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  “Eșecul poate fi furnizorul celor mai mari șanse de succes. Eșecul, dacă dorim sa-l depășim, ne 
pune faţă în faţă cu realitatea din analiza căreia putem să învățam ceva, să devenim altceva sau chiar 
altcineva, creând astfel oportunități de dezvoltare. Natura ne învață din totdeauna câteva lecții 
edificatoare pentru creștere sănătoasă şi sustenabilă, cunoașterea eșecului şi succesului din a căror 
succesiune rezultă evoluția.  
 
 Deoarece şi noi trebuie să găsim cele mai bune soluții pentru a nu pierde oportunitățile, voi 
trece în revistă câteva direcții şi orientări, ce cred cu tărie ca ne vor ajuta să evoluăm şi să devenim mai 
puternici. Principalele oportunități în această perioadă sunt date de integrarea în fluxul European, al 
acțiunilor din care se detașează câteva direcții prioritare pentru noi.  
 
 Agenda pentru mediu este marcată de cel de al 8-lea Program de acțiune pentru mediu. Acesta 
oferă o viziune strategică pe termen lung și orientări pentru realizarea, până în 2050, a unei economii 
neutre din punct de vedere climatic, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și durabile, în 
conformitate cu Pactul verde european, noua strategie a UE pentru realizarea neutralității climatice până 
la jumătatea acestui secol. 
 
 Pandemia ne-a învățat că abordarea bazată pe un stil de viață sănătos trebuie să stea la baza 
tuturor politicilor UE de promovare a sănătății umane, a unei planete sănătoase, a unei economii și a 
unei societăți sănătoase, care oferă oportunități tuturor. Este de la sine înțeles că pandemia ar trebui 
tratată ca o oportunitate de accelerare a agendei de mediu deoarece am constatat îmbunătățirea calității 
aerului, refacerea biodiversității și îmbunătățirea generală a ecosistemelor în ultimele luni. Se profilează 
o redresare care să meargă mână în mână cu tranziția verde și cea digitală. Astfel, SIS se situează in 
avangarda preocupărilor legate de mediu printr-un proiect de nivel internațional Smart microgrid 
Controller.  
 
 Pentru a atenua efectele negative asupra nivelului de trai al populației și asupra economiei, 
Comisia Europeana a adoptat un set amplu de măsuri economice, a flexibilizat la maximum normele 
bugetare europene, și-a revizuit normele privind ajutoarele de stat și a instituit Inițiativa pentru 
investiții, pentru a furniza lichidități întreprinderilor mici. SIS a beneficiat de aceste inițiative si datorita 
acestora privește cu încredere la noul an.  
 
 Se vehiculează un slogan care, poate înainte de criză ar fi părut un non-sens, ”la distanță, dar 
împreună vom reuși”. Parteneriatele, mai ales în vremuri tulburi, sunt poate cea mai bună întrupare/
demonstrație/interpretare a acestui slogan.  
 
 Digitalizarea este una dintre cele mai importante obiective ale lumii iar Europa si-a fixat ținte 
ambițioase. Programul pentru digitalizarea IMM lansat deja pentru întreprinderi din domeniul IT&C a 
fost completat cu cel adresat întreprinderilor ce nu au în aria de activitate preocupări de informatica, 
uneori integrarea IT (tehnologia informației) cu OT (tehnologia operaționala), incorporarea IIoT, data 
mining, analiza contextuala, inteligenţa artificială. SIS invită întreprinderile eligibile să se adreseze 
echipei noastre pentru a propune în colaborare cel puțin un proiect câștigător. Noi ne vom implica în tot 
timpul rămas la dispoziție ca la nivelul autorității contractante să se înțeleagă că digitalizarea nu 
înseamnă doar informatică şi aceea mai ales de gestiune. SIS lansează cu acesta ocazie un proiect 
inovator destinat tuturor firmelor ce nu au realizat deja integrarea informațiilor de timp real la nivelul 
proceselor sau companiei.” 



Un concept inovator lansat de SIS 

 După 30 de ani de experienţă în concepţia şi realizarea de  sisteme de monitorizare, BMS, controlul, supravegherea, 
achiziția de date şi interacţiunea cu platforme de automatizare, acum ne putem extinde capacitatea aplicaţiilor, la cei care au 
nevoie de informații, de oriunde şi oricând. 

 În trecut, SCADA permitea operatorului doar să facă modificări ale set pointul-ui și să solicite modificarea 
operațiunilor, însă uneori pentru aplicaţiile mici, operatorul nu mai era disponibil la staţia de lucru (spre exemplu pe timpul 
nopţii), iar o soluție bazată pe Cloud permite operatorului accesul la informații de timp real, asigurând în același timp si 
redundanță. 

 Faţă de avantajele unui SCADA tradiţional, SIS SA oferă inclusiv o interfață de browser (disponibilă pe telefon, tabletă 
sau laptop), cu acces la raportări personalizate, pentru a se integra cu informații de sistem în timp real. 

 Ori de câte ori o nouă tehnologie intră pe piață, este obișnuit ca potențialii utilizatori să se simtă prudenți cu privire la 
securitatea acesteia. Cu toate acestea, accesarea informațiilor printr-o soluție bazată pe cloud, în multe cazuri, este mai sigură 
decât accesarea directă a soluțiilor locale. În acest sens, soluţia extinsă dezvoltată de SIS prezintă caracterul inovativ şi în 
domeniul securităţii datelor: nu doar criptat complet, ci și utilizarea unui protocol propriu pentru securitate suplimentară. 

 

Caracteristicile soluţiei SIS Cloud Scada: 

- Afişare personalizată: Vizualizarea pritenoasă sub formă de animaţie sau imagine statică a informaţiilor despre starea de 
sănătate actuală a echipametelor; 

- Configuraţie de alarmă personalizată (apel vocal/text pe telefon sau e-mail): construite pe staturi de cascade care întârzie 

alarmele doar pentru anumiţi utilizatori (ierarhizare); 

- 24/7 Monitorizare şi acţionare de la distanţă; 

- Biblioteca de documente şi jurnale încărcate şi stocate în Cloud, pentru a se păstra informaţiile într-un singur loc. 
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Monitorizarea Sistemelor cu SCADA în Cloud 
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 Asigurarea siguranţei atât a bunurilor cât şi a persoanelor devine o continua prioritate pentru specialiştii SIS. 

Soluţiile concepute şi realizate trebuie să se asigure în orice moment siguranța persoanelor a mediului de lucru și a instalației 

sau procesului.  Sistemul de detecție incendiu identifică orice pericol de tip incendiu, combustie sau scurgere de gaz și 

pornește o secvență pentru a preveni și minimiza pericolul. Acesta poate include și un sistem audio, ocazional și video, de 

alarmare în cazul în care este nevoie de evacuare și poate acționa în funcție de ce se detectează. Acest sistem monitorizează 

în continuu zonele în care s-au amplasat detectorii și furnizează date importante către un operator. Acest sistem este un strat 

de protecție suplimentar față cel de oprire şi de urgență al instalației.  

 În funcție de cerințele impuse, se va proiecta sistemul de detecție incendiu astfel încât să acopere toate zonele 

impuse cu detectorii necesari, să existe un timp de răspuns rapid, iar prin folosirea redundaței avem siguranța primirii 
continue a datelor necesare detecției. Alegerea sistemului de alarmare și control nu depinde doar de ce se impune prin 

normative, ci și de cerintele beneficiarului, cotele clădirii, numărul de detectori, eficiență și multe altele. În cadrul proiectelor 
se folosesc echipamente de la firma japoneza Hochiki, fiind un lider mondial cu capacităţi de producţie şi în Anglia şi SUA, 

cu caracteristici şi functionalităţi eficiente din toate punctele de vedere. De exemplu, o centrală de detecție poate acoperi mai 
multe zone sau se pot adăuga module pentru a extinde aria de acoperire a acesteia, tot sistemul va avea o topologie mai 
simplă și continuă, iar prin acest lucru sistemul devine mai ieftin. Detectorii de fum sunt foarte sofisticați, aceștia putând fi 

adresabili sau nu, pot avea o memorie non-volatilă care permite memorarea şi implicit vizualizarea nivelurilor de fum și de 
temperatură măsurate în perioada anterioară ultimei detectări a alarmei.  

 Prin toate sistemele proiectate de noi și instalate dorim să asiguram cât mai multă siguranță și eficiență tehnică 

în tandem cu performanţa economică. 

Cu SIS sunteţi în siguranţã 

Microgrid-uri inteligente  

           (Partea intai) 

 O microrețea (sau microgrid) este un grup de surse de energie  aflate în apropierea consumatorilor care funcționează 
împreună ca un sistem unic. Microgridurile pot funcționa legate la rețea sau pot fi independente de aceasta, putând funcționa, 

în mod limitat deconectate de la rețeaua publică (insularizat). 

 Microgridul la care echipa SIS lucrează în prezent utilizează tehnologia de control pentru a gestiona și   optimiza în 
mod inteligent  resursele de generare și stocare, permițând   utilizatorului să facă în mod   automat alegeri care să le ofere 

beneficii economice și de stabilitate energetică. 

 

Beneficiile Microgridurilor 

 Oferă posibilitatea de a utiliza sursele de 

energie și stocare pentru a asigura continuarea 

activitatii atunci când alimentarea de la rețeaua 
publică este întreruptă. 

 Controller-ul simplifică modul de integrare al 

surselor de energie în rețeaua consumatorului. 

 Acesta distribuie și controlează fluxul de 

energie între rețeaua publică de energie electrică, 
sursele de energie, sarcini și elementele de stocare 

al energiei. 

 În funcție de curba de consum a utilizatorului, 

importanța consumatorilor, prețul energiei 

electrice, prețul gazului și prognoza meteorologică 
se poate optimiza utilizarea surselor de energie 
pentru a știi când se stochează, când se vinde sau 

când se consumă energia disponibilă. 
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 O metodă de reducere a emisiilor de NOx într-un cazan pe cărbune este injectarea 
de amoniac (uree) în gazele de ardere. Monitorizarea cantității de amoniac injectat în gazele 
de ardere este un proces delicat și poate duce la o eficiență scăzută și costuri mai mari dacă 
creşte consumul de amoniac. Sistemul de control clasic utilizează măsurători de presiune 
diferenţială, care oferă citiri nesigure. Ca parte a continuei inițiative de îmbunătățire a pro-
ceselor, Fluid Components International [FCI] promovează debitmetrul ST100 (ST100A) 
pentru acest tip de aplicații. Având în vedere raportul de turndown și capacitatea de a 
măsura debitul  masic, nu volumetric, FCI propune modelele ST100s pentru alimentarea 
primară cu amoniac vaporizat către sistemul de duze. 

 Rezultatele depășesc așteptările! Pe baza acestei noi soluții, beneficiarul îşi 
îmbunătățeste eficiența în ceea ce privește reducerea nivelurilor de NOx și micşorează 
costurile operaționale globale prin reducerea cantității de amoniac consumat.  

 ST100A este un debitmetru de gaz cu tehnologie de dispersie termică de înaltă 
performanță, care combină multe elemente electronice cu funcții și inovații FCI, cum ar fi 
Adaptive Sensing Technology ™ (AST), cu cei mai avansați senzori de flux din industrie 
pentru a obține o soluție științifică de elita pentru măsurarea fluxului pentru aplicații si pro-

cese. 

 Transmiterul din seria 
ST100A este de neegalat în satis-
facerea nevoii dvs. actuale și 
viitoare pentru  informațiile despre 
proces dar și pentru solutii de co-
municații diverse.  

 Indiferent dacă nevoile 
dvs. de ieșire sunt analogice 
tradiționale de 4-20 mA, 
frecvență / impulsuri sau comuni-
cații digitale avansate de magis-
trală, cum ar fi HART, Foundation 
fieldbus, PROFIBUS sau Modbus, 
ST100A le acoperă.  

 Comunicațiile ST100A au 
fost certificate și sunt dispozitive 

înregistrate cu HART și Foundation fieldbus. Pentru mai multe detalii tehnice, accesati 
linkul:https://www.fluidcomponents.com/products/mass-flow-meters/st-series-flow-meters/
st100-mass-flow-meter 

   □  Noutãţi 
Reducerea emisiilor de NOx la centralele termice fosile cu ST100 
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