
Soluție integrată

PENTRU STAȚII DE TRATARE, STAȚII DE POMPARE, 
REȚELE DE DISTRIBUȚIE ȘI TRANSPORT, STAȚII DE EPURARE 

SISTEME DE ACHIZIȚIE ȘI PROCESARE DATE

INSTRUMENTAȚIE

APARATAJ ELECTRIC ȘI DE AUTOMATIZARE



PROFIL 
COMPANIE

Acoperind toate etapele proceselor 

tehnologice de tratare, transport, distribuție 

și epurare a apelor, promovăm soluții pentru:

SISTEME 
DE ACHIZIȚIE DATE, 
MONITORIZARE ȘI 
CONTROL PROCES (SCADA)

Implementarea unor norme de 

mediu din ce în ce mai stricte 

privind contaminarea apelor de 

suprafață și a celor de 

adâncime, precum și 

necesitatea atingerii nivelului 

cerut de standardele europene 

cu privire la asigurarea apei 

potabile, conduc la necesitatea 

creșterii numărului și eficienței 

stațiilor de epurare, de tratare, 

de pompare, a rețelelor de 

distribuție și transport apă.

Înțelegând pe deplin această tendință,  

TehnoINSTRUMENT a dezvoltat un concept unitar 

ce permite oferirea unei soluții integrate de 

echipamente și servicii ce se adresează 

proiectanților, constructorilor și celor care 

exploatează stațiile de tratare, stațiile de pompare, 

rețelele de distribuție și transport, precum și stațiile 

de epurare ape.

sistemele centralizate de achiziție date, procesare, 

comandă și control a întregului proces 

instrumentația on-line necesară atât funcționării 

instalațiilor, cât și îmbunătățirii performanțelor 

acestora 

tablourile electrice necesare distribuției energiei 

electrice și tablourile de automatizare, achiziție de 

date și comunicații 

servicii de montaj, mentenanță, service în garanție 

și post-garanție aferente echipamentelor oferite.

Sistemele SCADA promovate, prin 
flexibilitate și modularitate, furnizează 

toate funcțiile necesare unui control 
eficient și precis al procesului, incluzând: Preluarea și transmiterea informațiilor de la o 

varietate mare de PLC-uri și RTU-uri

Implementarea algoritmilor de conducere de 
proces pentru diferite tipuri de PLC-uri

Realizarea interfețelor HMI pentru panourile de 
comandă

Vizualizarea semnalelor analogice și digitale 
specifice procesului

Vizualizarea stării și a fazelor secvențiale pentru 
echipamentele principale

Selectarea motoarelor de serviciu/de rezervă, 
vizualizarea turațiilor și a timpului de funcționare 

Preluarea alarmelor prin intermediul interfețelor 
locale de la zonele aferente ale stației de epurare

Vizualizarea tendințelor 

Vizualizarea și înregistrarea evenimentelor 

Listarea alarmelor 

Asigurarea stocării de date 

Asigurarea descărcării de date și 
generarea de rapoarte.
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INSTRUMENTAȚIE ON-LINE 
PENTRU STAȚII DE EPURARE 
APE MENAJERE

INSTRUMENTAȚIE 
ON-LINE

Echipamentele promovate permit 
determinarea on-line a parametrilor 
de proces, în diversele instalații ale 
stațiilor de epurare a apelor uzate, 
dintre care menționăm:

EXEMPLU

debit,
pH, temp.,
prelevator

debite,
pH, conductivitate,
prelevator

debit,
nivel

debite, nivel încărcare organică, 
NH , fosfat, NO , pH, oxigen 4 3

dizolvat, suspensii solide

debit, pH, temperatură, 
oxigen dizolvat, turbiditate,
conductivitate, NH , NO , TOC, 4 2

fosfor total prelevator

debit, nivel
pH, conductivitate
prelevator

debit, nivel
temperatură

debit, nivel
temperatură,
suspensii solide

CH ,CO4 2

H S, O2 2

debit, 
temperatură,
suspensii solide

debit (debitmetre ultrasonice și/sau 

electromagnetice)

nivel (senzori ultrasonici și/sau hidrostatici)

presiune și temperatură

pH, oxigen dizolvat, conductivitate, turbiditate, 

suspensii solide, NH , NO , NO , fosfor total, 4 3 2

COT, CCO, CBO, Cl, etc. 

prelevatoare automate de probe.
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APARATAJ ELECTRIC 
ȘI DE AUTOMATIZARE

Proiectare pentru sistemele de 
distribuție electrică, de automatizare și 
de securitate

Furnizare aparataj necesar și uzinare 
tablouri generale de alimentare și de 
distribuție curent electric

Furnizare aparataj necesar și uzinare 
tablouri de automatizare, de achiziție 
date, de comunicații și de securitate

Echipamente de control motoare 
electrice, pompe, etc. (invertoare, 
convertizoare de frecvență).

Prin profesionalismul unei 

echipe de service 

entuziaste și bine 

pregătite, precum și prin 

facilitățile unui laborator 

complet utilat, 

TehnoINSTRUMENT 

asigură servicii de 

instalare și PIF, service în 

garanție și post garanție, 

întreținere, training.

Servicii de instalare și PIF 
Atunci când noile echipamente sunt instalate sau când 
sistemele existente trebuie up-gradate sau reconfigurate, 
noi vă putem furniza servicii de calitate care să vă asigure 
eficiența optimă în exploatarea ulterioară a echipamentelor 
dumneavoastră.

Service în garanție și post-garanție
Defectarea unui echipament poate influența în mod direct 
întreaga productivitate a procesului dumneavoastră. De 
aceea, găsirea unor soluții rapide și eficiente poate fi 
realizată doar prin apelarea la serviciile unei echipe de 
profesioniști.

Servicii de mentenanță 
Bazându-ne pe expertiza oferită de o echipă de ingineri și 
tehnicieni bine pregătiți, vă asigurăm confortul de a ști că 
echipamentele dumneavoastră de analiză sunt utilizate la 
parametri optimi de performanță, printr-un contract de 
service încheiat cu firma noastră.

Training
În mod frecvent, beneficiarii noștri constată că au nevoie de 
un personal propriu bine pregătit, care să asigure 
funcționarea echipamentelor la parametri optimi, 
rentabilizând investiția făcută. 

Pentru a realiza acest lucru, TehnoINTRUMENT vine în 
întâmpinarea beneficiarilor, organizând cursuri de 
școlarizare pentru exploatarea și întreținerea 
echipamentelor.

SERVICII
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* contact@tehnoinstrument.ro

Str. Laboratorului 31B, Ploiesti-100301, RO

TehnoINSTRUMENT IMPEX SRL

+40 344 401 401 +40 244 435 252

tehnoinstrument.ro


