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Cuvântul Președintelui

Obiectivul Programului Național de Digitalizare a microîntreprinderilor,

întreprinderilor mici și mijlocii este creșterea competitivității IMM-urilor din România prin

dezvoltarea unor produse/servicii/aplicații inovative din domeniul tehnologiei informațiilor și

comunicațiilor, care să vină în sprijinul IMM-urilor și autorităților publice, urmărindu-se

finanțarea unor produse/servicii/aplicații TIC inovative.

Digitalizarea, în concepţia guvernanţilor, se referă, aproape în exclusivitate, la

informatizarea întreprinderilor cu orientare preponderentă către zona de management, gestiune și

mai puțin, sau deloc, către procesele de producție sau servicii. În concepția Uniunii Europene

digitalizarea reprezintă, mai degrabă, încorporarea tehnologiei informației până la nivelul

proceselor. Tocmai pentru a deosebi tehnologia informației (IT) asimilată cu informatizarea, s-a

lansat denumirea "tehnologia operațională" (OT) astfel încât să se delimiteze clar operarea de

raportare.

La nivel mondial, digitalizarea ridică deja problema compatibilizării datelor în

vederea transferului acestora între OT și IT, astfel încât procesul de management să se bazeze pe

informații în timp real. Datele despre proces provin din resurse diverse și chiar în sistemele de

automatizare, siguranță și securitate integrate, nu sunt omogene și nu conțin informații

contextuale. Datele cu care operează programele de informatizare trebuie să conțină și informații

referitoare la contextul aferent, astfel încât să poată fi folosite în modelarea procesului.

Digital Twin este tehnologia care poate ajuta întreprinderile să devină mult mai

performante asigurând perfecționarea proceselor în diverse stadii:

• La proiectarea obiectivului, prin simularea procesului de producție urmărind performanțele

înaintea construcției instalației

• La modernizarea instalației, prin compararea performanțelor instalației în funcțiune cu

performațele modelului imbunătăţit

• La modificarea procesului sau a produselor

• La lansarea unui nou produs în fabricație, prin verificarea și testarea caracteristicilor acestuia

înaintea lansării, a verificării compatibilității procesului cu cerințele noului produs sau a

necesității implementării de modificări ale procesului de producție

• La testarea unei soluții de mentenanță înainte de intervenția propriu zisă.

Digitalizarea pornind de la introducerea de noi senzori, detectori, traductoare

fizice sau virtuale, analitice și până la Digital Twin devine prioritară față de informatizarea

activității cuprinzând dezvoltarea unui site, gestiunea de documente, semnătură electronică sau

gestiunea producției
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Privire de ansamblu asupra strategiei de implementare a 

microgridurilor

(Partea a doua)

Pentru partea I accesaţi link: https://www.sis.ro/documentatie/revista-tendinte/

Ca răspuns la cererea tot mai mare de energie, coroborat cu necesitatea asigurării unei rezilienţe şi

siguranşe mărite a SEN, integrarea microgrid-ului oferă avantaje semnificative atât pentru furnizorul de servicii electrice,

cât și pentru utilizatorul final. Utilizarea energiei regenerabile, generarea distribuită și stocarea energiei la scară largă pot

rezolva potențialele probleme precum lipsa de energie sau impactul în schimbările climatice globale.

Principalul beneficiu asociat implementării unui microgrid este dat de creșterea independenței energetice

a unității pe care o deservește (centru medical, clădire de birouri, centru de date, spațiu de producție etc.), permițând

alimentarea din surse multiple, atât regenerabile cât și bazate pe combustibili fosili, independente de rețeaua națională. O

structură promițătoare pentru interconectarea acestor resurse de energie distribuite este data de paradigma microretelelor

supuse la multe perturbații atunci când sunt conectate sarcini neliniare, ce pot genera armonici și pot crește cererea de flux

de energie reactivă din resursele de energie regenerabilă.

Microgridul trebuie să funcționeze insularizat sau conectat la rețeaua principală în caz de defecțiuni,

regimuri controlate de smart controller-ul central. Eliminarea problemelor de calitate a energiei, datorate resurselor de

energie distribuite, se poate face prin utilizarea filtrelor active din serie sau a dispozitivelor de alimentare personalizate

(CPD), cum ar fi DSTACOM, restaurarea dinamică a tensiunii (DVR) și Unified Power Conditioner (UPQC).

În mod tradițional, invertoarele utilizate în microgrid se comportă ca surse de curent, atunci când sunt

conectate la rețea și ca surse de tensiune atunci când funcționează autonom. În prezent, majoritatea invertoarelor din

microgrid adoptă topologia invertorului de sursă de tensiune (VSI) cu un controller de curent pentru a regla curentul

injectat în rețea. Invertoarele controlate de curent au avantajele controlului de înaltă precizie al unui curent instantaneu,

protecție la curent de vârf, respingere la suprasarcină și dinamică foarte bună. Performanța VSI depinde de calitatea

strategiei de control a curentului aplicata și pentru a îndeplini cerințele de calitate a energiei, invertoarele din microretele ar

trebui să aibă o capacitate foarte bună de respingere armonică.

Utilizarea unui controller pentru gestionarea resurselor de energie simplifică modul de integrare al

acestora în rețea cu consumatorul. Acesta distribuie și controlează fluxul de energie între rețeaua publică de energie

electrică, sursele de energie și elementele de stocare ale energiei functie de sarcini. Microgrid-ul poate balansa între aceste

resurse astfel încât să se obțină o reducere a costurilor și chiar venituri suplimentare în cazul în care energia generată este în

exces. Utilizatorul devine astfel prosumer, actor activ pe piața de energie, având posibilitatea de a decide cât, când și la ce

cost produce, consumă sau stochează această resursă. În funcție de curba de consum a utilizatorului, importanța

consumatorilor, prețul energiei electrice, prețul gazului și prognoza meteorologică se poate eficientiza utilizarea surselor de

energie pe baza unor decizii optime.

Proiectul Smart Microgrid Controller (ID proiect 2020/505837), derulat prin programul de finanțare

norvegiană 2014 – 2021, în cadrul Green Industry Innovation, Blue Growth and ICT Programme Romania, abordează

practic tematica dezvoltării unui microgrid inteligent ( www.smartmicrogridcontroller.com.) În acest proiect firma SIS S.A.

(www.sis.ro) a dezvoltat o metodologie de proiectare si calcul al indicatorilor de impact pentru soluțiile de tip microgrid, și

lucrează la implementarea acestui sistem., împreună cu partenerii Monsson si Universitatea Politehnica Bucuresti. Soluția

înglobează controlul componentelor astfel încât să se utilizeze eficient resursele de generare li stocare disponibile și să se

optimizeze în funcție de cost cantitatea de energie preluată din rețeaua națională.

https://www.sis.ro/documentatie/revista-tendinte/
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Lansare proiect de cercetare: 

PREVENTION - Mentenanţă predictivă pentru 

eficientizarea consumului energetic 

Titlu proiectului: Mentenanţă predictivă pentru eficientizarea consumului energetic

Acronim: PREVENTION PN-III-P3-3.5-EUK-2019-0247

Denumirea Subprogramului: Subprogramul 3.5 - Alte inițiative și programe europene și internaționale – Proiecte

EUREKA Tradițional, EUREKA-Cluster, Eurostars

Valoarea totală a Contractului: 2.041.880,00 lei

Sursa 1 - de la bugetul de stat: 1.354.000,00 lei

Sursa 2 - din alte surse atrase (contribuție proprie): 687.880,00 lei

Durata Contractului: 24 luni

Proiectul PREVENTION are ca obiectiv dezvoltarea unei platforme care va integra tehnologia Digital

Twin și mentenanţa predictivă pentru a crește eficiența energetică și pentru a furniza informații contextuale pentru

proiectarea, operarea și reconfigurarea liniei de producție. Noutatea va fi reprezentată de o platformă care va furniza

proceduri pentru creșterea eficienței energetice în domeniul producției, bazate pe mentenanţă avansată.

Acest obiectiv, va fi atins printr-o combinație inovatoare a tehnicilor de inteligență artificială cu

algoritmi avansati de control, prin 2 abordări principale:

- Abordare holistică pentru optimizarea consumului de energie pe întregul ciclu de viață al fluxului de producție,

bazat pe algoritmi avansaţi de predicție;

- Monitorizarea stării de sănătate a resurselor pentru detectarea anomaliilor în timp real și evaluarea impactului

energetic.

Rezultatul principal este reprezentat de o platforma care va fi dezvoltată pe tot parcursul proiectului, ce

va integra tehnologia Digital Twin şi va oferi capacitatea de a răspunde nevoilor părților interesate, dezvoltând strategii

de de mentenanţă predictivă și algoritmi de diagnostic care pot fi propuși echipei de mentenanţă după validare în timp

real, dar si posibilitatea de simulare și testare, inclusiv verificarea rezultatelor intervenției de mentenanţă în timp real.

Platforma PREVENTION răspunde la nevoile producătorilor cum ar fi monitorizarea continuă a stării

de sănătate a activelor, inclusiv colectarea datelor, identificarea anomaliilor, diagnosticarea, izolarea și selecția

metodelor de soluții de mentenanţă, detectarea timpurie a problemelor care pot afecta echipamentul sau operarea

procesului, verificarea adecvării soluțiilor de intervenție cu Digital Twin, aplicarea măsurilor corective în mod

proactive.
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□ Noutãţi

EKHO – NOUA GENERATIE DE SISTEM WIRELESS HIBRID DE 

DETECTIE A INCENDIILOR 

SIS SA în calitate de furnizor al echipamentelor VorTek Instruments,

anunţă lansarea oficială a noului debitmetru multivariabil Vortex Pro-V ™ M24, utilizat

pentru măsurare precisă și fiabilă. Designul multivariabil încorporează un senzor de

viteză de înaltă precizie, un senzor de temperatură și un traductor de presiune. M24 poate

furniza măsurători de debit volumetric, masic, temperatură, presiune, densitate și energie

de la un singur dispozitiv instalat. Acest lucru reduce complexitatea, costurile

echipamentelor și costurile de instalare în comparație cu instalarea mai multor

instrumente independente pentru a ajunge la aceleași măsurători de proces.

M24 include o opțiune cu alezaj redus, folosind flanșe de reducere

integrate, şi astfel corpul contorului are un diametru redus. Aceasta crește viteza fluidului

prin contor şi extinde domeniul de măsurare pentru a capta debitele mai mici. Acest lucru

este util, mai ales, în planificarea proiectelor, deoarece permite flexibilitate în viitor.

Noul debitmetru oferă, de asemenea, cele mai recente și

mai avansate opțiuni de comunicații seriale, cum ar fi

BACnet® / IP și Modbus® TCP / IP, astfel reprezinta o

inovatie pe piață, ce oferă si capacități Power over

Ethernet (PoE) si ajuta la simplificarea instalării, cât și

reducerea costurilor de instalare.

Pentru mai multe detalii tehnice, accesati linkul:

https://www.vortekinst.com/news/expanded-temperature-

and-pressure-capabilities-for-multiple-product-lines-2

□ Noutãţi

MĂSURARE PRECISĂ ȘI FIABILĂ CU NOUL DEBITMETRUL 

MULTIVARIABIL VORTEX PRO-V ™ M24

Ekho este noua generatie de sistem hybrid wireless de la Hochiki, avâd

caracteristici tehnice avansate:

• ACOPERIRE: 1200mp în aer liber.

• NUMAR DE DISPOZITIVE PE EXPANDOR: nelimitat în limita a 126 de module

translator asociate.

• DURATA DE VIATA A BATERIEI: până la 10 ani în funcţie de utilizare.

CARACTERISTICI:

• TEHNOLOGIE AVANSATA: tehnologia wireless MESH asigură performanţe optime.

• EXPANDABIL: configurabil pentru clădiri de orice dimensiune şi complexitate.

• INSTALARE USOARA: implementare rapidă cu perturbări minime.

• FLEXIBIL SI VERSATIL: se potrivşte tuturor tipurilor de clădiri.

• CALITATE SI FIABILITATE: testat şi aprobat de LPCB si RED (standard EU).

• COSTURI REDUSE: este uşor de instalat şi necesită o pregătire minima anterioară.

• FLEXIBILITATE SI ADAPTABILITATE: senzori optici, termici (prag de temperatură

sau rata de creştere a temperaturii) şi multi-criteriali, filtre duble pentru praf şi procesare

adaptive a semnalului.

Ekho este o familie de produse wireless care pot fi integrate total în

sistemul inteligent ESP Hochiki. Nucleul sistemului este translatorul wireless care se

conectează pe bucla de detectie şi comunică continuu cu dispozitivele wireless. Modulele

de extensie se folosesc pentru a creşte acoperirea radio şi capacitatea sistemului.

Pentru mai multe detalii

tehnice, accesati linkul:

https://www.hochikieurope.

com/product/ekho-hybrid-

wireless
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