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Servicii de proiectare, 
instalare şi mentenanţă

-AUTOMATIZĂRI ŞI 
CONTROLUL PROCESELOR -
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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
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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.

1. Prezentarea companiei

SIS este integratorul primelor sisteme MES (Manufacturing Execution 
System) din ţară.
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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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1. Prezentarea companiei

Bazându-se pe tehnologii de ultimă oră, dintre care se
evidenţiază tehnologia FIELDBUS FOUNDATION, sisteme
cu siguranţă mărită (SIS), sisteme de siguranţă şi
securitate, firma noastră realizează nu numai sisteme
integrate moderne şi performante dar şi mai ieftine decât
soluţiile clasice.

Propunerea noastră se bazează pe experienţa SIS şi a
personalului fiind justificată de referinţele din domeniul
conducerii procesului, mediului, ape şi tratare ape uzate,
utilităţi la ROMPETROL, Termoelectrica, Oltchim, PETROM,
Siderca, Setraco, Energomontaj, Petrotel, HOLCIM, etc.
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Principali beneficiari:

 Utilitati publice (apa, termoficare, etc.)

 Platforme industriale în domeniul: petrol, gaze, rafinarii, 
chimic, petrochimic, metalurgic, materiale constructii, etc.

 Producatori, transportatori si distribuitori de energie

 Infrastructura si transport

 Constructii civile si comerciale (BMS)

1. Prezentarea companiei
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2. Servicii oferite în domeniul
automatizărilor

Engineering

Consultanţă

Proiectare de ansamblu (Basic design) şi/sau detaliu

Managementul derulării proiectelor (relaţia cu beneficiarul,
proiectare, raportare, planificarea resurselor, controlul calităţii,
documentare, supraveghere, derulare proiect, etc.)

Cercetare şi dezvoltare software

Cunoştiinţe -“Know-how” despre sisteme manageriale şi
informaţionale

Aprobări pentru sisteme de siguranţă şi securitate, mediu, standarde
internaţionale

Outsourcing

Diagnoză
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2.1 Soluţii SCADA

Firma SIS oferă o gamă completă de servicii de proiectare, implementare şi execuţie 
a sistemelor tip SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).

Funcţiile sistemului:

CONTROL;

VIZUALIZARE;

GESTIONAREA ALARMELOR;

BAZE DE DATE;

ACTION CALENDAR;

REPORT MANAGER;

GRAFICE (TRENDS).

Avantaje:

• control şi monitorizare centralizată sau de la distanţă;

• posibilitatea de integrare a informaţiilor primite de la diferite echipamente, pentru o

analiză mai eficientă;

• cost de operare redus;

• utilizarea eficientă a resurselor şi serviciilor;

• productivitate crescută;

• diagnosticarea rapida a alarmelor şi a avariilor;

• uşurinţă in diagnosticarea problemelor;

• posibilitatea utilizării unui program de service computerizat;

• folosirea eficientă a personalului;

• detecţia timpurie a erorilor.

2. Automatizări
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2.2 Sisteme tranzacţionale pentru măsurarea debitului

Cu o experienţă dobândită în peste 15 ani de activitate în acest domeniu şi
împreună cu firmele de prestigiu pe care le reprezentăm vă putem oferi soluţia
optimă pentru măsurarea debitului, specifică aplicaţiei dumneavoastră.

Produsele noastre acoperă practic întreaga gamă de aplicaţii, putând fi folosite
pentru orice tip de fluid atât în conducte pline cât şi în canale deschise sau
conducte parţial pline.

Servicii oferite: Consultanţă; Proiectare; Livrare; Punere în funcţiune; Teste şi 
verificări; Măsuratori la comandă

Metode:

A. Măsurarea debitului în canale deschise şi conducte 

parţial pline cu ultrasunete „transit time” pe mai multe 

căi sonice- aplicată la termocentrala din Rovinari in 2002;

B.      Măsurarea debitelor în conducte şi canale

cu curgere liberă cu ajutorul nivelului.

2. Automatizări
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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.
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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 process control, 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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Dotări de excepţie pentru operaţiuni de mentenanţă: 

 sisteme de testare automată bazate pe platforme Siemens, HIMA şi
Allen Bradley 

 reţele de comunicaţie locală (Modbus, Lohnworks), Ethernet, wireless

 nod GRID 

 Data-Logger portabil şi set de senzori wireless

4. Mentenanţă
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Referinţe:

Electrocentrale Bucureşti

Mentenanţă sistem automatizare Centrala Ciclu Combinat CET Vest

Termoelectrica:

SCADA (sistem de măsurare şi monitorizare a debitelor) Rovinari 

Omologare metrologică pentru măsurarea debitelor pe canale deschise

Compania de apă Brasov:

Sistem SCADA pentru automatizare şi monitorizare apă Braşov 

Sistem SCADA pentru reţeaua de distribuţie a apei Braşov 

Oltchim:

Sistem de monitorizare a debitelor Electrolisys Râmnicu Vâlcea 

Electrica:

Sistem SCADA pentru debitele de apa la staţia hidroelectrica Tismana 

Proed

Monitorizarea şi automatizarea reţelei municipale de apă Teiuş şi Gilău

Energomontaj:

Sistem SCADA pentru reţeaua de apă Sfântu Gheorghe

FORD

Sistem de contorizare - monitorizare debite ape uzate- Ford Craiova
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Contact

Societatea de inginerie sisteme SIS SA

Sos Electronicii, nr. 22, sector 2

Bucuresti

Tel: 021 252 55 77

sis@sis.ro

Director general

Ing. Gelu  FLOREA

Tel: 0745 018 373

gelu.florea@sis.ro


