tractate de un cablu de tractiune, cu troliu si rola de intoarecere. 

Rularea podului poate fi optional, cu roti metalice pe sina sau cu roti din poliuretan pe beton. 

CARACTERISTICI 

Viteza de rulare 1-2 m/s. 
Piesele submersibile din inox AISI 304/316 
Pot fi instalate in bazine cu lungime de până la 70 și lățimea de 
30m 
Consum energetic redus 
Functioneaza in regim automat si necesita personal redus de 
exploatare si intretinere. 
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Deflector  TDDN 

Defletoarele TDDN sunt destinate sa impiedice 

patrunderea jetului de apa în basa de namol, asiguran 

astfel o recirculare uniforma a namolului decantat.  

Dispozitivele sunt utilizate pentru echiparea 

decantoarelor primare si secundare radiale pe site-

urile de instalatie de tratare. 

CARACTERISTICI 

Confectionate din inox AISI 304 

Contine cadru si elemente de fixare 

Poate fi produs intr-o gama larga de dimensiuni 



Deversor TDDA 

Deversoarele TDDA, au rolul de a realiza o 
disptibutie cat mai uniforma a apei din camera de 
decantare. Acestea sunt confectionate din materiale 
de buna calitate, rezistente la coroziune, inox AISI 
304. 

Deversoare sunt realizate de la  lungime de 
1500 pana la  3000 mm cu inaltimi de la 250 mm la 
415 mm, ondulate sau cu profil triunghiular. 

Diametru 
decantorului [mm] 

Latimea 
deversorului 

[mm] 

Inaltimea 
deversorului 

[mm] 
Material 

16000 . . . 54000 400 . . . 600 400 . . . 500 Inox AISI 304 



 

 
 

Platforma metalica industrial TDPM 

 
 

Platformele metalice sunt nivele industriale, destinate multiplicarii suprafatelor utile, sunt 
proiectate si realizate respectand cele mai severe normative, cu spatii mari intre coloane.  
 

Platformele metalice sunt prevazute cu minim o scara de acces si cu balustrade. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Executia si dimensionarea sunt in functie de cerintele clientului si posibilitatile cladirii 
 
 



 

 
 

Decanter mecanic TDDM 

 
 
TDDM  este un echipament de 

descarcare a apei, o solutie ideala pentru 
sistemele SBR. Datorita designului sigur, cu 
un aport special de apa ce provoaca 
perturbari minime patului de namol de pe 
fundul bazinului, ajuta la reducerea timpului 
de sedimentare. Acestea pot fi cu 
descarcare gravitationala sau cu ajutorul 
unei pompe. 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTI 

 

Debite reglabile 10-2000m3 / h  
Forma simpla si robusta, proiectat pentru a fi utilizat la 
diferte nivele de apa 
Este proiectat pentru a preveni aspirarea si descarcare de 
materii plutitoare. 
Comfectionat din inox AISI 304 
 



Model Jonctiune flansa
D01  

[mm]

L01  

[mm]

L02  

[mm]

Hv 

[mm]

Htotal*  

[mm]

Greutate 

[Kg]

TDDMD 50G DN40 - DN80 750 - - 100 1300 80

TDDMD 150G DN80 - DN150 1250 - - 120 1600 150

TDDMD 300G DN150 - DN250 - 2000 2000 120 2000 480

TDDMD 800G DN250 - DN300 - 2300 2300 120 2000 580

TDDMD 1500G > DN300 - 2290 3500 180 2490 820

Model Jonctiune flansa
D01  

[mm]

L01  

[mm]

L02  

[mm]

Hv 

[mm]

Htotal*  

[mm]

Greutate 

[Kg]

TDDMI - A 150G DN80 - DN150 1250 - - 120 2100 190

TDDMI - A 300G DN150 - DN300 - 2000 2000 130 2500 610

TDDMI - A 800G DN300 - DN350 - 2250 2250 180 2600 740

TDDMI - A 1500G DN350 - DN400 - 2290 3500 150 3100 835

VARIANTE CONSTRUCTIVE: 

 TDDMD  decanter deschis cu descarcare:
- Gravitationala 
- Cu pompa 

 

 
 
 
 
 

 TDDMI  decanter inchis cu descarcare:
- Gravitationala 
- Cu pompa 

 

 
 
 
 

* Alte dimensiuni disponibile la cerere
 ** In functie de cerintele beneficiarului se pot face adaptarile necesare la conditiile solicitate 



 

 
 

Stavile TDSP 

 

 Stavilele TDSP sunt concepute controlul debitelor de apa pe canale  

deschise, conducte sau la intarea in bazine. Prin urmare acestea sunt 

echipate cu garnituri schimbabile, iar acest lucru permite o folosinta pe 

termen indelungat, chiar si in conditii extreme. Acestea  pot fi actionate 

manual sau electric. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIUNI: 
 

 
 

 * Alte dimensiuni disponibile la cerere 
 ** In functie de cerintele beneficiaruluise pot face adaptarile necesare la conditiile solicitate. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Model
DN 

(mm)

H 

(mm)

H1 

(mm)

H2 

(mm)

H3 

(mm)

H4 

(mm)

H5 

(mm)

TDSP200 200 780 165 545 755 65 190

TDSP300 300 1000 220 710 960 70 175

TDSP400 400 1075 275  - 1050 75 300

TDSP500 500 1275 325 - 1250 75 350

TDSP600 600 1475 375 - 1450 75 400

TDSP700 700 1675 425 - 1650 75 450

TDSP800 800 1875 475 - 1850 75 500

TDSP1000 1000 2335 595 - 2330 95 600

TDSP1200 1200 2770 705 - 2770 105 705

 
CARACTERISTICI 

 

Coloana de apă care acţionează asupra stavilei se poate 
alege între 1-30 m. 
Rezistent la sarcină din ambele sensuri 
Confectionate din fonta sau inox, aliaje speciale  la cerere 
 



Unitate de flotatie TDDAF 

TDDAF este un proces eficient, economic pentru indeparatrea substanţe organice, materii în 

suspensie, grăsimi şi hidrocarburi, greu de separat din apele uzate, de asemenea, pentru 

rezolvarea problemelor globale legate de claritatea de apei. Principiul de functionare este pe baza 

presiunii de flotatie, o parte din apa continuta in recipientul de reactie fiind recirculata şi saturata cu 

aer. Microbulele de aer antreneaza particulele cu impuritati producand o presiune ascendenta 

suficienta pentru a le purta la suprafata vasului de reactie. Impuritatile 

care se gasesc la suprafata vasului de reactie vor fi  drenate intr-un 

recipient de colectare. 

DIMENSIONARE: 

* Alte dimensiuni disponibile la cerere
 ** In functie de cerintele beneficiarului se pot face adaptarile necesare la conditiile solicitate 

L b h

TDDAF3.6 3.6 1.5 1 400 1900 5.62 2 1.4 1.8

TDDAF5 5 2 1.8 500 2500 5.62 2.7 1.5 1.8

TDDAF10 10 2.5 2.7 800 3300 5.62 2.7 2 1.8

TDDAF20 20 4.5 5.4 1000 5500 7.69 3.9 2.3 2.2

TDDAF30 30 6 4.7 1400 7400 7.69 3.3 2.3 2.6

TDDAF40 40 11 6.8 1600 12600 11.12 4.4 2.3 2.6

TDDAF50 50 11.5 8.5 1800 13800 11.18 5 2.3 2.7

TDDAF60 60 12 9 2000 15000 11.18 5.5 2.3 2.7

TDDAF70 70 13 10.3 2300 17300 15.18 6 2.5 2.7

TDDAF80 80 15 11 2600 19600 15.18 6.6 2.5 2.7

TDDAF90 90 17 13 2800 21800 15.18 7.3 2.5 2.7

TDDAF100 100 18 14 3000 27000 15.18 8 2.9 3.5

TDDAF150 150 39 22 4500 43500 15.36 7.8 3.7 3.5

Dimensiuni
Model

Debit 

maxim 

(mc/h)

Capacitate 

(mc)

Suprafata de 

separare 

(mp)

Masa neta 

(kg)

Masa 

bruta (kg)

Putere 

(kW)



 

 
 

minim maxim L W H neta bruta

TDF - 10 3.5 18.5 2850 510 1170 20 110 215

TDF - 30 15.5 40.5 4780 610 1170 30 252 525

TDF - 60 38 75 4780 660 1270 40 278 734

TDF - 100 68 120 4830 720 1470 60 377 1153

TDF - 150 90 195 4830 810 1760 80 543 1808

TDF - 200 145 240 4930 920 1760 80 684 2304

TDF - 250 189 305 4930 920 1930 100 836 2896

TDF - 300 250 375 5000 1100 2200 100 1168 3811

TDF - 400 315 470 5000 1100 2390 120 1486 4906

Dimensiuni [mm]Debit [mc/s] Greutate [Kg]
Model

Jonctiune flansa  

DN [mm]

Floculator TDF 

 

TDF este o unitate de amestecare a 
coagulantilor si floculantilor, caracterizată 
printr-un model de curgere in bloc. Timpul de 
retenție este aproape uniform, iar energia de 
amestecare este constanta in sectiunea 
transversal a conductei, astfel ca toate 
particulele vor fi supuse la aceeasi cantitate 
de amestec de energie și pentru aceeasi 
perioada de timp . Acest lucru va avea ca 
rezultat un amestec uniform , cu excelente 
caracteristici de separare . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Model
Capacitate 

(l/h)

TDUDA1000 1000

TDUDA1500 1500

TDUDA2000 2000

TDUDA2500 2500

TDUDA3000 3000

TDUDA3500 3500

TDUDA4000 4000

TDUDA5000 5000

TDUDA8000 8000

Unitate de dozare TDUDA 

 
TDUDA este o unitate chimica, pentru dizolvarea, stocarea şi dozarea floculanţilor si 

coagulantilor în formă de granule, praf sau lichid concentrat, utilizat în procese de tratare ape 

potabile şi în procese de epurare ape uzate menajere sau industriale. Instalaţia este complet 

automata, funcţionarea sa este comandată de un PLC pe baza semnalelor senzorilor de nivel, 

presiune şi a parametrilor setaţi. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modul de fuctionare:  
 

Granulele/praful/lichidul concentrat de coagulant impreuna cu apa de dilutie intra în 

compartimentul de dizolvare, unde cu ajutorul agitatorului de dizolvare este amestecata in mod 

continuu. Solutia dizolvata si omogenizata ajunge intr-un compartimentul de maturare unde este 

maturat pe o perioada setata, dupa care trece  in compartimentul de depozitare/dozare, de unde 

este dozata cu ajutorul pompelor de dozare. 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Model
Capacitate 

(l/h)

TDUDM50 50

TDUDM80 80

TDUDM100 100

TDUDM200 200

TDUDM300 300

TDUDM400 400

TDUDM500 500

TDUDM800 800

TDUDM1000 1000

Unitate de dozare TDUDM 

TDUDM este o unitate chimica, pentru dizolvarea, stocarea 

si dozarea floculantilor si coagulantilor în formă de granule, praf sau 

lichid concentrat, utilizat în procese de tratare ape potabile si in 

procese de epurare ape uzate menajere sau industriale. Instalaţia 

este cu funcţionare manuala, si este o soluţie ideala cand solutia de 

coagulant/floculant este preparata doar ocazional in cantitati mici 

(pana la 1 000 litri). Este ideal pentru statii mici de tratare, care 

tratează cantitati reduse de apa sau trateaza apa ocazional. 

CARACTERISTICI 

Rezervor din polietilena 
Temperatura de funcţionare  -40 +60°C 
Capac de vizitare Ø 155 mm 
Prevazut cu mixer pentru amestecare/omogenizare cu ax şi rotor 
din oţel inoxidabil tip  AISI 316 



 

 
 

bule mari bule medii

TDDFZ-BM -C10 10 2 - 32 1 - 13 127 0.012 0.087

TDDFZ-BM -C20 20 2 - 32 1 - 13 127 0.012 0.091

Greutate 

[Kg]

Debit de aer [mc/h]Diametru 

orificiilor 

[mm]

Model
Diametru total  

[mm]

Suprafata 

activa [mp]

Difuzori TDDFZ-BM 

 

TDDFZ-BM sunt difuzori pentru bule medii respectiv 

mari, ce ofera eficienta moderata a transferului de oxigen si 

intreținere redusa. Acestia sunt utilizati pentru bazinele de 

egalizare sau anaerobe, sunt confectionati din material plastic 

sau inox, cu sisteme anticolmatare cu namol sau eventualele 

fibre prezente in apa uzata, avand o rata de transfer a 

oxigenului de 1,7 - 2,5 % SOTE/m. 

 

TDDFZ-BM se gasesc sub forma a doua modele: 

- Model - tip capac  

- Model - tip banda  

 
 
 

 TDDFZ-BM tip capac 
 

Difuzoarele tip capac sunt cel mai des folosite pentru digestoarele aerobice si pentru bazinele 
de egalizare, unde nu este necesara o eficienta ridicata a transferului de oxigen. 

Sunt confectionate din plastic acrilic negru avand protective la UV, iar membranele sunt 
fabricate din compus EPDM. 
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fara 

deflector

cu     

deflector
TDDFZ-BM-B300 47 315 0.078 0.68 0.8

TDDFZ-BM-B600 87 620 0.078 0.98 1.1

Model
Greutate [Kg]diametru  

orificiilor 

[mm]

 L           
[mm]

Debit maxim  

de aer [mc/h]

 

 TDDFZ-BM tip banda 
 

Difuzorii tip banda sunt confectionati din otel inoxidabil 304L sau 316L si sunt prevazuti cu 
capace turnate sudate. 

Acestia au o eficienta de transfer buna si cu un design economic pentru a acoperi radierul 
bazinelor, acest tip de difuzori sunt alegerea ideala pentru amestec in digestoarele aerobe, bazine 
de egalizare si deznisipatoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Model

Debit maxim  

de aer  

[mc/h]

Diametru de 

ansamblu 

[mm]

Suprafata 

activa  

[mp]

Greutatea 

[Kg]

TDDFZ-BF-D220 12 229 0.024 0.53

TDDFZ-BF-D270 16 277 0.038 0.65

TDDFZ-BF-D350 29 351 0.068 1.1

Difuzori TDDFZ-BF 

TDDFZ-BF ofera o varietate de produse de 
mare eficienta, incluzand difuzori de forma unor 
panouri plate si versiuni ale difuzorilor disc si tub 
standard, difuzori cu membrane avand o tensiune 
superficiala mica, cu perforatii fine, operand la debite 
reduse si asigurand o densitate de difuzie ridicata. 

 TDDFZ-BF tip disc



 

 
 

Model
Debit de aer 

[mc/h]
  D [mm] L [mm]

Suprafata activa 

[mp]

Greutatea 

[Kg]

TDDFZ-BF-T60 17 62 2160 0.15 3.2

TDDFZ-BF-T90 26 91 2160 0.22 4.5

 TDDFZ-BF tubulari 
 

Acestea se gasesc intr-o mare 
varietate de lungimi, diametre si 
membrane. Sunt confectionate din 
materiale speciale, cum ar fi straturile 
de suprafata stratificate cu PTFE, 
anti-static EPDM, poliuretan 
membranat, precum si cele intarite si 
acoperite cu membrane cu bule ultra 
fine, ofera o remarcabila rezistenta 
impotriva depunerilor si in plus, cea 
mai mare eficienta a transferului de 
oxigen la o pierdere de sarcina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TDDFZ-BF panouri 
 

Difuzori tip panouri, TDDFZ- BFP, sunt potriviti pentru 
functionarea continua si intermitenta în bazinele de aerare 
ale statiilor de epurare a apelor uzate municipale sau 
industrial. Acestia  se monteaza direct pe radierul bazinului, 
în cazul in care acesta este neuniform difuzorul este ridicat și 
bine nivelat. Toate componentele ce intra in contact cu apa 
(difuzoare și fitinguri) sunt realizate din oțel inoxidabil (AISI 
304/316). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unitati compacte TDUC 

TDUC este o unitate complet inchisa destinata in general, 

treptei de preepurare a apelor uzate menajere si industriale 

pentru indepartarea grasimilor si nisipului din apa. 

DIMENSIUNI: 

* Alte dimensiuni disponibile la cerere
 ** In functie de cerintele beneficiarului se pot face adaptarile necesare la conditiile solicitate. 

H L W

TDUC20 20 1200 4300 200 2780 3810 1280

TDUC30 30 1600 5300 200 3200 5650 1200

TDUC40 40 1700 6500 250 3100 7160 1190

TDUC50 50 2200 8500 250 3230 7390 1380

TDUC60 60 2400 9900 350 3240 8410 1380

TDUC80 80 2800 12800 400 3300 10550 1380

TDUC100 100 3100 16500 500 3600 8660 1700

TDUC120 120 3300 19500 500 3600 10250 1700

TDUC160 160 3500 26500 500 3900 10350 2130

TDUC200 200 4000 34000 600 4650 11800 2130

Dimensiuni
Model 

Debit 

maxim 

Masa 

neta (kg)

Masa 

bruta 

DN 

intrare/i



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. Admisie 
2. Gratar cu snec 
3. Transportor cu snec pentru particulele granulare sedimentare (nisip) 
4. Perete despartitor 
5. Sistem de aerare 
6. Transportor cu snec pentru evacuare nisip 
7. Banda cu racleti pentru indepartarea grasimilor 
8. Sistem de actionare a benzii cu racleti 
9. Pompa pentru grasimi 
10. Evacuare apa curate 
11. Container pentru reziduuri si grasimi 
12. Container pentru nisip 
13. Suflanta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CARACTERISTICI 

 

Fabricat din inox AISI 304/316 
Reduce pana la 85 – 90% particulele de nisip  mai mari de 0,15 mm 
si grasimile 
Capacitate de pana la 200 l/s 
Usor de instalat  
Costul investitiei redus 
Durata lunga de viata 

 



 

 
 

Suflante TDSEM  

 

Seria TDSEM de suflante ofera o gama larga de modele,  

de la TDSEM.1 pentru fluxurile minime de 35 m3/h pana la  

TDSEM.250 de 25.000 m3 / h. Robustetea si eficienta oferă  

multe posibilitati de folosire, acesta poate fi instalat individual  

sau intr-o serie, pentru a depasi limitele de operare. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suflantele rotative cuprind, practic, un stator carcasa doua pistoane simetrice cu angrenare 

cu trei dinti, care se rotesc ia directii opuse, la o viteza uniforma. Lichidul ce trebuie transportat 

patrunde in camera formata de stator si pistoane, rotatia care a stabilit filtrul de compresie in 

miscare. Presiunea finala a acestei operatii depinde de alunecare, frecarea in conductele de fluide 

si performanțele de utilizare specifice. Presiune constanta si cresterea turatiei suflantei sunt 

proporționale cu debitul de evacuare. Puterea absorbita este ajustata automat la timpul real de 

lucru, evitand astfel consumul inutil de energie 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

* Catalog tehnic TDSEM 



Mixere submersibile TDMXOR 

TDMXOR, mixerele submersibile cu ax orizontal, sunt recomandate pentru amestecare si 

omogenizare privind procesele unei statii de epurare a apelor uzate. Designul precis, utilizarea unor 

material de calitate, precum și utilizarea de elice cu profil auto-curatare reprezinta garantia de 

durata si eficienta chiar si in cele mai extreme conditii. 

TDMXOR pot fi  complet fabricate din otel inoxidabil 

AISI 316 pentru utilizarea lor in diferide lichide corozive. 

* Catalog tehnic TD mixere si pompe



 

 
 

Mixere submersibile TDMXOA 

 
 

TDMXOA sunt acceleratoare de debit submersibile recomandate 
pentru aplicatii in rezervoare de denitrificare, nitrificare,dezinfectare, 
amestecare industriala și in digestoare de instalatii de biogaz, pentru a se 
amesteca si omogeniza diverse fluide, evitand astfel formarea crustei de 
suprafata. Variația poziției de lucru și a diametrul exterior lamelelor da  
acestora ogama larga de utilizare si un mod de funcționare  usor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Catalog tehnic TD mixere si pompe 

 

CARACTERISTICI 
 

Capacitate: 11490 - 17803 m3 / h 
Forta axiala: 1016 ÷ 6111 N 
Putere motor: 1,5 ÷ 5,5 kW  

Cutie de viteze planetare cu doua trepte in baie de ulei 
 4 și 6 poli, 33 rpm 
Lamela /elice  reglabila 
Lame din poliamida și fibra de sticla 
Butuc de elice: inox AISI 304 
Temperatura maxima de lucru:. 40 ° C 



 

 
 

Mixere TDMXV 

 
 

TDMXV sunt agitatoare cu turatii mari, recomandate pentru 

procesul de floculare in cadrul statiilor de epurare ape uzate. Sunt 

dotate cu suport intern și dispozitiv de blocare pentru a fi montate 

la un rezervor deschis sau parțial acoperite. Aceste mixere pot 

ocupa o gama de lichide cu o densitate maximă de 40 kg/m3 și 

viscozitate care nu depășește 1.500 m2/s la presiune 

atmosferică. 

 
 
 
 
     

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Catalog tehnic TD mixere si pompe 

 

CARACTERISTICI 
 

4 și 6 poli, 1400-900 rpm 

Putere: 0,75 - 3 kW 

Forta axiala: 153-429 N 

Capacitate: 318 - 1137 m3 / h 

Elice din oțel inoxidabil AISI 316 cu profilul de auto-

curatare 

Temperatura maxima de lucru:. 40 ° C 



Pompe submersibile TDPSR 

TDPSR sunt pompe submersibile de recirculare, eficiente si sigure 

pentru tratarea apelor uzate. Acestea au fost create pentru durate mari de 

viata si medii dure de lucru. Au acelasi design si principiu precum 

mixerele care asigura o intretinere usoara. 

Pompele TDPSR au la baza un rotor actionat printr-un sistem 

planetar. Ele pot fi folosite in aplicatii ce necesita debite mari la inaltimi de 

pompare mici. 

CARACTERITICI 

Pompa orizontala cu elice, cu sistem de cuplare 
Capacitate: max 4500 m3 / h 
Cap: 1,8 max m 
Puterea motorului: 2,2 - 18,5 kW 
ADN-ul de aspiratie: 500 - 800 mm 
DNM de livrare: 500-800 mm 

* Catalog tehnic TD mixere si pompe



 

 
 

Pompe submersibile TDPST  

 

TDPST sunt pompe, echipate cu rotor deschis multi-canal si sistem dublu de tocare in 

aspirație, sunt recomandate pentru aplicatii deosebit de grele, care necesita o tocare preliminar de 

material solid conținut în lichidul pompat. Acestea sunt dotate cu dublu sistem de tocare. Primul 

sistem de tocare este compus din doua lame din otel cromat, fixat la intrarea in corp, iar doilea 

sistem de tocare este compus dintr-o placa de taiere, forfecare din fonta. Ambele materiale folosite 

pentru sistemele de tocare au fost supuse unui tratament specific pentru intarire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Catalog tehnic TD mixere si pompe 

 
CARACTERISTICI 

 

Sistem de tocare dublu 
Capacitate : max 340 m3 / h 
Cap : max 45 m 
Puterea motorului : 0,75 - 18,5 kW 
ADN-ul de aspiratie : 65 - 200 mm 
DNM de livrare : 40 - 150 mm 



Pompe montate in camera uscate 
TDPUV 

Pompe TDPUV sunt montate pe cadru vertical care 

include orificiul de aspirație și sunt cuplate cu motoare standard 

electric printr-un cuplaj elastic. Toate versiunile sunt echipate 

cu multi-canal rotor și sistem dublu de tocare în aspirația. 

CARACTERISTICI 

Capacitate: max. 90 l / s -324 m³ / h 
Cap: max 51 m 
 Putere motor: 2,2 kW pana la 22 kW 
 Dimensiuni de descarcare: Ø 80 mm la 150 mm 

* Catalog tehnic TD mixere si pompe



Pompe montate in camera uscate 
TDPUO 

TDPUO sunt pompe cu ax orizontal 

montate pe cadru și cuplate cu motoare standard 

electric printr-un cuplaj flexibil. Toate versiunile 

sunt echipate cu multi-canal rotor și sistem dublu 

de stocare în aspirația. 

* Catalog tehnic TD mixere si pompe

CARACTERISTICI 

 Capacitate: max 340 m3 / h 
 Cap: max 105 m 
 Puterea motorului: 0,75 - 45 kW 
 Discharge sizes: Ø 65 mm to 150 mm 



Model
Capacitate 

[mc/h]
Conexiune 

Nr. de 

lampi

Panou de 

comanda

Dozaj 

[mJ/cm2]

Consum 

electric 

[Wh]

Transmitere

TDUV403/10 0.6 1/2 1 NU 25 30 - 40 99% - 1 cm

TDUV405/19 1.14 3/4 1 NU 30 30 - 40 99% - 1 cm

TDUV412/45 2.7 1 1 NU 30 30 - 40 99% - 1 cm

TDUV440/75 4.5 1 2 DA 40 60 - 80 99% - 1 cm

TDUV550/100 6 1   1/2 2 DA 40 60 - 80 99% - 1 cm

TDUV750/233 14 2 4 DA 40 120 - 160 99% - 1 cm

TDUV850/350 21 2  1/2 6 DA 40 180 - 240 99% - 1 cm

Sisteme UV -  TDUV 

Sistemele  TDUV au fost proiectate special pentru 

dezinfectarea apelor uzate in canale deschise.  

  Tehnologia de tratare cu radiatii ultraviolete se 
foloseste pentru dezinfectia apei si epurare prin distrugerea 
microorganismelor din apa si de la suprafata apei precum si 
a celor din aer.   Radiatia UV distruge  germenii patogeni fara 
efecte secundare si reactii de transformare. 

 Lampile UV extrem de eficiente sunt aranjate pentru 
a crea un camp intens, iradiere uniforma. Rezultatul este o 
performanta dezinfecție de neegalat. 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CENmsjiseMUvmM&tbnid=v9zd9oqoRJWtFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.water-technology.net/projects/rosedale/rosedale4.html&ei=Hf6yUtzmKYGVtAbW6IGgCA&bvm=bv.58187178,d.bGQ&psig=AFQjCNFEdxCPk0_yJ32g2KHR1D6EhoEPxw&ust=1387547700882425


Automatizare SCADA 

SCADA  este prescurtarea pentru Monitorizare, Control si Achizitii de Date (Supervisory 
Control And Data Acquisition). Termenul se refera la un sistem amplu de masura si 
control. Automatizarile SCADA sunt folosite pentru monitorizarea sau controlul proceselor chimice, 
fizice sau de transport din cadrul statiei de epurare a apelor uzate 

Cele trei componente ale sistemului 
SCADA sunt: 

1. Mai multe  PLC.

2. Statia Mastersi HMI Computer(e).

3. Infrastructura de comunicatie.

1. PLC -Controllere logice programabile (Pogrammable Logic Controller)

Un PLC, este un mic computer cu un microprocesor folosit pentru automatizarea 
proceselor cum ar fi controlul unui utilaj intr-o linie de asamblare. Programul unui PLC poate 
adesea controla secvente complexe si de cele mai multe ori este scris de catre un inginer. 
Programul este apoi salvat.

2. Statia Master si HMI

Termenul se refera la serverele si software-ul responsabil de comunicarea cu 
echipamentele amplasate la distanta (RTU, PLC, etc) si apoi cu software-ul HMI care ruleaza pe 
statiile de lucru din camera de control. In sistemele SCADA mici, statia master poate fi un singur 
PC. In sistemele mari, statia master poate include mai multe servere, aplicatii software 
distribuite, si unitati de salvare in caz de dezastre 

HMI - Interfata om-masina (Human Machine Interface) are rolul de a aduna, combina si 
structura informatiile din PLC printr-o forma de comunicatie. 

3. Infrastructura de comunicatie

     Sistemele SCADA folosesc combinate conexiuni radio, seriale sau conexiuni modem in 
functie de necesitati. Pentru amplasamente mari cum ar fi cai ferate sau statii de alimentare sint 
folosite de asemenea conexiuni Ethernet si IP/Sonet. 




