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SERVICII DE 
PROIECTARE, INSTALARE 

ŞI MENTENANŢĂ
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referinţe 

internaţionale

acoperire 

naţională

nucleu 

acreditat 

de R&D

experienţă

20 de ani

pionier 

în domeniu

promotor de

noi tehnologii

soluţii sigure

şi eficiente

De ce SIS?
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1. Prezentarea companiei

Grupul de firme SIS, cu o experienţă de 20 de ani, oferă servicii de

proiectare, instalare şi mentenanţă pentru următoarele domenii:

• Sisteme pentru controlul şi monitorizarea proceselor

• Sisteme informaţionale în timp real

• Sisteme pentru siguranţă şi securitate
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1.1 Sisteme pentru controlul şi

monitorizarea proceselor

• Industria petrolului şi gazelor

• Industria chimică 

• Industria energetică

• Industria cimentului

• Sisteme de monitorizare şi control 

pentru:

* ape şi tratare ape uzate                                        

* utilităţi

* siguranţă şi securitate

* mediu înconjurător

* telecomunicaţii

1. Prezentarea companiei

1.2 Sisteme informaţionale în timp real

SIS are competenţe în domenii ca:

• Măsurarea debitelor în canale deschise

• Contorizarea apelor menajere

SIS este promotorul Sistemelor Integrate

Manageriale:

* managementul riscului

* managementul informaţiei

* managementul strategiilor

* urmărirea şi inventarierea produselor

* strategii de planificare şi optimizare

pentru utilizarea capacităţilor de

producţie şi aprovizionării, decontarea şi

depozitarea automată a materialelor

* strategii de piaţă.
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1.3 Sisteme pentru siguranţă si securitate

Instalaţii industriale

SIS SA a extins noţiunea de sisteme de securitate înglobând într-o

concepţie unitară şi sistemele pentru detecţia şi protecţia împotriva gazelor

toxice, explozibile, tehnologii şi echipamente cu risc înalt în funcţionare,

etc.

Clădiri publice şi administrative

SIS SA integrează în conceptul “Building Management System” sistemele

de siguranţă şi securitate alături de elemente de building automation,

reţele voce/date, sonorizare, recepţie şi distribuţie radio/TV.

1. Prezentarea companiei
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Lucrari de referinta cu Rominserv

Proiectare “Reabilitatea rezervorului 100T3 parc rezorvare titei 50000mc, Midia Navodari”

Sistem de automatizare pentru HDPE ROMPETROL PETROCHEMICALS

Sistem de automatizare DCS pentru ROMPETROL VEGA

SCADA & sistem de automatizare pentru fabrica de ciment ABADEH

SCADA & sistem de automatizare pentru fabrica de ciment

Sistem de automatizare DCS pentru hexan ROMPETROL REFINERY VEGA

ESD pentru POLIPROPILENA ROMPETROL PETROCHEMICALS

Sistem SCADA pentru utilitati ROMPETROL PETROMIDIA

DCS & Burner Management System pentru ROMPETROL REFINERY PETROMIDIA

DCS pentru POLIPROPILENA ROMPETROL PETROCHEMICALS

Sistem de automatizare DCS pentru ROMPETROL VEGA

LOAD MANAGEMENT SYSTEMS pentru combustibili ROMPETROL REFINERY PETROMIDIA

SCADA si PLC pentru monitorizare si control energie aeroport international

Sistem de automatizare DCS pentru fabrica de extractie solventia rafinariei ROMPETROL VEGA
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Referinte

PETRODESIGN – Control process for "Revamp of wastewater treatment plant Petrobrazi Refinery" 

IPROCHIM- DCS, Fire&Gas, Process control for Purolite Victoria

PETRODESIGN – DCS and Process control for furnace optimization ISOVER

KLT INDUSTRIES – electrical, automation and fire and gas detection systems for Cooling and 

chemical vapor-gas treatment  for the depolimerization  / vapor fractionation depolimerization 

plant 

SETRACO –DCS, Fire & Gas LPG terminal Midia 4000mc

IPROCHIM- DCS, Fire&Gas, Process control for Metanol IV up-grade Viromet

OLTCHIM -DCS Process control &   ESD Isocianate Complex

PREMIUM -DCS Process Control for LUKOIL PETROTEL

PREMIUM -DELTA V configuration for LUKOIL PETROTEL

LUKOIL - Process Control &Security &Loading System for Oil Tanks Brasov

INDUSTRIALEXPORT - PLC and SCADA System-Fuel Oil Pipeline  Banias Refinery

PETROTEL -Blending System-Petrotel Refinery Teleajen

BUTAN GAS - Control and Monitoring System for LPG Station  Midia  

SHELL GAS ROMANIA - LPG Station Safety and Security System Porumbesti

LUKOIL – Refinery process control modernization with DCS implementation

AMOCHIM - DCS Process Control for Chemical Plant

RAFO - PLC based Process Control for Hydrogen Compressor

PETRODESIGN -Instrumentation & Process Control-Low pressure  Polyethylene PETROMIDIA 

PETRODESIGN -Instrumentation and Process Control- Polypropylene PETROMIDIA  Navodari
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Lucrari de referinta cu PETROM

TEBODIN - Tank Overfilling for PETROM

PETROM - Scada and PLC for Colibasi crude oil station

PETROM – BMS up grade for DA plant PETROBRAZI Refinery

PETROM – ESD + Fire& Gas for Boldesti compressor station

PETROM – ESD + Fire& Gas for Iconita compressor station

PETROM - SCADA for Oil Extraction Area  Comanesti  

PETROM -Distributed micro-system for Ethane Stations  Targu Jiu

PETROM – Waste water treatment plant Petrobrazi refinery

PETROM – Scada for aviation fuel Cluj Airport

FIWA      – Measurement equipments for crude oil Videle

Chemoil - Maintenance works in Petrom terminals (Bucharest, South Isalnita, Bacau, Brasov)
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Proiecte de cercetare dezvoltare implementate

• Sisteme integrate de tehnologii chimice, comanda, control si management al productiei

bazate pe sisteme cu sigurnata marita si emergency shut down, rezultate din analize

HAZOP

• Sistem de dignoza si interventie via internet pentru asigurarea functionarii sistemelor

de automatizare in siguranta si securitate in conditii de risc -PHCENTER

• Sistem pentru urmarirea, localizarea si culegerea de date de la obiective in miscare

prin retele de senzori mobili -CULORS

• Platformă experimentală Grid pentru dezvoltarea de aplicaţii orientate pe fluxuri de

activităţi cu alocarea dinamică a resurselor – PEGAF

• Biblioteca deschisa de algoritmi, secvente si strategii de actionare automata a

sistemelor de conducere, in situatii de risc sau hazard, pentru industriile alimentara si

petrochimica – BIBLIODAS

• Sistem Integrat Sigur destinat Eficientizarii Consumului energetic SIS_EC

• Studiu privind sistemele de alertare inteligente

• Sistem enzimatic si fotocolorimetric integrat pentru obtinerea biodieselului cu

conducere automata sigura in conditii de hazard – SEFOIB
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2. Solutii inovative

1. PHCenter - “Platform for remote control and Help Center

2. SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition

3. Sisteme tranzacţionale pentru măsurarea debitului

4. Gateway si convertor de protocoale pentru aplicatii in

Energetica

5. SIMULATOR DEN
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2.1 PHCenter - “Platform for remote control and Help 
Center”

Sistem decizional ierarhic superior

PLATFORMA PENTRU MONITORIZARE , INTERVENTIE SI 
ASISTENTA DE LA DISTANTA A CONDUCERII 

PROCESELOR INDUSTRIALE

2. Automatizări
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Firma SIS oferă un serviciu modern, de înaltă ţinută tehnică, pentru deţinătorii de instalaţii tehnologice 
conduse în timp-real, de sisteme automatizate complexe sau/şi de sisteme BMS pentru clădiri civile 
sau industriale. Acest serviciu se prestează respectând procedurile Sistemului de Management al 
Calităţii implementat de SIS conform standardului ISO 9001, versiunea 2008. 

Clienţii pot fi conectaţi on-line la sistemului PHCenter pe bază de abonament.

Serviciul constă în: diagnoza, monitorizarea, intervenţia automată şi optimizarea proceselor
automatizate, în scopul obţinerii unei eficienţe tehnico-economice sporite.

Concept

“PHCenter” implementează un concept avansat de conducere computerizată de la distanţă a diferitelor 
procese, plecând de la o analiză la nivel superior a întregului proces ţintă. Scopul urmărit este 
optimizarea performanţelor într-o viziune sistemică.

Principalele grupuri de servicii oferite de PHCenter sunt:

Monitorizarea în timp real a stării funcţionale a procesului ţintă şi semnalarea posibilelor apariţii a 
situaţiilor de risc.

Intervenţia de la distanţă, în situaţii de criză, în scopul evitării pericolelor şi pierderilor materiale şi 
umane posibile.

Analiza performanţelor funcţionale şi stabilirea acţiunilor necesare pentru optimizarea acestora din 
punct de vedere tehnico-economic.

Asistenţă de la distanţă a personalului operator în perfecţionarea profesională şi/sau expicaţii punctuale 
prin subsistemul HELP on-line oferit.
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Structura sistemului

Aşa cum se poate vedea din Fig.1, sistemul se compune din trei nivele distincte:

 nivelul client care conţine subsistemul ţintă, 

 nivelul de conectare care conţine canalele de comunicaţie şi 

 nivelul central care conţine logistica pe care se bazează toate serviciile oferite de PH 

Center.

La nivelul client principala componentă adăugată la sistemul ţintă este interfaţa care 

asigură schimbul de date cu sistemul central.

La nivelul de conectare principala acţiune constă în includerea nodului client într-o 

reţea virtuală privată (VPN) definită pe suportul oferit de furnizorii de servicii 

Internet.

La nivelul central se implementează toate componentele hardware şi software care 

asigură funcţionarea serviciilor PH Center.
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Fig.1

INTERNET

GSM

CLIENTI DIN INDUSTRIE SI 
SOCIETATEA CIVILA 

DETINATORI DE SISTEME 
DE CONDUCERE 

AUTOMATIZATE SI/SAU 
BMS SISTEMELE CLIENTULUI CU 

INTERFATARE PHCenter

SISTEMELE FURNIZORILOR DE SERVICII DE COMUNICATIE DATE SI 
VOCE

ANSAMBLUL SERVICIILOR OFERITE DE PLATFORMA PHCenter
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Funcţii principale

• achiziţia de la sistemul ţintă al clientului a datelor şi informaţiilor necesare monitorizării

şi elaborării deciziilor de intervenţie

• transmiterea şi/sau efectuarea comenzilor la sistemul ţintă al clientului

• memorare alarme, evenimente şi activităţi ale operatorilor umani

• afişarea datelor şi informaţiilor de interes pentru operatorii şi experţii PH Center în

vederea adoptării deciziilor necesare

• printare raportare în mod automat pe evenimet sau la cerere

• programe de mentenanta preventiva

• asigurarea asistenţei prin sistemul de Help de la distanţă

• asigurarea unor măsuri de optimizare a performanţelor tehnico-economice cu efect în

creşterea productivităţii, reducerea consumurilor de utilităţi (energie electrică, energie

termică, gaz combustibil, etc.), creşterea anduranţei instalaţiilor

• testare şi autotestare hardware şi software

• prevenirea situaţiilor de risc (incendiu, explozii, poluari, etc.)

• reactualizare baza de cunostinte

• coordonare activitate grup experti pe platforma colaborativa

• scolarizare personal beneficiar

• testare si certificare cunostinte personal beneficiar
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Avantaje

• controlul şi monitorizarea proceselor aflate la mare distanţă (chiar pe alte alte
continente);

• eficientizarea utilizării resurselor materiale, energetice, financiare şi umane;

• analiza rapidă a alarmelor şi prevenţia întreruperilor accidentale ca urmare a avariilor;

• creşterea substanţială a productivităţii;

• programare computerizată a serviciilor de mentenanţă;

• îmbunătăţirea fiabilităţii instalaţiilor;

• armonizarea continuă a sistemelor de automatizare cu evoluţia în timp a instalaţiilor
tehnologice;

• folosirea eficientă a personalului operator prin perfecţionarea continuă asistată a
acestuia;

• obţinerea unor economii semnificative prin reducerea consumurilor astfel:

energie electrică până la 24%

gaze naturale până la 18%

apă până la 32%

energie termică până la 15%.

Foarte important este aspectul ce tine de capacitatea de restaurare in caz de cadere a

sistemului de baza, sistemul bazandu-se pe solutii de redundanta si salvari permanente

ale datelor (back-up recovery).!
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2.2 SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition

2 SERVERE SCADA REDUNDANTE 1 UNITATE ARHIVARE

SWITCH

CONSOLA OPERATOR

FIREWALL

WAN

ALTE SISTEME

PLC

UPS

STATIE DE INGINERIE

LEGATURI COMUNICATIE

SENZORI

DATA LOGGER

SENZORI

• Configuratie tipica SCADA pentru
utilitati.

• Principalele functii:

– Preluare date de la elementele
de masura;

– Arhivare date si creare
istorice;

– Monitorizare valori parametri
de interes;

– Generare si gestiune alarme;

– Generare rapoarte
personalizate.

2. Automatizări
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Solutii destinate industriei

PcVue - ARCInformatique
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Avantajele folosirii SCADA PcVue in industrie

• Managementul protocoalelor de comunicatie pentru principalele tipuri de PLC.

• Librarie grafica 2D si 3D si obiecte ISO pentru aplicatii industriale.

• Managementul proceselor batch si interfata usor de utilizat.

• Gestiune diagramelor SPC (Statistical Process Control).

• TPM (Total Productive Maintenance).

• Interfata ERP (Enterprise Resource Planning).

• Arhivare si raportare (SQL Server).

• Interfata EAM (Enterprise Asset Management).
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KAPTOR MULTI 

MULTI-PURPOSE  DATALOGGER IP68 WITH DATA TRANSMISSION

2. Automatizări

Masuratori de debit in conducte pline și in canale deschise

TTFM KAPTOR: Tehnologie ultrasunete 

OCM KAPTOR: Tehnologie Doppler 

Protecție IP68 

Bateriei: până la 1 an, expandabila

Compact și ușor de instalat

Intrări digitale și analogice pentru senzori externi

Achiziție de date în memoria internă 4MBși card SD de 8GB

Transmisia de date la un sistem la distanță, prin intermediul GPRS

Software-ul "HydroFlux" pentru gestionarea datelor

și configurare



System Integrator

Aprilie 2015 21

Debitmetru multivariabil M23 Pro-V, Vortex 

Masurare volumetrica sau masica a debitului pentru 

majoritatea tipurilor de lichide, gaze, aburi

Masurare temperatura, debit, presiune, si densitate 

de la un singur dispozitiv.

Usor de instalat si intretinut

Precizie inalta de pana la 100:1 

Tip de instalare pe insertie ce permite montarea in 

conducte cu DN de la 50mm in sus
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Debitmetre cu insertie, retractabile, EMCO 

 Debitmetre “Turbo-bar”, cu insertie

alcatuite din:  retractor, rotor, electronica

 Tip masuratoare: lichid, gaz, abur

 Diametre intre 75 si 2000mm

 Constructie rigida

 Rotoare interschimbabile pentru o gama

mare de aplicatii

 Presiune maxima proces:  345 barg

 Temperatura maxima:  400 C

 Conectivitate: analogic 4-20 mA, Puls, 

Hart
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In vederea usurarii prospectarii de catre dvs. a pietii de specialitate, va recomandam cateva solutii 

pentru completarea tehnologiei dvs. Specialistii nostri va garanteaza cea mai buna alegere precum 

si eventualele lucrari de proiectare, asistenta tehnica si ulterior service in garantie si post garantie. 

Masurarea debitelor este cea mai importanta in exploatarea corecta si eficienta a instalatiilor 

tehnologice. 

Iata cateva rezolvari pe care vi le propunem, la cele mai bune preturi.

• Masurarea debitelor de lichide cu ultrasunete neintrusive( "clamp-on" )

• Masurari de debite de lichide cu senzori Vortex de imersie 

• Masurari debite cu senzori termici

• Masurarea debitului de gaze si abur 

• Masurarea debitului de lichide, gaze si abur, cu aprobare de model BRML

• Masurarea debitului de gaze naturale cu elemente metrologice

• Masurarea debitului in conducte partial pline sau canale descoperite

• Masurarea debitului in canale deschise cu elemente electromagnetice

• Debitmetru cu ultrasunete pentru canale

• Debitmetre pentru canale foarte mari si rauri navigabile
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Gateway si convertor de protocoale pentru aplicatii in Energetica

• SIS_Gateway este un produs complex ce combina elemente software si hardware pentru conectarea informatica a
echipamentelor de la diferiti producatori cu diverse protocoale de comunicatie in asa fel incat sa realizeze un sistem
unitar. SIS_Gateway poate fi de asemenea folosit pentru conectarea informatica la Transelectrica.

• Este destinat proprietarilor de parcuri eoliene si fotovoltaice care au nevoie de un echipament pentru:

 compatibilizarea din punct de vedere informatic a doua sau mai multe sisteme/echipamente.

 conectarea informatica a parcului la Transelectrica, SIS_Gateway oferind o paleta larga de protocoale convertite la 
IEC 60870-5-101 cerut de Transelectrica

SIS_Gateway ofera posibilitatea de a conecta unul sau mai multe echipamente, cu protocoale diferite de comunicatie, in 
asa fel incat schimbul de date intre ele sa se realizeze corect. 

Se ofera o paleta larga de protocoale unde orice combinatie este realizabila tinand cont de limitarile fiecarui protocol
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Solutie flexibila pentru conectarea informatica a parcurilor dispecerizabile la Transelectrica

APLICATIE

• Controlerul transformatorului cu protocol de comunicatie IEC 60870-5-101 trebuie sa se interconecteze
cu controlerul turbinelor care foloseste Modbus TCP/IP si cu analizorul de retea pe Modbus RTU, toate
acestea pentru a putea agrega si trimite datele catre Transelectrica pe protocol IEC 60870-5-101 si catre
dispecerul local pe protocolul OPC. 

• Toate echipamentele se conecteaza direct la SIS_Gateway, se seteaza modul de functionare.

• Pentru conversia de protocoale datele sunt validate iar formatul este schimbat. Datele sunt
dezasamblate din pachetele vechi si asamblate in pachetele noi. 

• Se poate realiza redundanta atat software cat si hardware. 

• Conversiei protocolului este una transparent si se pot vedea etapele intermediare pe ecran, local sau la 
distanta

FACILITATI

 CONVERSIE PROTOCOALE: IEC 60850-5-101,103,104; MODBUS RTU, TCP/IP; OPC DA, XML; PROFIBUS, PROFINET; 

IEC 61850; DNP3

 VALIDARE DATE

 SCHIMBARE FORMAT DATE

 REDUNDANTA

 REALIZARE ISTORICE

 ANALIZE SI RAPOARTE

 ACCESIBILITATE WEB
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SIMULATOR DEN

• Simulatorul reprezinta o solutie pentru verificarea concordantei unui parc de surse de energie
regenerabila cu cerintele Transelectrica conform reglementarilor energetice si informatice enuntate in
norma tehnica 51, respectiv in „Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public
pentru centralele electrice fotovoltaice” .

• Este destinat, in principal, proprietarilor de parcuri de turbine eoliene/panouri fotovoltaice care doresc
sa fie integrati in Sistemul Energetic National.

Functiile principale:

• Achizitia parametrilor de interes pentru Dispeceratul Energetic National (DEN).

• Validarea formatului datelor, a intervalelor de functionare nominale si a timpilor de raspuns.

• Validarea functionarii in parametrii energetici si informatici, conform Avizului Tehnic de 
Racordare(ATR).

• Efectuarea unor proceduri de test pe baza experientei anterioare de integrare a unor astfel de parcuri 
de "energie verde".

• Realizarea de rapoarte in care se vor sublinia neregulile depistate precum si posibile solutii la 
problemele aparute.
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SIMULATOR DEN

• Solutia prezentata aici doreste sa vina in sprijinul proprietarilor de parcuri producatoare de „energie 
verde” ale caror proiecte de implementare se afla in etapele premergatoare obtinerii avizului de 
racordare de la Transelectrica si integrarea lor in EMS DEN.

Punctele forte ce recomanda utilizarea acestei solutii:

• realizarea de teste remote;

• posibilitatea efectuarii de teste pe un orizont de timp indelungat, permitand astfel analize statistice cu 
o validitate extinsa;

• testarea aplicatiei de conducere a parcului eolian din etape incipiente incurajeaza o reevaluare continua 
a solutiei de implementare, si asigura o reducere a costurilor de reproiectare/redefinire a solutiei
tehnice;
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3. Proiectare şi execuţie

Firma noastră oferă o gamă completă de servicii de concepţie,
implementare şi execuţie pe baza procedurilor agrementate
conform standardului ISO 9001 versiunea 2008.

Dotare tehnică de nivel european:

 reţea de calculatoare

 server dual

 conexiune redundantă pe fibră optică

 software de proiectare asistată (Autocad, Cady, Elcad, etc.),

 software de simulare-optimizare (Mathematica, MatLab, Simlink,
etc.).

Acest nivel al dotărilor permite furnizarea de documentaţii,
propunerea de soluţii si asigurarea unui nivel performant al
raportului calitate-preţ pentru toate serviciile de concepţie-
proiectare.



System Integrator

Aprilie 2015 29

4. Mentenanţă

Servicii clasice de 
mentenanţă:

 revizii periodice

 testare, calibrare şi certificare

 diagnoză

 depanare

Serviciile inovative de mentenanţă conduc nu
numai la economii financiare ci şi la o siguranţă
crescută.

Servicii inovante de 
mentenanţă:

 Remote Control Center

 Asset Management

 Eficienţă energetică

!
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Remote Control Center

sistem destinat monitorizării de la distanţă a aplicaţiilor de
tip safety & security system.

Sistemul permite:

o supravegherea aplicaţiilor

o intervenţia automată în caz de avarie

o back-up pentru restaurare automată

Servicii inovante de mentenanţă

4. Mentenanţă
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Asset Management

sistem de urmărire, programare, intreţinere a aparaturii şi
echipamentelor din cadrul instalaţiilor

Sistemul asigură:

o programare şi raportare în conformitate cu planificarea
funcţiei de intervenţie automată în caz de avarie

o întreţinere preventivă bazată pe analiza simptomelor

Servicii inovante de mentenanţă

4. Mentenanţă
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Eficienţă energetică

pornind de la necesităţile de energie electrică, combustibil

şi alte utilităţi, SIS propune proceduri şi strategii menite
să scadă costurile

Sistemul asigură:

o programarea controlului, raportarea evenimentelor şi
intervenţia automată în caz de avarie

o întreţinere preventivă prin analiza timpurie a simptomelor

4. Mentenanţă

Servicii inovante de mentenanţă
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Soluţii de eficientizare:

• controlul iluminatului

• controlul funcţionării agregatelor de climă

• controlul centralei termice 

Beneficii:

• costuri reduse de întreţinere

• durată mai mare de funcţionare a echipamentelor

• raport optim între confortul necesar activităţii şi consumul aferent

SIS deţine conexiune la o reţea GRID europeană şi capacităţi 
superioare de calcul 

4. Mentenanţă
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Contact

Societatea de inginerie sisteme SIS SA

Sos Electronicii nr 22 sect 2

Bucuresti

Tel: 021 252 55 77

sis@sis.ro

Director general

Ing. Gelu Florea

Tel: 0745 018 373

gelu.florea@sis.ro


