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Noul debitmetru Vortex multivariabil 
Soluția noastră pentru aplicațiile dumneavoastră

Proline - Prowirl 200

n Prowirl 200 - noua generație de 

debitmetre Vortex de la Endress+Hauser 

- combină senzori inovativi, testați în 

diverse aplicații, cu un concept uniform 

de transmitere a valorilor măsurate 

pentru debit și nivel pe două fire.

n Prowirl 200 este disponibil (opțional) cu 

un senzor de temperatură integrat, care 

permite măsurarea directă a debitului 

masic pentru lichide sau abur saturat. 

n Calculatorul de debit integrat în traductor 

poate calcula și transmite către sistemele 

de monitorizare și automatizare a 

proceselor:

n debitul masic

n cantitatea de căldură și energie 

consumată 

n debitul volumetric corectat pentru 

gaze (aer comprimat, gaze naturale). 





c u p r i n s

eveniment

777

101010

141414

181818

212121

Copyright © 2000

444

161616

202020

RAILF - Romcontrola 2014. Cel mai important eveniment 

din România în domeniile: Automatizărilor, 

Instrumentaţiei şi Aparturii de laborator

Aprecieri, impresii privind evenimentul „RAILF – 

Romcontrola 2014”

Modelarea grupurilor reglante din SEN, componentă în 

cadrul reglajului automat frecvenţă - putere activă, Ş. l. dr. 

ing. Nicoleta ARGHIRA, Conf. dr. ing. Ioana FĂGĂRĂŞAN, 

Prof. dr. ing. Sergiu Stelian ILIESCU, Ș. l. dr. ing. Iulia 

STAMATESCU, Ș. l. dr. ing. Grigore STAMATESCU, 

As. dr. ing. Vasile CALOFIR

PlantPAx - Sistem de automatizare pentru procese 

industriale, INDAS TECH Ltd

Tehnologii moderne pentru controlul și verificarea fără 

contact a pieselor mecanice cu configuraţii diverse, 

Ing. Iustin SIMION, EAST ELECTRIC SRL

EnergoBit devine companie autorizată pentru efectuarea 

probelor și emiterea certificatelor de conformitate tehnică 

a centralelor electrice eoliene și fotovoltaice, EnergoBit

Reducerea costurilor prin creşterea pregătirii 

profesionale, FESTO SRL

AUTOMATIZĂRI DE SIGURANŢĂ INDUSTRIALĂ. 

Comanda directă a actuatorilor din proces şi prin reţele de 

comunicaţie industrială, VDR & Servicii SRL

automatizări

Dr. ing. Dr. h. c. Sergiu Stelian ILIESCU, 
Prof. univ. emerit

Prof. univ. dr. ing. Dumitru POPESCU

Prof. univ. dr. ing. Nicolae CUPCEA

Conf. univ. dr. ing. Ioana FĂGĂRĂŞAN
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Iniţial, mulţi ani la rând, A.A.I.R. a organizat 
împreună cu Romexpo S.A. expoziţia de-
numită Romcontrola, expoziţie care îna-

inte de începerea colaborării ocupa o jumă-
tate de pavilion (respectiv Pavilionul 2), iar 
ulterior prin colaborarea cu A.A.I.R. expozi-
ţia se desfăşura în trei pavilioane (respectiv 
Pavilioanele 16, 17, 18).

În acest context a surprins decizia Romexpo 
din ianuarie 2010 de a renumţa la colabo-
rarea cu A.A.I.R., decizie care a determinat 
A.A.I.R. să iniţieze în nume propriu o nouă 
manifestare denumită RAILF (Romanian Au-
tomation & Instrumentation Laboratory Fair), 
pentru care a obţinut marcă OSIM.
Primele ediţii  ale RAILF s-au desfăşurat cu 

succes în anii 2011,2012 şi 2013, primele 
două la Sala Palatului şi apoi la World Trade 
Center- Pullman.
În toamna anului 2013 A.A.I.R.  a agreat pro-
punerea repetată făcută de Romexpo de a se 
relua colaborarea, numai după ce Romexpo a 
acceptat condiţia A.A.I.R. privind încheierea 
unui contract de colaborare pe minim 5 ani.

RAILF - Romcontrola 2014
Cel mai important eveniment din România în domeniile: 
Automatizărilor, Instrumentaţiei şi Aparturii de laborator
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În acest mod s-a ajuns la organizarea RAILF-
Romcontrola 2014 (Expoziţie şi Simpozion) 
de A.A.I.R. în colaborare cu Romexpo.
RAILF- Romcontrola 2014 (Târgul de Auto-
matizări & Instrumentaţie şi Echipamente de 
Laborator din România), aşa cum s-a anun-
ţat deja la promovarea sa, a abordat urmă-
toarea tematică :
Automatizări & Instrumentaţie
Automatizări
�� Măsurări & senzori
�� Achiziţie şi prelucrare date
�� Acţionări (electrice, pneumatice, 

hidraulice)
�� Instrumentaţie virtuală
�� Componente şi sisteme  

(electrice şi electronice)
�� Roboţi
�� Educaţie şi transfer de cunoştinţe

Echipamente (Instrumentaţie) de 
laborator
�� Analiza şi controlul calităţii
�� Biotehnologie / diagnosticare
�� Tehnologie de laborator

Preşedintele A.A.I.R. dr. ing. Horia Mihai Moţit  
a deschis Evenimentul, cu o scurtă alocuţi-
une, în cadrul festivităţii ce a avut loc în di-
mineaţa zilei de 26 martie 2014. 
În continuare, la invitaţia dânsului, au rostit 
scurte cuvinte de salut din partea Romexpo 
directorul de evenimente Delia Boţan, din 
partea BRML directorul general prof. dr. ing 
Fănel Iacobescu, iar din partea Comitetului 
director A.A.I.R., ing. Radu Cătuneanu (direc-
tor tehnic Yokogawa Europe-Suc. România), 
ing. Mircea Tarţa Arsene (director general 
Honeywell România), dr. ing. Sorin Huidan 
(director Hasel Industrial), dr. ing. Sorin Bro-

tac (director S-Ind Process Control).
La RAILF- Romcontrola 2014, eveniment care 
s-a desfăşurat în Pavilionul 4 al Romexpo S.A., 
au participat următoarele firme :
• Alconex SRL
• Armaturenfabrik Franz Schneider SRL
• Assembla Engineering SRL
• ASTI Automation SRL
• Consulting SRL
• East Electric SRL
• Echipot SRL
• Energo Metr SRL
• Euritmic Grup SRL
• Festo SRL
• Grimas Control SRL
• Hasel Industrial SRL
• Heraeus Electro-Nite Int. NV-Suc.

Bucureşti Romania
• Honeywell Romania SRL
• I.C.P.E. Bistriţa S.A
• Interbusiness Promotion & 
• Kimet SRL
• Metromat SRL
• Mikon Systems SRL
• Namicon Testing SRL
• Nivelco Tehnica Măsurării SRL
• Prosensor SRL
• Romvega SRL
• S_Ind Process Control
• Samson Control SRL
• SMC Romania SRL
• Spectromas SRL
• Standard Service 2000
• Syscom 18 SRL
• Techno Volt SRL
• Termodensirom SA
• TXP Advisers SRL
• VDR & Servicii S.R.L.
• Yokogawa Europe B.V. Olanda- Suc.

Romania
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În ziua de 27 martie a avut loc Simpozionul 
desfăşurat în sala special amenajată în ace-
laşi pavilion. In cadrul Simpozionului s-au 
prezentat, structurate pe secţiuni, următoa-
rele lucrări:

Secţiunea 1: Sinteze. Tendinţe 
�� Tendinţe în automatizarea proceselor 

complexe- spre o nouă generaţie de sis-
teme de conducere

Prof. dr. ing., Membru corespondent al Aca-
demiei Române Ioan DUMITRACHE – Univer-
sitatea “Politehnica” Bucureşti
�� Stadiul metrologiei în România

Prof. dr. ing. Dr. h. c. Fănel IACOBESCU – 
Director General BRML
�� Practica – element de bază în pregătirea 

tehnologică a inginerilor automatişti.
Conf. dr. ing. Ioana FĂGĂRĂȘAN
Prof. dr. ing. Sergiu Stelian ILIESCU
Ș. l. dr. ing. Nicoleta ARGHIRA
Ș. l. dr. ing. Iulia STAMATESCU
Ș. l. dr. ing. Grigore STAMATESCU
Drd. ing. Vasile CALOFIR 
Universitatea “Politehnica” Bucureşti

Secţiunea 2: Realizări la zi. Perspective
�� Tehnologii moderne pentru controlul şi 

verificarea fără contact a pieselor meca-
nice cu configuraţii diverse.

Ing. Iustin SIMON – EAST ELECTRIC S.R.L.
Secţiunea 2: Realizări la zi. Perspective
�� Tehnologii moderne pentru controlul şi 

verificarea fără contact a pieselor meca-
nice cu configuraţii diverse.

Ing. Iustin SIMON – EAST ELECTRIC S.R.L.
�� Sisteme de manipulare robotizate: nou-

tăţi FESTO
Ing. Ioan BOGA, Consilier tehnic – FESTO 
S.R.L.
�� Maximizarea siguranţei Proceselor In-

dustriale ca parte integrantă a Sistemu-
lui de Management în domeniul de pe-
trol şi gaze.

Ing. Răzvan IONIȚĂ,  Stream Manager – 
HONEYWELL România
�� Automatizări & Managementul fluidelor

Ing. Cristian MODRESCU,  Product Manager 
– VDR&SERVICII S.R.L. 
�� Automatizări de siguranţă

Ing. Brânduşa STAMATE,  Product Manager 
– VDR&SERVICII S.R.L. 
�� Comunicaţii industriale în reţele 

industriale
Ing. Alexandru BURTICĂ,  Product Manager 
– VDR&SERVICII S.R.L. 
�� Importanţa sistemelor de siguranţă în in-

stalaţiile industriale
Ing. Elena NIȚĂ,  Manager Sisteme de Sigu-
ranţă – YOKOGAWA EUROPE B.V. Olanda – 
Suc. România.

Privind în ansamblu audienţa de care s-au bu-
curat  cele două componente ale RAILF-Rom-
controla 2014, respectiv Expoziţia şi Simpozi-
onul, s-a remarcat o participare substanţială 
din partea studenţilor din facultăţile cu pro-
fil de automatizări.
Aceasta este o situaţie calitativ superioară, 
foarte îmbucurătoare.
Este necesar de subliniat că la RAILF – Rom-
controla 2014 au reieşit din ce în ce mai vi-
zibile urmările iniţiativei  şi acţiunilor per-
severente ale A.A.I.R. de a se reintroduce 
„practica studenţească reală”, în timpul va-
canţei de vară, prin interesul manifestat acum 
de studenţii vizitatori în obţinerea de locuri 
de practică pentru vara 2014.
In acest sens este util să reamintim că înce-
pând cu anul 2007 A.A.I.R., după ce a avut 
iniţiativa încheierii unor Protocoale de cola-
borare cu Facultatea de Automatică şi Calcu-
latoare a U.P.Bucureşti, a asigurat an de an 
locuri de practică la firmele membre A.A.I.R., 
pentru studenţii din ultimii ani de studiu.
Dacă la început A.A.I.R. a acţionat singură în 
acest sens, în ultimii 2-3 ani, după introdu-
cerea programelor  cu finanţare europea-
nă, la această iniţiativă s-a alăturat şi me-
diul universitar.
Este îmbucurător  faptul că problemele ridi-
cate de „economia reală în domeniul Auto-
matizărilor & Instrumentaţiei “, prin purtă-
toarea sa de cuvânt A.A.I.R., privind nivelul  
absolvenţilor facultăţilor de profil, încep să-şi 
găsească căile normale de rezolvare, căi pre-
zentate de mulţi ani de A.A.I.R.
Referindu-ne la Eveniment în ansamblul său 
se constată o participare medie din partea 
firmelor de specialitate, în condiţiile unei 
bune organizări.
Vizitatorii în mod îmbucurător, au fost aproa-
pe în totalitate numai specialişti din domeni-
ile aferente manifestării, abordările lor fiind 
pe subiecte concrete atât în cadrul expoziţi-
ei cât şi în cadrul simpozionului.
Privind global acest Eveniment, putem spune 
că RAILF-Romcontola 2014 s-a bucurat de 
succes.
Pentru mărirea impactului acestei manifes-
tări A.A.I.R. are o nouă iniţiativă şi anume ca 
următoarele ediţii ale RAILF-Romcontrola să  
se desfăşoare în paralel cu Târgul Tehnic Bu-
cureşti (T.I.B.).

* * * * * * * *
Sperăm ca şi în ediţiile următoare mani-
festarea RAILF Romcontrola să crească 
permanent, în acest mod având o contri-
buţie importantă la dezvoltarea automa-
tizărilor & instrumentaţiei şi echipamen-
telor de laborator din România.
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Târgul de Automatizări & Instrumentaţie şi 
Echipamente de Laborator - Expoziţie şi Sim-
pozion, organizat de Asociaţia pentru Au-
tomatizări şi Instrumentaţie din România 
(A.A.I.R.) împreuna cu Romexpo SA, care a 
fost găzduit de Centrul Expoziţional Romex-
po din Bucureşti în perioada 26–29 martie 
2014, a reunit sub egida “RAILF-Romcontro-
la 2014” participanţi de prestigiu din peisajul 
industrial românesc, dar şi din afara Româ-
niei, atât cu expozeuri cât şi cu prezentări de 
lucrări în cadrul simpozionului. Ediţia 2014 a 
RAILF a marcat un moment de redefinire în 
istoria evenimentului propriu-zis, prin reu-
nirea sa cu Romcontrola, astfel că devine cel 
mai important eveniment din România dedi-
cat domeniilor “Automatizări şi Instrumen-
taţie” şi “Aparatură de Laborator”.
Întâlnirile şi schimbul de informaţii între spe-
cialiştii participanţi au avut menirea de a face 
cunoscute realizări în domeniile menţiona-
te şi de a cristaliza idei novatoare pentru noi 
aplicaţii cerute de industria românească de 
profil. Lucrările comunicate în cadrul simpo-
zionului s-au remarcat prin ţinuta elevată a 
prezentărilor, dar şi prin importanţa proble-
melor tehnice pe care acestea le soluţionează. 
Pe ansamblu, evenimentul “RAILF-Romcon-
trola 2014” pune bazele unei reale şi  efici-
ente colaborări între specialiştii din dome-
niile la care ne referim şi creează premizele 
informaţionale pentru fundamentarea unei 
strategii atât de necesare de reindustrializa-
re a României, ştiut fiind faptul că nu putem 
vorbi de o creştere reală a economiei româ-
neşti, fără o dezvoltare industrială susţinu-
tă programatic şi informaţional. Din această 
perspectivă privind lucrurile, dorim eveni-
mentului reeditabil “RAILF-Romcontrola” ani 
mulţi de manifestare şi un succes deplin pen-
tru ca ceea ce şi-a propus să izbutească.

Ing. Gabriel  ANDREI, Director Ştiinţific 
EAST ELECTRIC S.R.L.

n z n z n z n z n

Salutăm reluarea organizarii expoziţi-
ei Romcontrola sub egida RAILF Rom-
controla 2014 -Târgul de Automatizări & 
Instrumentaţie şi Echipamente de Labora-
tor (Expoziţie şi Simpozion) - ca parteneriat 
între A.A.I.R. (Asociaţia pentru Automatizări 

Mulţumim pe această cale tuturor participanţilor la evenimentul RAILF - Romcontrola 2014, eveniment organizat de A.A.I.R. împreună cu 
Romexpo S.A în perioada 26-29 martie a.c. În mod suplimentar mulţumim acelor participanţi care ne-au transmis aprecierile şi impresiile 
privind această manifestare. Impresiile primite ne sunt deosebit de utile atât în organizarea viitoarelor ediţii ale RAILF - Romcontrola cât 
şi în analiza modului de îmbunătăţire permanentă a activităţii Asociaţiei noastre. În continuare dăm publicităţii aceste aprecieri şi impre-
sii, prezentarea lor făcându-se  în ordinea alfabetică a denumirii entităţilor (firme, universitate) pe care le reprezintă.
Încheiem cu rugămintea transmiterii către redacţia revistei noastre a oricăror eventuale opinii suplimentare.

Aprecieri, impresii privind evenimentul  
„RAILF – Romcontrola 2014”

şi Instrumentaţie din România), împreună cu 
Romexpo SA . Pentru noi, participarea la acest 
eveniment a însemnat câteva contacte cu cli-
enţi noi, interesaţi de noile tehnologii în do-
meniul echipamentelor de laborator, mobi-
lierului de laborator şi nişelor chimice, care 
urmează a se concretiza prin semnarea unor 
contracte în perioada următoare.
Din păcate nu au fost prezente o mare parte 
din marile firme furnizoare de aparatură de 
laborator, marii competitori refuzând să par-
ticipe la această expoziţie specializata. Ar tre-
bui sa fie un semn de întrebare pentru Ro-
mexpo în speranţa că nu vor mai menţine 
preţurile aşa de ridicate, iar serviciile la un 
nivel aşa de scăzut.

Ing. Chim. Costin DUMITRU, Director General 
EURITMIC GRUP S.R.L.

n z n z n z n z n

Cuplarea simpozionului AAIR cu expoziţia  
în cadrul RAILF - Romcontrola a fost o idee 
benefică pentru specialişti deoarece a înles-
nit pe lângă participarea la prezentări şi po-
sibilitatea de a vizita standurile expozanţi-
lor şi invers, vizitatorii standurilor au avut 
posibilitatea să participe şi la partea stiinţi-
fică de la simpozion
- participarea la simpozion a unui număr 
mare de studenţi de la Facultatea de Auto-
matică a făcut ca prezentările să fie mai in-
teractive, aceştia şi-au manifestat intere-
sul faţă de temele discutate prin numeroase 
întrebări
- includerea unei prezentări a profesorilor 
de la Automatică despre practica facută de 
studenţi în vara anului 2013 la diferite firme 
a dus la o discuţie constructivă între repre-
zentanţii firmelor şi profesori, referitoare la 
modul în care studenţii s-au integrat în ac-
tivitatea firmelor şi la nivelul de cunoştinţe 
dobândite de studenţi pe parcursul perioa-
dei respective de practică
- au apărut propuneri de îmbunătăţire a 
cursurilor predate la Facultatea de Automatică 
pentru ca apoi studenţii să se poată încadra 
mai uşor în activitatea firmelor
- un posibil câştig pentru studenţi este faptul 
că dl. prof. Dumitrache a răspuns iniţiativei 
A.A.I.R. propunând o întâlnire, organizată de 

AAIR, a profesorilor cu reprezentanţi ai fir-
melor care au avut studenţi în practică pen-
tru a găsi soluţii comune de îmbunătăţire a 
pregătirii studenţilor astfel ca trecerea lor în 
producţie să se facă mult mai uşor, adică să 
dobândească încă de la facultate aptitudini-
le necesare pentru proiectarea şi punerea în 
funcţiune a sistemelor de automatizare, dar 
şi disciplina şi conformarea la practicile cu-
rente de pe piaţa muncii
- participarea în sală a reprezentanţilor dife-
ritelor firme care aveau standuri în expozi-
ţie a făcut ca noutăţile prezentate de specia-
liştii firmelor să ajungă mai uşor la posibilii 
clienţi şi să  se cunoască mai bine tendinţele 
de dezvoltare pe diferite domenii, fiind un fel 
de schimb de experienţă între firme

Ing. Ioan BOGA, Consilier Tehnic  
FESTO S.R.L.

n z n z n z n z n

Evenimentul RAILF ROMCONTROLA 2014 a 
fost un prilej de reunire a celor mai impor-
tante firme care activează în domeniul au-
tomatizării şi aparaturii de laborator, din 
România. Fiind organizat de Asociaţia pen-
tru Automatizări şi Instrumentaţie din Ro-
mânia împreună cu Romexpo S.A., manifes-
tarea a marcat începutul unei noi etape ale 
colaborării dintre cele două organizaţii, co-
laborare  care în ultimii ani a fost, din păcate, 
întreruptă. Participarea unui public consis-
tent din domeniu la eveniment, a lăsat im-
presia  clară că o asemenea colaborare aduce 
avantaje certe pieţei româneşti de produse 
şi servicii în domeniul automatizărilor. Sun-
tem convinşi că împreună, succesul va fi în-
totdeauna mai mare decât separat şi sperăm 
ca, inspiraţi de reuşita din acest an, să putem 
creşte în timp scurt calitatea manifestării, 
astfel încât  aceasta să se împământenească 
drept cel mai important eveniment de acest 
gen din România. Poate printr-o colaborare 
strânsă între membrii asociaţiei, precum şi 
între conducerea acesteia şi cea a Romexpo, 
se va reuşi la următoarea ediţie organizarea 
evenimentului în aceiaşi perioadă cu TIB, ce-
eace ar duce la un număr sporit de vizitatori 
pentru ambele manifestări.
Aşa cum am mai spus şi la deschiderea festi-
vă felicit şi pe această cale şi urez din partea 
S.C. Hasel Industrial S.R.L. în calitate de Fili-
ală din  Tg. Mureş a asociaţiei, mult succes, 
sănătate şi putere de muncă celor care au or-
ganizat acest eveniment, în special Domnu-
lui Preşedinte Dr. Ing. Horia Mihai Moţit care 
în condiţiile "vitrege" pe care  le traversea-
ză economia românească reuşeşte totuşi să 
ţină la loc de cinste stindardul AAIR, inspi-
rând încrederea că totuşi profesionalismul va 
triumfa într-un final şi în România.

Dr. ing. Alecu Sorin HUIDAN, Director 
S.C. HASEL INDUSTRIAL S.R.L..
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Evenimentul a fost reluarea foarte fericită a 
unei practici mai vechi şi abandonate din mo-
tive mai mult sau mai puţin obscure.
Prezentarea realizărilor inginerilor români 
în domeniul automatizărilor, din firme româ-
neşti sau străine / multinaţionale trebuie să 
continue şi să se dezvolte. Am comparat-o cu 
renaşterea din cenuşă a păsării Phoenix.
Inginerii români, toţi nu numai cei din Au-
tomatizari, există şi-şi demonstrează valoa-
rea în ţară şi în lume. Peste tot activitatea lor 
este apreciată şi evenimentul este foarte bi-
nevenit pentru că îi face cunoscuţi şi în ţară 
în domeniul lor specific de activitate.
Efortul  AAIR,şi perseverenţa domnului dr. 
ing. Horia Mihai Moţit personal sunt lăuda-
bile şi pot constitui un exemplu pentru cele-
lalte organizaţii profesionale. 
Din nefericire anii de după 90 încoace nu 
ne-au adus doar libertatea dar şi distruge-
rea sistematică a industriei româneşti. 
Sunt foarte multe fabrici care au fost declara-
te de auditul tehnic de QA din perioada 1981 – 
1985,  de către expertii General Electric (SUA), 
AECL (Canada) si  Ansaldo (Italia), apte pen-
tru a livra materiale, echipamente şi compo-
nente pentru industria nucleară, multe incluse 
în centrala de la Cernavodă, altele exportate 
în alte zone din lume din acest domeniu. As-
tăzi toate au fost aduse în stare de ruină! Ase-
meni păsării Phoenix. Această industrie tre-
buie să renască mai puternică şi mai eficientă 
iar generaţia de azi şi de mâine este chemată 
să contribuie la această renaştere.
Evenimente de genul RAILF – Romcontrola 
au scopul de a învăta unii de la alţii, de a face 
o evaluare şi de a fi o încurajare că mergem 
pe drumul cel bun.
Mulţumim  A.A.I.R.cât şi Romexpo că este 
parte a acestui îndrazneţ demers şi să urăm 
expoziţiei RAILF – Romcontrola mulţi ani de 
acum încolo!

Ing. Mircea TARŢA ARSENE, Managing Director  
HONEYWELL ROMÂNIA S.R.L.

n z n z n z n z n

Nivelco Tehnica Măsurării, mebru AAIR,  par-
ticipă la expoziţiile ROMCONTROLA din 2006. 
La expoziţia actuală se manifestă trendul de 
a scădea numărul de vizitatori, dar pe de altă 
parte cei care vin sunt profesionişti, astfel 
discuţiile sunt pe teme şi la obiect. Deoare-
ce merită participarea la expoziţie, unde poţi 
vedea şi trendurile de la alţi producători, vom 
participa şi la ediţiile viitoare.

Ing. Péter András  OLTEAN, Director 
NIVELCO Tehnica Măsurării  S.R.L.

n z n z n z n z n

Companiile prezente la RAILF-Romcontrola 
2014 au reuşit să exemplifice câteva procese 
industriale în care, domeniile instrumentaţi-
ei şi automatizărilor au fost punctate exact, 
concret, atingându-şi astfel scopul.

Consider că evenimentul este foarte impor-
tant atât pentru dezvoltarea mea perso-
nala cât şi pentru dezvoltarea  întregii co-
munităţi româneşti de instrumentanţie şi 
automatizări. 
Sper că, în ediţiile ce vor urma, târgul se va 
extinde atât ca număr al companiilor expo-
zante cât şi al vizitatorilor şi pasionaţilor de 
lumea automatizărilor.
Ing. Lucian Victor DUMITRACHE, Instrumentation 

& Automation Engineering Office  
0MV Petrom
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RAILF 2014 a creat posibilitate vizitatoru-
lui interesat să ia cunoştinţă cu tehnicile de 
măsură cele mai noi, cu aplicabilitate în toate 
domeniile economiei.
Imi place să cred că evenimentul tehnic din 
acest an s-a situat la un nivel ridicat, organi-
zatorii reuşind să vină în ajutorul expozan-
ţilor cu reclamă în mijloacele mass media , 
cu simpozioane, cu discuţii directe pe pro-
bleme concrete creând astfel posibilitatea 
tuturor celor interesaţi în  a afla noutăţi şi a 
găsi soluţiile cele mai potrivite la probleme-
le lor concrete.
In speranţa unei revigorări cât mai rapide a 
economiei nationale aşteptăm cu interes eve-
nimentul din anul următor

Ing. Vasile ANDRONIC, Director  
ROMVEGA S.R.L.
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Evenimentul RAILF- Romcontrola 2014 în 
noua formulă a fost unul organizat în condi-
ţii economice defavorabile, fapt ce s-a văzut 
într-un interes destul de scăzut atât al expo-
zanţilor cât şi al vizitatorilor deşi eforturile 
de informare şi participare ale organizato-
rilor au fost de departe mult mai vizibile ca 
în anii trecuţi. 
S-a simţit poate nevoia de asocoiere cu alte 
târguri astfel încât să poată fi creat un con-
text general de expoziţie tehnică în care să 
fie alaturi şi beneficiarii produselor şi  ai ser-
viciilor oferite de expozanţi. 
Deşi într-un număr destul de mic, expozan-
ţii au adus la târg produse de un înalt grad 
de complexitate şi noutate redând astfel un 
aer de înaltă tehnologie evenimentului. Un 
lucru foarte îmbucurator a fost interesul foar-
te ridicat în randul mediului universitar (un 
numar mare de studenţi şi viitori absolvenţi 
au vizitat standurile) ceeace ne face să cre-
dem că viitorul în domeniu este unul cât se 
poate de roz.
Ca şi o concluzie pot să apreciez evenimen-
tul ca unul reuşit. Iar în condiţiile în care aşa 
cum s-a propus alăturarea lui la TIB din anul 
viitor, sunt convins că impactul va fi cel scon-
stat, iar numărul expozanţilor şi vizitatorilor 
va creşte semnificativ.
Mulţumim pe această cale organizatorilor 

care au dat dovadă de profesionalism şi se-
riozitate şi vă asigurăm de sprijinul nos-
tru în cearea unei stări de spirit din acest 
eveniment.

Dr. ing. Sorin BROTAC, Director  
S_IND Process Control  S.R.L.
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În calitate de vizitatori al Târgului pentru au-
tomatizări şi Instrumentaţie şi Echipamen-
te de Laborator din România RAILF ROM-
CONTROLA 2014 am fost plăcut surprinşi 
de modul de organizare  şi de desfăşurare 
al acestei manifestări. Prin varietatea echi-
pamentelor şi a soluţiilor de automatizare 
prezentate în cadrul Expoziţiei din categoria 
celor de ultimă generaţie, capabilitatea expo-
zanţilor de a răspunde problemelor ridica-
te de vizitatori, precum şi de spectrul larg al 
subiectelor abordate în cadrul comunicări-
lor prezentate şi dezbătute în cadrul Simpo-
zionului, considerăm că această manifestare 
se constituie ca cea mai importantă manifes-
tare, de acest gen, din România, care trebu-
ie şi merită să continue şi în următorii ani. 
Mulţumiri organizatorilor acestei manifes-
tări care, cu profesionalism şi pasiunea pen-
tru lucrul bine făcut au reuşit, ca şi în ceilalţi 
ani, un lucru de excepţie.”

dr. ing. Constantin-Dorin BICHIŞ, Şef serviciu 
Ing. Mircea BUCERZAN 

SNTGN TRANSGAZ SA Medias
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In calitate de expozanţi la ediţia din 2014 a 
RAILF-Romcontrola am apreciat suprafaţa 
şi facilităţile de expunere generoase din ca-
drul ROMEXPO.
Aşa cum ne-a obişnuit, AAIR, în calitate de 
organizatori, au marcat noutăţile în dome-
niu prin structurarea evenimentului în două 
parţi deja consacrate: expoziţie şi simpozi-
on, permiţând astfel maximizarea eficienţei. 
Practic, este un eveniment singular în peisa-
jul autohton, fiind singurul de la noi din ţară 
care acoperă în totalitate tematici de speci-
alitate, precum: automatizări, instrumenta-
ţie, tehnologii de laborator, analiza şi con-
trolul calităţii.
Expoziţia a permis companiilor participan-
te să pună la dispoziţia vizitatorilor propriile 
soluţii şi servicii, asigurând totodată multiple 
ocazii de prezentare şi networking.
Totodată, am remarcat şi apreciat noutatea 
cu care au venit organizatorii începand cu 
acest an: sistemul electronic pentru facilita-
rea şi programarea întâlnirilor în cadrul eve-
nimentului între expozanţi şi spacialişti. In 
baza acestei platforme, vizitatorii au avut oca-
zia să consulte online profilul firmelor expo-
zante, selectandu-le pe cele de interes.
Va multumim,

Ing. Ion ANDRONACHE, Director 
SYSCOM 18 S.R.L.
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Evenimentul organizat în perioada 26 – 29 
martie 2014 în Centrul Expoziţional ROM-
EXPO, reprezintă un moment de referinţă 
pentru industria de echipamente de auto-
matizare, instrumentaţie şi aparatură de la-
borator. Prin prezentările în cadrul simpo-
zionului prin standurile organizate de firme 
specializate şi prin discuţiile între specia-
lişti şi beneficiari, evenimentul s-a bucurat 
de un real succes, având un impact major 
asupra celor care au participat. S-a demon-
strat, încă odată, că în România există poten-
ţial uman cu o calificare înaltă în domeniul 
automatizărilor, că industria din România 
poate beneficia de concepte, produse şi ser-
vicii pentru creşterea competitivităţii eco-
nomiei româneşti.
Intărirea relaţiilor dintre mediul economic şi 
mediul academic, apare ca o necesitate pen-
tru creşterea calitătii şi  competitivităţii pro-
duselor, pentru valorificarea eficientă a po-
tenţialului  inovativ existent în universităti, 
institute de cercetare şi întreprinderi.
Identificarea unor teme de cercetare, a ce-
rinţelor pentru modernizarea unor procese 
şi produse şi implicarea studenţilor şi cadre-
lor  didactice în rezolvarea lor, poate consti-
tui un bun prilej pentru formarea viitorilor 
ingineri de concepţie şi producţie.
Demersurile  Asociaţiei  pentru Automatizări 
şi Instrumentaţie din România, de a conlucra 
mai strâns pentru  a creşte nivelul de auto-
matizare, de a trece spre o economie baza-
tă pe creativitate şi inovare, sunt lăudabile 
şi trebuie susţinute atât de producători, cât 
şi de utilizatori.

Prof. dr. ing. Ioan DUMITRACHE 
Membru Corespondent al Academiei Romane 

Facultatea Automatică şi Calculatoare 
Universitatea “Politehnica” Bucureşti

n z n z n z n z n

Romanian Automation & Instrumentation – 
Laboratory Fair (RAILF Romcontrola 2014) 
desfăşurat în intervalul 26-29 martie a.c. la 
Centrul Expoziţional ROMEXPO (în pavilio-
nul C4) s-a constituit şi la această ediţie, ca 
fiind cel mai important eveniment expoziţi-
onal din România din domeniul automatiză-
rii şi instrumentaţiei, precum şi a aparatu-
rii de laborator. Manifestarea este organizată 
sub egida Asociaţiei pentru Automatizări şi 
Instrumentaţie din România (AAIR).
Au participat firmele reprezentative din domeniu 
româneşti sau străine ce activează în România.
Pe lângă evenimentul expoziţional propriu-
zis, care a beneficiat de o organizare excep-
ţională  din partea gazdelor, a avut loc şi un 
simpozion cu două secţiuni unde reprezen-

tanţi ai unor firme de prestigiu din domeniul 
mai sus menţionat au conferenţiat asupra re-
alizărilor la zi şi perspectivele legate de echi-
pamentele de automatizare.
Au existat şi câteva sinteze privind tendin-
ţele ce se manifestă pe plan teoretic şi prac-
tic din domeniul automatizărilor.
Din desfăşurarea evenimentului putem să re-
marcăm câteva aspecte:
• Aderenţa, în special în ultimii doi ani, a fa-

cultăţilor cu specialitatea de automatică la 
iniţiativa A.A.I.R. care începând din anul 
2007 a încheiat protocoale cu unele dintre 
acestea, în vederea realizării unei practici 
studenţeşti reale, prin oferirea de locuri de 
practică la firmele sale membre, dar şi de 
conectare la activităţile A.A.I.R.

• Participarea studenţilor, în general, a celor 
de la Facultatea Automatică şi Calculatoare 
şi de la Facultatea de Energetică, în parti-
cular, atât la Simpozion, cât şi la documen-
tare în standurile expoziţiei.

• O convergenţă a activităţilor şi obiective-
lor între AAIR şi Societatea Română de Au-
tomatizări şi Informatică Aplicată (SRAIT), 
aceasta din urmă participând activ în prima 
secţiune a Simpozionului prin Prof.dr.ing. 
M.C. al Academiei Române Ioan Dumitra-
che, dar şi a Prof. univ. Emerit dr.ing. Ser-
giu Stelian Iliescu, preşedinte filiala SRAIT 
Bucureşti. Este un moment de benefică co-
laborare universitate-economia reală pen-
tru o educaţie practică a viitorilor absol-
venţi din invăţământul tehnic.

• O activitate de “socializare” intensă între 
participanţii la acestă manifestare, intere-
sul de a schimba idei pe probleme practico-
inginereşti.

Prof. univ. Emerit dr. ing. Sergiu Stelian ILIESCU 
Facultatea Automatică şi Calculatoare 

Universitatea “Politehnica” Bucureşti
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A fost un succes Simpozionul din primăvara 
acestui an,  organizat de către A.A.I.R., in ca-
drul Expoziţiei RAILF- Romcontrola.
Evenimentul găzduit in Pavilionul C4 al Ro-
mexpo a oferit firmei VDR & SERVICII S.R.L. 
posibilitatea de a expune ultimele noutăţi 
referitoare la: 
• Automatizări & Managementul Fluidelor, 
• Automatizări de siguranţă 
• Comunicaţii industriale în reţele industriale.
Ne bucuram că am participat activ şi am avut 
ocazia de a schimba informaţii utile cu parti-
cipanţii. Ne-a impresionat pe de o parte in-
teresul  specialiştilor din domeniul tehnic, 
care au fost prezenţi. 
Iar pe de alta parte preocuparea cadrelor uni-

versitare de a continua colaborarea cu noi şi a 
studenţilor care au dorit să-şi însuşească cu-
noştinţe din domeniul automatizărilor.
Mulţumim A.A.I.R. pentru buna organizare. 
Vom fi încântaţi de participarea la viitoare-
le evenimente.

Ing. Brinduşa STAMATE, Product Manager  
VDR & Servicii S.R.L.
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1 RAILF-ROMCONTROLA a revenit la sediul 
ROMEXPO TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII  după  ex-
perienţa nereuşită de a se organiza numai de 
către ROMEXPO a expoziţiei ROMCONTRO-
LA fară implicarea AAIR.
 Organizarea în continuare, câţiva ani la rând 
sub noua denumire RAILF, numai de către 
AAIR a expoziţiei anuale şi a Simpozionului  
în condiţii de criză, a fost rezultatul unui efort 
deosebit din partea conducerii asociaţiei.
Reluarea colaborării dintre ROMEXPO şi 
AAIR, la sugestia ROMEXPO, a fost conse-
cinţa experienţelor descrise mai sus. 
2 Participarea mai consistentă a cadrelor di-
dactice din domeniul universitar, după  in-
delungate solicitări din partea AAIR, precum 
şi prezenţa  unui număr semnificativ de stu-
denţi de la facultăţile de automatică şi calcu-
latoare, inclusiv la Simpozionul AAIR, deno-
tă o schimbare majoră  în direcţia cea bună.
3 Pentru a asigura succesul următoarei ediţii 
a RAILF-ROMCONTROLA, trebuie ca activita-
tea AAIR să devină mai dinamică, mai vizibilă, 
prin implicarea mai activă a membrilor aso-
ciaţiei, atât prin componenta comercială în 
domeniu (sales), cât şi prin componenta pro-
fesională (engineering). Colaborarea direc-
tă între membrii AAIR ar trebui sa fie reală 
şi eficientă  sub toate aspectele, asa cum se 
întâmplă în alte asociaţii profesionale (de 
exemplu: arhitecţii, hidrotehnicienii, con-
structorii, electricienii).
4 Organizarea unor întâlniri periodice cu ca-
drele didactice, aşa cum este stipulat în Pro-
tocolul de Colaborare între AAIR şi facultăţi-
le de automatică şi calculatoare (bineinţeles  
că trebuie să fie disponibilitate şi interes din 
ambele parţi), prezentări  de aplicaţii şi echi-
pamente în faţa studenţilor, organizarea unor 
dezbateri de interes general în domeniu, su-
portul pentru asigurarea practicii de varâ 
pentru studenţii din anul III, vor duce în mod 
sigur la întărirea prestigiului AAIR, precum 
şi la creştere a  numărului de membri. Toto-
dată, ca rezultat al acestor manifestări se pot 
identifica noi oportunităţi de colaborare între 
învăţamantul superior şi industrie.

Ing. Radu CĂTUNEANU, Director Tehnic 
Yokogawa Europe B.V. Suc. România
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Este mai mult decât DCS!
Tradiţional au existat două moduri de abordare 
în selectarea unui sistem de control al proceselor 
industriale - Sistemele de control distribuit (DCS) sau 
sistemele PLC/SCADA.
PlantPAx de la Rockwell Automation utilizează cele mai 
bune caracteristici ale celor doua lumi, combinate într-o 
singură soluţie scalabilă pentru optimizarea controlului 
unei instalaţii. 
Beneficiul cheie al unui sistem DCS este modul de abordare ca sis-
tem, cu un sistem de control proiectat pentru aplicaţii de scara larga. 
Configurarea sistemului este facută prin utilizarea unor obiecte de 
control standard care sunt legate automat pentru a forma ecrane adec-
vate, simplificând configurarea şi conducând la standardizare. 

Totuşi, există un număr de neajunsuri. 

Multe aplicaţii au un număr mare de echipamente livrate odată cu insta-
laţia tehnologică (pachet OEM), de către diverşi furnizori care trebuie 
integrate şi este neplăcut pentru aceşti furnizori să utilizeze un sistem 
DCS pentru controlul instalaţiei lor din punct de vedere al costului şi 
capacităţii. Dacă instalaţia furnizată de OEM vine pachet cu un PLC, în-
seamnă că vor exista sisteme diferite de control în aceiaşi locaţie, fapt 
ce va creşte costurile de integrare şi în multe cazuri va fi nepractic să 
fie integrate în DCS. Este de asemenea dificil pentru furnizorul OEM să 
testeze echipamentul sau să garanteze utilajul livrat dacă nu ar livra şi 
sistemul de control. Cu tendinţa actuală de a construi instalaţiile teh-
nologice modulare aceste probleme devin mai pronunţate.

Tradiţional un sistem DCS a fost costisitor să fie întreţinut pe dura-
ta sa de viaţă necesitând licienţe anuale şi costuri de suport care au 
devenit părţi importante din costul total.    

Majoritatea sistemelor DCS sunt dezvoltate şi suportate de fabri-
cantul original şi nu sunt disponibile cu costuri mici prin alte cana-
le. Acest lucru lasă utilizatorul final foarte legat de furnizorul DCS 
pentru a obţine un service la cost rezonabil şi restricţionează opţi-
unile utlizatorului. 

Sistemele PLC/SCADA. Original dezvoltate pentru aplicaţii discre-
te, PLC-urile sau PAC (Controler de Automatizare Programabil) mo-
derne pot acum să acopere o gama largă de aplicaţii. Acest concept 
este foarte flexibil oferind limbaje de programare multiple, comuni-
caţii deschise, scalabilitate pentru diferite aplicaţii.

Există o gamă largă de Integratori de Sistem cu specific pentru di-
ferite industrii şi cunoaştere a aplicaţiei care pot integra tehnologia 
PLC/PAC. Acest concept este de asemenea ideal pentru fabricanţii 
OEM care pot acum selecta produse cu costuri mici pentru a cores-

PlantPAx - Sistem de automatizare 
pentru procese industriale 

punde cerinţelor lor. Flexibilitatea şi puterea soluţiilor PLC/PAC şi 
disponibilitatea practic de pe raft au facut din aceste echipamente 
soluţia aleasă de către mulţi utilizatori. 

Deşi echipamentele PLC/PAC au devenit din ce în ce mai puternice, 
există un număr de caracteristici care lipsesc atunci când sunt com-
parate cu echipamentele DCS. 

Utilizatorii adesea trebuie să configureze baza de date din PLC şi se-
parat baza de date din SCADA. Altă slăbiciune potenţială este că nu 
toate PLC-urile au caracteristicile necesare pentru cerinţele ridicate 
necesare aplicaţiilor de control a proceselor continue. 

Optimizarea proceselor şi managementul instrumentelor, compo-
nentelor şi echipamentelor este o alta arie unde PLC-urile tradiţiona-
le au lipsuri când sunt comparate cu DCS, care oferă tipic un număr 
de scule pentru optimizarea buclelor de control, mult mai avansa-
te decât controlul PID pentru creşterea performanţei. De asemenea, 
echipamentele PLC tradiţionale nu au caracteristicile necesare pen-
tru maximizarea beneficiilor oferite de traductoarele inteligente şi 
gestionarea întregului pachet OEM livrat.

Istoric, pentru procesele industriale s-a constatat că implementarea 
redundanţei complete într-un sistem este costisitoare dar necesară. 
Unii producatori pot specifica sisteme redundante complete sau ad-
miţând un timp de reparare tolerat, pot să scaleze redundanţa numai 
la subansamblele critice. Inginerii de process trebuie să aplice me-
tode de disponibilitate ridicată prin care să satisfacă performanţe-
le şi cerinţele economice precum şi atenuând potenţialele hazarduri 
să protejeze mijloacele importante şi costisitoare. Aceast lucru este 
un dezavantaj în oferta PLC.  

Combinând cele mai bune performanţe ale celor două concepte. 
Sistemul de automatizare pentru procese PlantPax a fost proiectat 
să includă cele mai bune caracteristici ale celor doua concepte. Com-
bină abordarea de sistem a DCS cu flexibilitatea PLC pentru a obţi-
ne un sistem care este ideal pentru o mulţime de aplicaţii. PlantPax 
este o arhitectură completa pentru intreaga instalaţie care este pro-
iectata pentru a acoperi o gama largă de discipline incluzând proce-
sele continue, procesele tip şarjă, control discret, control mişcare şi 
variatoare, siguranţa maşinilor şi proceselor. 

PlantPAx elimină necesitatea de a alege între utilizarea 
conceptelor DCS sau PLC/SCAD. Sistemul a fost proiectat 
să ia cele mai bune caracteristici din cele două concepte 
şi să le integreze într-o singură soluţie scalabilă.
În esenţă sa, PlantPAx este o singură bază de date care de aseme-
nea are un singur model de securitate, simplificând mangemen-
tul profilelor de utilizator. Suplimentar, orice dată creată în sis-
tem este accesibilă instantaneu pentru toate modulele software 
care au nevoie de ea. 
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PlantPAx este scalabil de la echipamente mici pentru OEM cu mai 
puţin de 100 puncte I/O, până la sisteme distribuite mari cu multi-
ple procesoare, sute de bucle de control şi mii de puncte I/O. Toate 
sistemele utilizează acelaşi program de configurare, aceleaşi modu-
le de control, aceleaşi reţele de comunicaţie şi aceiaşi platformă de 
dezvoltare pentru vizualizare. Aceasta permite utilizatorilor să se-
lecteze o arhitectură pentru întreaga fabrică; permite scalarea de la 
o instalaţie pilot până la întrega linie de producţie; permite constru-
irea unei instalaţii modulare şi integrarea modulelor într-un singur 
sistem; permite şi integrarea echipamentelor OEM. 

Managementul mijloacelor de automatizare permite utilizatorilor 
managementul configuraţiilor, implementarea regimurilor de back-
up, urmărirea acţiunii operatorilor, configurarea traductoarelor şi 
alertarea la probleme potenţiale. PlantPAx suportă tehnologia des-
chisă FDT/DTM pentru o gamă largă de traductoare şi instrumen-
te conectate pe Hart, Profibus sau Foundation Field. De asemenea 
suportă conectarea directă la noua generaţie de traductoare de la 
Endress+Hauser şi alţii pe Ethernet/IP. 

Sistemul PlantPAx poate fi dezvoltat de către Utilizatori Finali, In-
tegratori de Sistem, fabricanţii OEM sau divizia SSB de la Rockwell 
Automation. Există o reţea de Integratori de Sistem la nivel mondi-
al care au o vastă experienţă de aplicaţii şi care pot furniza soluţii 
PlantPax adaptate cerinţelor utilizatorilor, furnizând în multe cazuri 
şi suport local precum şi experienţa de aplicaţie specifică. 

Realizarea disponibilităţii ridicate în aplicaţiile de proces. Re-
dundanţa este o metodă de creştere a disponibilităţii dacă sistemul 
de control cade sau pierderea de vizibilitate cauzează o pierdere ma-
joră a veniturilor, pierderea de echipament, rănirea persoanelor sau 
întreruperea serviciilor publice. 

În timp ce majoritatea utilizatorilor folosesc metode de redundanţă 
pentru a atinge o disponibilitate ridicată, dacă redundanţa nu este co-
rect aplicată, poate afecta disponibilitatea sistemului. Pentru a evita 
căderea unui sistem datorită unei supraîncărcări a redundanţei, fa-
bricanţii trebuie să determine costurile potenţialelor căderi şi să facă 
investiţiile în disponibilitate ridicată corespunzător.

Suplimentar faţă de metodele proactive, fabricanţii se uită şi la meto-
dele reactive, majoritatea proceduri şi instrumente comune, pentru 
a ajuta la creşterea disponibilităţii sistemului. Un sistem de control 
trebuie să fie uşor de depanat, modificat sau reparat. Personalul tre-
buie să fie calificat şi instruit şi trebuie să fie capabil să scoată sau să 
adauge componente fără intreruperea misiunii sale. Corespunzător, 
înlocuirile trebuie să nu necesite recablări sau reprogramări.

Traductoarele inteligente şi tehnologiile de reţea avansate cresc 
disponibilitatea sistemului cu acces în timp real la diagnosticile vi-
tale care ajută la predicţia şi prevenirea căderii componentelor şi 
sistemului. 

Rockwell Automation continuă să extindă Sistemul de Automatizare 
PLantPax pentru a atinge cerinţe de disponilitate ridicată mai uşor 
şi cu costuri rezonabile. PlantPax oferă disponibilitate ridicată la 
toate nivelele sistemului de la intrări/ieşiri redundante, tehnologii 
de reţea fault tolerant, controlere şi sisteme de supervizare la me-
tode de depanare puternice şi instrumente de diagnoză integrate 
complet în sistem. De asemenea, dacă aplicaţia necesită un sistem 
de siguranţă în funcţionare, există o gama largă de opţiuni, mer-
gând de la sisteme faisafe SIL1 la sisteme fault-tolerant SIL3. 
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Prima aplicație de acest gen a fost realizată de EAST ELECTRIC în 
anul 2008 cu un sistem de măsurare cu contact (tip palpator). Din 
cauza gradului mare de uzură ce apare în timp a apărut necesitatea 
găsirii unui alt tip de sistem de măsurare care să compenseze aceste 
neajunsuri și să ofere în același timp precizia solicitată.

Sistemul de măsurare laser folosește principiul triangulației, astfel 
încât în momentul modificarii poziției țintei se modifică și pozitia 
spotului fasciculului, iar senzorul masoară deplasarea țintei prin 
detecția pozitiei fasciculului. Emitorul este echipat cu o lentilă 
cilindrică ce permite obținerea unor fascicule foarte subțiri (diametru 
fascicul de 25 µm), ceea ce presupune o creștere a stabilității 
sistemului de măsurare. 

Amplitudinea fasciculului laser, timpul de declanșare și amplificarea 
la recepție sunt ajustate în timp real, în functie de proprietățile mate-
rialului detectat (natura materialulului, caracteristicile suprafeței). 

Caracteristici tehnice 

Intervalul de masura (față de lentilă) 20 - 30 mm

Distanța de referință 25 mm

Suprafața spotului (la distanța de referință) 25 x 1200 µm

Repetabilitate 1 µm

Rata de eșantionarea 0.33/1/2/5 ms

Rata de afisare 10 / s

Sistemul de măsurare include, pe lângă senzor, și un amplificator cu 
precizia de afișare de 1 µm ce poate transmite rezultatele măsurăto-
rilor atât sub forma de semnal analogic  cât și cu ajutorul unui modul 
de extensie, sub format EtherNet / IP, DeviceNet, BCD, RS-232C.

Performanțele postului

Timp de ciclu post 108 s

Timp de ciclu masura planeitate 15 s

Disponibilitate post 99 %

Tehnologii moderne pentru controlul 
şi verificarea fără contact a pieselor 
mecanice cu configurații diverse

Ing. Iustin SIMION, EAST ELECTRIC SRL

Aplicație:  
Asamblarea discului 
de frână cu butucul 
și măsurarea bătăii 
frontale a ansamblului

Post de lucru asamblare 
disc - butuc şi măsurare 
bătaie frontală
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Capabilități

Abatere admisă masură planeitate 35 µm

Capabilitate maximă de acceptanță (CMC) 4

Caracteristicile mediului de funcționare

Atmosfera Industrială

Temperatura (°C) 5°C - 45 °C

Umiditate relativă 10% - 80%

Iluminat (lux) 200

Tip de iluminat Arficial și natural 

Pentru asamblarea disc – butuc se realizează în postul de lucru un 
dispozitiv de așezare, poziționare și fixare a piesei. Sistemul de prin-
dere/eliberare a piesei constă din doua bride pneumatice care execu-
tă o mișcare combinată de rotație și translație care acționează două 
bolțuri cu excentric. Acestea fixează butucul pentru efectuarea asam-
blării și ulterior a măsurării bătăii frontale a discului de frână (a fu-
lajului) în timpul rotirii acestuia pe lagărul din butuc. 

Operatorul asează un butuc pe dispozitivul de asezare, având grijă 
să-l centreze și să-l orienteze pe bolțurile dispozitivului. Doi senzori 
inductivi de proximitate vor detecta automat prezența, poziționarea 
corectă și diversitatea  piesei. Ei vor comanda cele doua bride 
pneumatice care vor fixa piesa. Senzorii de cap de cursă ai acestor 
două bride pneumatice vor confirma fixarea piesei. Operatorul asează 
un disc de frână pe butuc. În continuare, operatorul ia două șuruburi 
din cutie și le înșurubează cu ajutorul șurubelniței din post. Comanda 

bimanuală a operatorului acționează culisele pneumatice de rezemare 
radială și antrenare a discului de frână.

După pornirea culisei (senzorul de cap de cursă confirmă acest lucru) 
se acționează automat și motorul electric, care prin intermediul 
transmisiei cu curea dințată sincronă, antrenează rola care ajunge 
în contact cu circumferința discului de frână. În același timp, pentru 
a evita dezaxarea piesei,  rolele de reacțiune acționate de culisa 
pneumatică vin și ele în contact cu discul. În timpul rotației discului, 
antrenat prin fricțiune, senzorul laser situat sub disc măsoară bătaia 
frontală a acestuia.

După ce este efectuată  o rotație completă a  discului, antrenarea 
acestuia este oprită  prin comanda de retragere a culisei de antrenare. 
Succesiv se opreste motorul și se retrag și rolele de reactiune. Senzorii 
de cap de cursa ai culiselor confirma că procesul de control a luat 
sfarsit și comandă bridele pneumatice să elibereze piesa. Operatorul 
preia această piesă cu manipulatorul destinat acestui scop și o depune 
pe conveiorul care îl va transporta către postul următor.

În timpul antrenării, sistemul de măsurare transmite datele în timp 
real către automatul programabil, iar acesta le compară cu valoarea 
de referintă. Valoarea de referință este inițializată la fiecare piesă  
și reprezintă valoarea masurată la o secundă, după ce piesa a fost 
fixată cu elementele de antrenare. 

În cazul în care, pe parcursul unei rotații complete, valoarea de 
referință nu a fost atinsă, piesa va fi declarată conformă și va fi 
autorizată pentru următoarele etape ale fluxului tehnologic.

Dacă valoarea de referință a fost depășită, este permisă o operație de 
retuș astfel : discul este desfăcut de pe butuc,  iar cele două componente  
vor fi reasamblate (cu alte șuruburi) în poziție diametral opusă . 
Operația de masură este realuată, iar dacă nu se mai constată abateri 
piesa este catalogată drept conformă. Dacă și de această dată sunt 
abateri peste limită, atât discul de frâna cât și butucul vor fi trimise 
către laboratorul de control pentru constatarea neconformității și a 
cauzelor care au generat-o. 

Role de reacţiune Butuc Disc de frână Rola antrenare

Senzor laser



În luna aprilie 2014, EnergoBit a primit autorizarea 

pentru efectuarea probelor și pentru emiterea 

certificatelor de conformitate tehnică a centralelor 

electrice eoliene și fotovoltaice conform Ordinului 

ANRE nr 74/2013. Acest ordin stabilește procedura 

de lucru pentru companiile care dețin sau operează 

parcuri de energii regenerabile și care au obligația 

de realizare a testelor pentru certificarea tehnică a 

funcționării centralelor prin servicii autorizate de 

testare și certificare. 

Companiile care sunt autorizate de către ANRE și 

operatorul de transport și sistem – Transelectrica 

să efectueze testele, dovedesc un nivel ridicat de 

tehnicitate și performanță. Astfel, experiența 

EnergoBit în domeniile: SCADA, engineering, 

protecții, automatizări și energii regenerabile, a 

propulsat compania în rândul celor care sunt 

capabile să efectueze aceste teste tehnice.   

Cu o echipa consacrată de ingineri energeticieni 

pregătiți pentru acest domeniu, EnergoBit s-a 

implicat încă de la început în proiectarea, execuția, 

punerea în funcțiune și acum testarea conformității 

pentru parcurile eoliene și fotovoltaice. Expertiza 

inginerilor din EnergoBit a fost confirmată încă o 

dată prin autorizarea emisă de către Autoritatea de 

Reglementare. 

soluţia completă în electricitate

EnergoBit devine companie autorizată pentru efectuarea 
probelor și emiterea certificatelor de conformitate 
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Reducerea costurilor prin creşterea pregătirii profesionale

Presiunea continuă datorată concurenţei şi con-
diţiilor economice actuale impune companiilor 
de producţie maximizarea productivităţii în 
scopul obţinerii stabilităţii şi prosperităţii.  
Festo Romania, lider în automatizări industriale 
cu pneumatică, organizează pentru agenţii 
economici, cursuri de instruire tehnică al căror 
obiectiv este creşterea nivelului de pregătire 
profesională a participanţilor şi reducerea 
costurilor de producţie (directe şi indirecte), 
printr-o abordare specifică a domeniului au-
tomatizărilor de fabrică şi de proces.

Beneficii şi rezultate:
�� Îmbunătăţirea calificării profesionale a  

participanţilor
�� Creşterea eficienţei utilajelor 
�� Reducerea erorilor 
�� Scăderea timpilor morţi neplanificaţi
�� Diminuarea riscului de accidente

„Cu ce diferă cursurile Festo Didactic de 
cele ale altor organizaţii de training şi 
consultanţă?” Există mai multe posibile 
răspunsuri la aceasta întrebare, în funcţie 
de necesităţile clientului. Totuşi, toate răs-
punsurile au o caracteristică comună: Festo 
este o companie de producţie şi proiectare 
în domeniul automatizărilor industriale cu 
pneumatică şi desfăşoară activităţi de trai-
ning şi consultanţă la nivel global. Activând 
în acelaşi sector şi climat economic ca şi 
clienţii săi industriali, Festo Didactic înţe-
lege atât provocările cât şi oportunităţile 
diverselor sectoare industriale, putându-le 

Cursurile sunt concepute pentru personalul 
tehnic ce are ca principal domeniu de acti-
vitate exploatarea, întreţinerea, repararea şi 
dezvoltarea de echipamente şi utilaje dotate 
cu aparatură pneumatică, electro-pneuma-
tică, hidraulică, electro-hidraulică, precum 
şi cu automate programabile (PLC). Oferta 
de cursuri include şi cursuri certificate de 
Ministerul Muncii prin Consiliul Naţional de 
Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) în 
domeniul mecatronicii. 

 

Festo Didactic a dezvoltat un program special, 
conceput pentru a oferi o abordare structurată 
a proiectelor de consultanţă. Spre deosebire de 
consultanţa tradiţională, scopul Festo este de 
a se asigura că proiectele sale îşi ating scopul:  
succesul unui proiect este definit nu numai 
de rezultate ci şi de posibilitatea clientului 
de a repeta sau multiplica factorii succesului 
fără a avea nevoie de un proces continuu 
de consultanţă. 
Pentru a obţine eficienţă în muncă, este nevoie 
de atitudini, aptitudini şi cunoştinţe adecvate. 
Seminariile Festo se adresează tuturor acestor 
aspecte. Pentru a vedea mai multe detalii şi gama 
de cursuri completă, vă invităm pe website-ul 
Festo, urmând calea www.festo-didactic.com/
romania/training si consultanta/cursuri

SC FESTO SRL
Tel/Fax: 021.3000.720; 021.310.24.09

Email: festo@festo.ro

�� Instruirea se bazează pe practică (metoda „learning-
by-doing” sau „hands-on”), astfel încât cursanţii 
pot să verifice şi să aplice pas cu pas cunoştinţele 
dobândite
�� În timpul şcolarizării, se acordă atenţie rezolvării 

problemelor tehnice cu care se confruntă cursanţii
�� Tematica este flexibilă, putând acoperi la cerere, teme 

care nu sunt cuprinse în oferta de cursuri standard, 
disponibilă pe internet la adresa www.festo-didactic.
com/romania/training si consultanta/cursuri 
�� Instruirea se poate face la alegere, în centrele de 

instruire Festo sau la sediul clientului.
�� Echipamentele de instruire practică utilizate constau 

în standuri de practică echipate cu componente de 
uz industrial ce oferă posibilitatea montării, pornirii, 
simulării, reglării şi depanării pentru o mare varietate 
de sisteme pneumatice, electro-pneumatice, cu 
automate programabile, etc.
�� Fiecare cursant primeşte manualul de specialitate şi 

documentaţia tehnică
�� La sfârşitul instruirii se eliberează un certificat Festo 

recunoscut în toată lumea sau diplomă de absolvire 
certificată CNFPA

astfel aplica programelor sale de training 
şi consultanţă. Acest lucru îi oferă un grad 
crescut de competenţă şi competitivitate, iar 
clienţilor o rată crescută de succes. 

Experienţă:
De peste 80 de ani, concernul Festo oferă suport 
în toate etapele de dezvoltare ale tehnologiei 
de automatizare. Anual, în cadrul celor 58 
companii naţionale Festo, aproximativ 42.000 
de persoane participă la peste 3.000 de semi-
narii standard, în întreaga lume. 



n SENZORI DE SIGURANŢĂ

n RELEE DE SIGURANŢĂ

n NETWORK

n SISTEME DE CONTROL

AUTOMATIZĂRI DE SIGURANŢĂ INDUSTRIALĂ

GAMA DE 
PRODUSE 

ȘI SERVICII 

the spirit of safetythe spirit of safety

n OPERARE ŞI MONITORIZARE

n SOFTWARE PENTRU AUTOMATIZARE

n TRAINING AUTOMATIZĂRI DE SIGURANŢĂ

Str. Valeriu Branişte nr. 60, Parter, sector 3 
RO-030718, Bucureşti / ROMÂNIA
Tel / Fax: + 40 21 322 50 74 / 75 / 76
www.componente-automatizari.ro 
office@componente-automatizari.ro

the spirit of safety

 

Insulele de valve AirLINE de la 
Bürkert oferă orice combinaţie de 
funcţii, intrări / ieşiri electronice şi 
conexiune fieldbus într-un design 
revoluţionar şi extrem de compact. 
Noua generaţie de valve pneumatice 
pilot, compatibile cu reţele Ethernet, 
Profibus sau Device Net permite 
debite mari de aer. Gama AirLINE 
oferă posibilitatea de a alege între 
module I/O WAGO 750, Phoenix 
Contact Inline, Allen Bradley sau 
Siemens ET200S. 

Imaginaţi-vă posibilităţile.

Comanda directă a actuatorilor din proces și prin 
reţele de comunicaţie industrială

Str. Valeriu Branişte nr. 60, 
Parter, sector 3; RO-030718, 
Bucureşti / ROMÂNIA
Tel / Fax: + 40 21 322 50 74 / 75 / 76
www.componente-automatizari.ro
office@componente-automatizari.ro

Terminal Modules

ATEX  ATEX II 2 G Ex e[ia/ib] IIC T4 (Zone 1/21)

IEC-Ex  IECEx KEM 07.0032

Electronic Modules 

ATEX  ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 (Zone 1/21)

IEC-Ex  IECEx KEM 07.0032





East Electric vă 

oferă o gamă largă 

de produse şi

 aplicaţii utilizând 

echipamente 

Bosch Rexroth

Elemente hidraulice pentru aplicaţii industriale:

§ elemente de acţionare şi execuţie: 

pompe, motoare, cilindri hidraulici standard şi de execuţie navală; 

§ elemente standard şi tip cartuş de comandă şi reglaj: 

distribuitoare, supape, drosele, regulatoare;

§ elemente hidraulice proporţionale, servovalve şi servocilindri;

§ module electronice specializate pentru control poziţie şi reglare 

presiune;

§ echipamente pentru aplicaţii navale, acţionare ecluze;

§ elemente auxiliare şi de conectare: 

acumulatoare, filtre, racorduri, furtunuri;

§ sisteme hidraulice complete.

B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, 030352 Bucureşti, ROMÂNIA
Telefon: +40 31 401 63 01;   Fax: +40 31 401 63 02; E-mail: office@eastelectric.ro
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à WE ARE THE ENGINEERS 
       OF PRODUCTIVITY.

FESTO SRL
Str. Sf. Constantin nr.17
Sector 1, București
Tel: 021.3000.720
Fax: 021.31.024.09
Email: festo@festo.ro
Website: www.festo.ro

Obiectivul Dvs: operarea e�cientă a liniilor de producție 
Soluția noastră: soluții complete, e�ciente și sigure cu echipamente electrice și pneumatice

Indiferent de procesul de producție pe care îl folosiți, Festo vă stă alături oferindu-vă mai mult 
decât componente și subsisteme. Punem la dispoziția bene�ciarilor din industria auto soluții 
inteligente, servicii customizate și experiența internațională a concernului.

Aveţi nevoie de experţi!
Vă interesează inovaţiile în industria Dvs.!
Noi suntem specialiștii pe care îi căutaţi!




