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Este în DNA-ul nostru

Valmet DNA este un sistem de automatizare 
pentru toate funcţiile - proces, maşină, controlul 
comenzii şi al calităţii. Acest sistem cuprinde 
şi managementul informaţional, precum şi 
monitorizarea mecanică şi monitorizarea stării 
echipamentelor de pe câmp. Arhitectura simplă a 
sistemului economiseşte cost şi efort asigurând 
în acelaşi timp o dezvoltare continuă care să facă 
faţă provocărilor dumneavoastră viitoare. 

Face parte din DNA-ul nostru. 
Felul nostru de a 
servi: 
Tehnologia de ultima oră nu 
este suficientă. Valmet DNA 
este întotdeauna deservit de 
felul nostru unic de a avea 
grijă de nevoile utilizatorului 
pe tot parcursul ciclului de 
viaţă al unei instalaţii sau 
fabrici.

Face parte din DNA-ul nostru. 

Sentimentul de a 
deţine controlul:
Printr-un sistem de 
automatizare fiabil, uşor 
de folosit, asigurat de 
posibilitatea de prelungire a 
ciclului de viaţă şi de suport 
profesional din partea 
unui partener, care nu vă 
dezamăgeşte niciodată.
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Orice organizaţie de producţie din 
domeniul industrial beneficiază de 
posibilitatea de a deţine controlul 
deplin. Acesta este rezultatul obţinerii 
controlului asupra tuturor aspectelor 
din procesele de producţie. 
Valmet DNA a fost dezvoltat în 
special pentru a îndeplini cerinţele 
specifice stabilite de către activităţile 
din cadrul organizaţiilor de producţie 
din fabrici şi centrale, precum şi de 
către persoanele aflate în diverse 
roluri şi poziţii.

Bucurați-vă de liniștea 
sufletească 
Scopul managerilor de producţie este 
de a menţine targeturile de producţie 
şi de calitate la costuri minime. 
Provocările din producţie apar adesea 
ca răspuns la solicitările pieţelor 
competitive. În plus, temele de 
securitate şi de mediu sunt adesea 
provocări în sine. Valmet DNA 
motivează şi eficientizează echipa 
fiind uşor de utilizat şi de întreţinut. 
În loc de surprize neplăcute, vă veţi 
putea bucura de controlul 
performanţelor din producţie şi de 
liniştea sufletească.

Asigurarea continuității în 
afacerea dumneavoastră 
Clienţii noştri se confruntă adesea 
cu riscuri cum ar fi starea maşinii, 
disponibilitatea pieselor de schimb 
şi utilitatea. Pentru ei, sentimentul 
de control înseamnă abordarea şi 
ţinerea sub control a acestor riscuri 
asigurând continuitatea în afacerea 
lor. Valmet DNA îmbină obiectivele 
de producţie şi rezultatele financiare 
pentru gestionarea fabricilor şi 
centralelor. Prin integrarea 
variabilelor de proces şi de business, 
asigură un instrument strategic chiar 
şi pentru planificarea afacerilor 
la nivel de corporaţie. În loc de specu-
laţii incerte, fabricilor şi centralelor 
se pot folosi de informaţiile 
cuprinzătoare de istoric în 
planurile de afaceri şi în 
managementul producţiei. Fiind 
dinamică pe tot parcursul ciclului 
de viaţă al fabricii sau al centralei, 
Valmet DNA se adaptează flexibil la 
schimbările în viziunile de business şi 
obiective de producţie, oferind astfel 
o investiţie sigură atât pentru 
proprietari, cât şi pentru investitori.

Un partener de încredere!
Managerii de automatizări au nevoie 
de un sistem integrat, care 
automatizează toate funcţiile de 
proces. Sistemul este uşor de 
monitorizat, fiabilitatea sa vă 
asigură să nu aveţi parte de surprize 
neplăcute. Valmet DNA stabileşte 
standarde în industrie pentru sisteme 
de automatizare fiabile care vă permit 
să controlaţi toate echipamentele şi 
aplicaţiile prin intermediul aceluiaşi 
sistem. Dovada încrederii depline 

sunt cele peste cele 4500 de livrări 
globale efectuate către fabrici şi 
centrale termice, pe mare şi pe uscat.

O experiență relaxantă în 
calitate de utilizator
Operatorii de procese trebuie să 
ştie să gestioneze diverse situaţii de 
defecţiune în care incertitudinea 
şi tensiunea sunt emoţii frecvent 
întâlnite. Valmet DNA strânge 
informaţiile relevante pentru a oferi 
asistenţă în luarea deciziilor. 
Instrumentele Valmet DNA îi ajută 
pe operatori să ia măsurile corecte. 
Știind că informaţia relevantă este 
mereu uşor accesibilă, îi ajută pe op-
eratori să acţioneze siguri în situaţii 
limită. Având la bază experienţe reale 
ale utilizatorilor, echipa noastră de 
cercetare şi dezvoltare se axează pe 
soluţii inovatoare menite să ajute în 
eliminarea incertitudinii în activitate.

O rețea globală de experți 
Procesele mari, complicate şi 
integrate au condus la situaţii în care 
producţia nu poate fi gestionată de 
către o singură persoană. Asistenţa 
din partea echipei de experţi este 
necesară în permanenţă. Valmet 
DNA conţine instrumente care susţin 
schimbul global de informaţii şi de 
know-how la nivel de corporaţie. 
Aceste instrumente colectează 
şi depozitează experienţele unei 
organizaţii permiţând angajaţilor 
dumneavoastră să împărtăşească 
aceeaşi situaţie şi conştientizare 
oricând este nevoie. Experţii 
dumneavoastră nu o să mai petreacă 
timp în aeroporturi încercând să 
găsească soluţii pentru provocările 
întâmpinate. 

Sentimentul de a deţine 
controlul
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Arhitectură puternică

Valmet DNA oferă 
arhitectură pentru 
scalabilitate, 
disponibilitate mare 
şi posibilitatea 
de extindere şi 
upgradare pe toată 
durata de viaţă.

CAMERA DE CONTROL

CAMERA DE AUTOMATIZARE

FIELDFIELD

FIELD FIELD

Operațiune, Mentenanță, Raportare

 Reţea de internet redundantă 
de tip stea sau cerc

BIROU
Raportare,integrarea întreprinderii

Inginerie şi Întreţinere, 
Management-ul activelor , Istoricul DNA-ului 

       Control, Optimizare, Conexiune 

Sistem 
instrumentat
de siguranţă

    Centralizat

Procesare 

XML

Firewall

Conexiuni 
de la distanţă

• Updatarea securităţii stratificate cu întărirea prin
   soluţii DMZ şi anti virus  
•  Informaţii prin interfeţe de Web Service
• Solutii concurente pentru operaţiuni şi întreţinere 
  

 

Soluţii wireles penrtu 
operaţiuni şi întreţinere 

  O platformă pentru toate aplicaţiile de control
• Integrează magistrale majore de comunicare şi
 de gestionare a activelor de teren 

Beneficii de top din partea unei arhitecturi puternice:
• Un singur sistem pentru toate tipurile de verificări şi de cerinţe de 
utilizator 
• Grad de disponibilitate ridicat datorită componentelor industriale şi clasei 
de siguranţă, cât şi surplusului la toate nivelele
• Întreţinere uşoară prin intermediul diagnozei extinse şi conceptului simplu 
de piese de schimb 
• Scalabilitate fidelă de la soluţiile cele mici până la cele mai mari 
• Protocoale de comunicaţii standard, inclusiv magistrale de transfer date 
de câmp si sistem, plus integrarea afacerii
• Inginerie eficientă prin intermediul instrumentelor standardizate şi reuti-
lizarea aplicaţiilor 
• Actualizarea stratificata de securitate prin management de solutii 
anti-virus şi DMZ 
• Informaţii prin intermediul interfeţelor Web Service 
• Soluţii analog pentru operaţii şi mentenanţă 

distribuită
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Dimensionare în 
funcţie de obiective
Dimensionabil de la un singur aparat de 
comandă la sisteme implementate la 
nivel de centrală în corporaţii globale, 
Valmet DNA poate într-adevăr să vă 
ofere controlul operaţiilor dumneavoastră 
indiferent de dimensiunea proceselor 
de producţie. Începeţi cu componenta 
care se potriveşte cel mai bine cu nevoile 
dumneavoastră menţinând în acelaşi timp 
un nivel ridicat de fiabilitate.

Face parte din DNA-ul 
nostru. 
Sistemul Valmet DNA poate 
fi dimensionat de la câteva 
sisteme de semnale I/O, până 
la un sistem de nivelul unei 
centrale termice.
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Gradul înalt de automatizare a 
schimbat drastic procesul de control, 
modificând atât mediul cât şi natura 
muncii operatorului. Astăzi mediul 
de lucru al operatorului variază de 
la platforme zgomotoase la spaţii 
asemănătoare birourilor moderne. 
Automatizarea facilitează reducerea 
timpului petrecut cu sarcini 
tradiţionale. În acelaşi timp, operatorul 
modern a devenit o persoană ce posedă 
cunoştinţe din domeniul informatic. 
Aspecte noi, precum analiza 
informaţiilor şi comunicarea au devenit 
rutina obişnuită a operatorului. Acest 
volum de informaţii este accesibil prin 
instrumente uşor de folosit în interfaţa 
utilizatorului Valmet DNA.

Simţiţi ușurinţa în utilizare
Navigator de evenimente 
pentru o gestionare eficientă 
a semnalelor de alarmă
Navigatorul de evenimente este un 
mod unic de a gestiona semnalele de 
alarmă şi evenimentele. În afară de 
informaţiile referitoare la semnalele 
de alarmă şi evenimentele, prezintă 
date suplimentare pentru fiecare 
eveniment. Spre exemplu, poate afişa 
valoarea în timp real a măsurătorilor 
semnalelor de alarmă care arată 
stadiul de dezvoltare al evenimentului 
şi limitelor de alarmă în momentul 
declanşării. Toate alarmele şi 
evenimentele pot fi stocate într-o bază 
de date conţinând istoricul, astfel încât 
Navigatorul de evenimente să poată fi 
utilizat pentru depanări ulterioare.
.

DNA Operate:
Interfața utilizatorului este 

concepută să fie ușor de utilizat.

Navigator de evenimente:
O modalitate unică de 

gestionare, afișare și stocare 
a semnalelor de alarmă și de 

evenimente.

În contact cu 
procesele. 
Interacţiunea 
omului cu procesele 
din fabricile si 
centralele moderne 
se realizează 
prin intermediul 
automatizării.
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Munca de producţie include 
supravegherea procesului şi 
îndeplinirea acţiunilor. Rolul 
automatizării este de a face ca 
procesul să funcţioneze automat, iar 
sistemului îi sunt alocate funcţii de 
rutină. Un alt rol al automatizării este 
acela de a gestiona perturbările rapid 
şi corect. Problemele sunt adesea 
foarte complexe, iar perturbările 
necesită decizii imediate. Asemenea 
lucrări stabilesc cerinţe înalte faţă de 
utilitate, exact ceea ce oferă inter-
feţele. 
Noi considerăm că acest lucru nu este 
suficient. Un sistem de automatizare 
folosit de o unitate de producţie are 
un rol mai important. Sistemul tre-
buie să acumuleze informaţii la nivel 
de organizaţie şi să le facă accesibile 
pentru cei care le folosesc. 
Căutarea de informaţii poate fi 
frustrantă şi este un mod ineficient de 
a folosi resursa organizaţiei. De aceea, 
considerăm că o informaţie necesară 
într-o situaţie anume nu ar trebui 
să fie decât la un buton distanţă. Cu 
interfaţa Valmet veţi putea simţi 
rezultatele.

Instrument ce ajută 
utilizatorii să obțină 
rezultatele dorite
Un sistem de automatizare este 
instrumentul organizaţiei 
dumneavoastră pentru gestionarea 
proceselor de producţie. Un astfel 
de instrument trebuie să fie eficient, 
uşor de asimilat şi de folosit. Un astfel 
de instrument gestionează sarcinile 
pentru care a fost conceput şi îşi ajută 
utilizatori să-şi atingă scopurile.

 Simte controlul în munca 
pe care o desfășori
Deşi ne bazăm pe fapte, sentimentele 
îşi au şi ele rolul în rutina zilnică 
din producţie. Şti când un proces se 
încadrează în parametrii - şi poţi să 
şi simţi. Acelaşi lucru este valabil şi 
pentru situaţii excepţionale sau 
neprevăzute care pot crea 
neîncredere. Instrumentul eficient îşi 
informează utilizatorii cu privire la 
situaţii noi sau complicate, astfel 
înlăturând tensiunea şi permiţând 
sentimentul de control în munca pe 
care o desfăşoară. Utilitatea 
Valmet DNA se bazează pe 
cunoştinţe temeinice a activităţilor 
din organizaţiile utilizatorilor, 
precum şi pe o înţelegere aprofundată 
a nevoilor diverselor sarcini. 
Utilizatorul este implicat în multe 
stadii ale dezvoltării procesului, cum 
ar fi testul de aplicabilitate.

Redefinirea utilităţii

Face parte din ADN-ul nostru. Simte procesul 
la o apăsare de buton. Prin cercetarea 
activităţii utilizatorilor, Valmet dezvoltă 
instrumente noi pentru a oferi angajaţilor 
dumneavoastră tehnologii de ultimă oră. 
Multe dintre aceste instrumente sunt o 
premieră mondială. Simte inovaţia făcută 
pentru oameni.
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Interfaţa de utilizator 
Valmet DNA este o 
fereastră interactivă înspre 
proces. Adaptează cu 
eficienţă munca 
utilizatorului, permiţându-i 
acestuia să gestioneze 
diverse situaţii de proces. 
Activitatea de gestionare 
dincolo de procesul firesc 
de monitorizare şi execuţia 
taskurilor predefinite, 
presupune şi învăţare, 
comunicare, dezvoltare şi 
colectarea de informaţii. 
Acestea sunt sarcini noi 
pentru operator.

Operează, integrează, 
raportează
Valmet DNA este creat pentru toate 
sarcinile de operator. Operaţiile 
evidente şi imaginile clare le 
asigură utilizatorilor acces la 
informaţii precise cu privire la 
sarcina actuală. Histograme, analiza 
semnalelor de alarmă, statusul şi 
diagnoza dispozitivelor de pe câmp, 
precum şi rapoartele, vin în sprijinul 
utilizatorilor, astfel încât aceştia să 
acţioneze imediat în orice situaţie.

Intuitiv și de încredere
Interfaţa intuitivă şi de încredere a 
Valmet DNA face posibilă 
rezolvarea rapidă a problemelor şi 
luarea eficientă a deciziilor. Funcţiile 
sunt create special pentru specialişti 
în producţie. Imaginile de proces 
create pentru sarcini şi roluri oferă 
utilizatorului o vedere intuitivă în 
structura procesului şi a situaţiilor. 
Navigarea grafică, vizualizarea 
datelor din istoric a imaginilor de 
proces similare şi fluxul de 
informaţii către sistemul de 
management al mentenanţei sunt 
doar câteva exemple pentru 
încrederea de care ne bucurăm din 
partea utilizatorilor.

Gândind dincolo de tehnologie 

Interfaţa wireless 
Valmet DNA îi dă 
acestuia libertatea 
de a sta în inima 
procesului şi a 
executa toate 
funcţiile de control 
în acelaşi timp.

Simte rezultatele. 
În ciuda faptului că se 
bazează pe luarea
deciziilor în funcţie de 
fapte, activitatea de 
control proceselor 
înglobează şi o 
sumedenie de 
sentimente legate de 
rezolvarea diferitelor 
situaţii. Cele mai bune 
rezultate sunt obţinute 
atunci când operatorii 
simt că pot să gestioneze 
astfel de situaţii, având 
cunoştinţele să-i ajute în 
luarea deciziilor potrivite 
şi să aibă acces la 
informaţiile de care au 
nevoie şi să se afle în 
contact cu persoanele 
potrivite, precum şi 
atunci când se simt în 
stare să-şi dezvolte 
metodele de lucru şi 
propria persoană. Face 
parte din DNA-ul nostru
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Devine o maşină 
a timpului. Prin 
intermediul funcţiei 
„replay” utilizatorii 
pot transforma 
fiecare imagine de 
proces în istoric 
pentru a analiza 
părţile interesante 
a unei situaţii de 
proces. Utilizatorul 
poate vizualiza 
procesul actual în 
paralel, în modul 
timp real şi modul de 
istoric pentru a învăţa 
din cele mai bune 
practici a procedurilor 
anterioare.

Instrumentele operatorului
Produs

DNA Operate Interfața operatorului pentru camera de control
DNA Operate Client Interfața control proces a clientului pentru 

utilizare de la distanță  
DNA Operate 
Server de alarme și 
evenimente

Server semnale alarmă și de evenimente

DNA Help Sistem ce angrenează în timp real descrierea       funcţională pentru maşină, proces, comandă şi       aplicaţii de controlul calităţii

Caracteristici de performanţă
Nr. max. de imagini Fără limită
Nr. max. de obiecte pe imagini Fără limită 
Timpul de actualizare a imaginii Standard. 1 s 
Nr. max. de ferestre cu imagini per interfață 
operator 

Fără limită 

Nr. max. de ferestre cu loop     
per interfață operator

Fără limită

Start operație -> răspuns la   
semnalul de ieșire binară

Standard. 1 s

Claritatea și precizia alarmei 1 ms

Hardware
ACN PO, ACN AS,  
Stație de lucru Windows
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DNA Report – legând 
oamenii de procese
DNA Report asigură o interacţiune 
naturală între oameni şi procese 
în centrala, fabrica sau corporaţia 
dumneavoastră. Acesta conţine datele 
de raportare, analize şi instrumentele 
de comunitate personalizate pentru 

fiecare utilizator. Ca portal de 
internet tot ceea ce aveţi nevoie este 
un browser. Un exemplu de 
instrument de raport DNA este 
Tracer. Acest instrument de analiză 
istoric combină trendurile 
tradiţionale cu semnale de alarmă 
şi evenimente în acelaşi cadru cu o 

Instrumente care vă preiau munca

Găsirea cauzei de perturbare la uzine este adesea o provocare. Se întâmplă ca informaţia 
de care ai nevoie pentru a compara datele, să fie distribuită pe acelaşi ecran. Aducând 
diferite date pe aceeaşi interfaţă putem crea instrumente care oferă o imagine completă 
dintr-o singură privire, înlesnind rezolvarea de probleme şi facilitarea luării deciziilor.

cronologie comună. Datele şi 
evenimentele pot fi, de exemplu 
însemnări de jurnal, alarme de 
instrumente inteligente, date de 
monitorizare condiţionate mecanic 
sau evenimente de operare. Îi ajută 
pe operatori să vadă imediat ce se 
întâmplă într-o situaţie de proces 
anume şi să urmarească succesiunea 
evenimentelor.

Jurnalele electronice 
au revoluţionat 
luarea deciziilor 
în organizaţiile de 
producţie combinând 
informaţiile 
colectate din 
procese cu 
experienţa de lucru 
din organizaţie.
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Obţinerea de date de proces nu este 
suficientă – datele trebuie distribuite, 
împărtăşite şi procesate mai departe 
în cadrul organizaţiei. Acest lucru 
este adevărat nu doar pentru datele de 
proces, cât în special pentru know-
how-ul experţilor. Tehnologia 
modernă de comunicare şi 
standardizarea au deschis calea spre 
noi posibilităţi de transfer şi afişare 
a informaţiilor oricând este nevoie. 
O selecţie de instrumente sprijină 
schimbul de informaţii şi 
monitorizarea de la distanţă via 
internet pe mobil din cadrul 
organizaţiei. Acest lucru vă asigură 
de faptul că experţii dumneavoastră 
pot împărtăşi între ei informaţiile cu 
privire la acelaşi eveniment atât pe 
câmp cât şi la birourile centrale. 

Astfel toate echipele pot lucra 
împreună către un scop comun, ceea 
ce duce la producţie îmbunătăţită 
şi rezultate de calitate. Informaţiile 
critice din punctul de vedere al 
afacerilor pot fi securizate de către 
drepturi secrete de utilizator. 
Memoria organizaţiei - DNA Diary, 
jurnalele electronice sunt folosite 
în organizaţie ca instrumente de 
comunicare şi schimb de informaţii. 
Acestea au revoluţionat obiceiurile 
de lucru ale organizaţiei facilitând 
comunicarea şi învăţarea rapidă. 
Instrumentul web DNA Diary 
colectează şi stochează experienţele 
de lucru din comunităţile de 
producţie, care pot fi utilizate pentru 
luarea deciziilor în situaţii similare 
în viitor.

Reţea de experţi
Echipă virtuală de experți 
Dezvoltarea instrumentelor pentru 
schimbul de expertiză şi de know-
how a adus forme noi de cooperare 
susţinute de reţea, care sunt familiare 
în calculatoarele private ale 
oamenilor, direct în interiorul 
fabricilor. Astfel, astăzi un expert aflat 
într-o locaţie îndepărtată, asistat de 
informaţii furnizate în timp real de la 
fabrica ţintă poate colabora şi 
participa în procesul de luare a 
deciziilor cu abilităţile şi experienţa 
sa. Sau când distanţa şi lucrul în 
program de schimburi este un 
obstacol în comunicare, se poate 
constitui o echipă virtuală de experţi 
pentru rezolvarea unei probleme 
urgente.

Produse 
DNA Report – sistemul de bază include:
• Mediu de raportare pentru utilizatorul final cu 

instrumente de dezvoltare a rapoartelor 
• Istoric pentru analiză și trending
• Alarme compatibile EEMUA 191 și instrumente de 

analiză evenimente 
• Set de raportare de bază: jurnal, sumar, rapoarte in 

timp real și rapoarte totale 
• Instrument de introducere date pentru utilizatorul final 
• Programator de raportare pentru listare și transmitere 

prin e-mail automată

DNA Report – opţiuni: 
• DNA Report
• DNA Report
• DNA Report Add-in Excel
• DNA Report Diary 

Caracteristici de performanță 
Concurrent users: Fără limite

Hardware 
Mediul de lucru DNA sau PC-uri de birou

Instrumente de raportare și de analiză
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Este în DNA-ul nostru. Valmet automatizează procesele 
dumneavoastră de producţie cu tot ceea ce aveţi nevoie 
pentru proces, maşină, acţionări şi controlul calităţii 
respectiv optimizare. Valmet are grijă de asemenea şi de 
capitalul dumneavoastră din producţie prin monitorizarea 
condiţiilor de echipamente de proces, sistemelor de 
automatizare şi dispozitivelor de câmp. Mai mult de atât: 
aveţi în permanenţă la îndemână toate informaţiile de care 
aveţi nevoie, astfel sunteţi la zi cu cifrele cheie. Valmet DNA 
lucrează ca un instrument eficient pentru strategiile de 
producţie şi mentenanţă.

Vă cunoașteţi puterea de performanţă?

Este în DNA-ul nostru.  
Sistemul nostru 
deserveşte toate 
nevoile dumneavoastră 
de control, inclusiv 
cele de optimizare, 
siguranţă şi soluţii 
de management al 
activelor.
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Este în DNA-ul nostru. Valmet DNA vă 
oferă un sistem complet pentru cele 
mai exigente sarcini de control 
şi de gestionare a informaţiilor. Com-
binând toate aplicaţiile într-un singur 
mediu hardware şi software se obţin 
beneficii clare pentru operaţiuni 
şi mentenanţă. Mentenanţa este 
asistată de un singur set de instru-
mente şi metode de inginerie fără să 
fie necesar un training suplimentar. 
De asemenea, acelaşi set de piese de 
schimb este suficient pentru toate 
tipurile de regulatoare. Deţinerea 
unei singure interfeţe pentru toate 
aplicaţiile facilitează operaţiuni uni-
forme la nivel de fabrică şi vă scuteşte 
echipa de la învăţarea multiplelor 
sisteme.

De la nivel de bază la cel 
avansat 
Valmet DNA oferă utilizatorilor săi 
cu control logic si analogic integrat. 
Comenzile de bază includ măsurători 
de încredere, detecţie de alarme, PID, 
control de valve si motoare, porniri 
de grupuri funcţionale, secvenţe 
ş.a.m.d. ciclurile rapide de comenzi 
pot fi folosite la nevoie, spre exemplu, 
pentru unităţi de comanda pentru 
producţie hârtie sau comenzi de 
turbine. Optimizarea buclelor este 
uşor de realizat direct din 
interfaţa de utilizator 

Vă cunoașteţi puterea de performanţă? Un singur sistem – ușor de folosit

a comenzii de proces. Atunci când 
comenzile de bază nu sunt suficiente, 
fabricile pot ţinti la rezultate mai 
bune utilizând comenzi avansate 
pentru acelaşi regulator. Aceste 
comenzi pot fi implementate cu 
instrumente şi tehnologie sofisticată, 
precum logica fuzzy, reţele neuro-
nale, programare Java şi regulatoare 
multivariabile. Aceste comenzi au 
fost proiectate special ca să vină în 
ajutorul clienților care îşi doresc o 
dezvoltare şi optimizare continuă 
a performanţelor.

“Integrând funcţiile 
QCS, MCS și DCS 
într-un singur 
sistem am putea 
obţine performanţe 
mai bune.” 
 
- Zhang Chen, Director adjunct 
și Manager de producţie, 
Guangzhou

Sistem automatizat 
de siguranţă integrat

Comenzi 
motoare

Comenzi mașină

 Comenzi proces

Optimizarea procesului 
şi controlul calităţii

Monitorizarea stării 
maşinii 

Managementul 
echipamentelor de 
câmp
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Faptele concrete

Gama noastră eficientă de controllerele ACN 
asigură o platformă fiabilă pentru toate 
comenzile şi conexiunile dumneavoastră externe.

Este în DNA-ul nostru. 
Protecţia integrată pentru 
comenzile turbinelor de gaz 
şi de aburi şi managementul 
informaţional asigură o 
execuţie uşoară a proiectului 
şi o mentenanţă eficientă 
din punct de vedere a 
costurilor. Toate aplicaţiile 
sunt proiectate folosind 
instrumentele standard Valmet 
DNA, aplicaţiile fiind executate 
folosind controller redundant 
de proces.
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Aceste controllere sunt compatibile cu nodurile de 
control ACN I/Os moderne şi cu principalele magistrale 
industriale de date de câmp, cum ar fi PROFIBUS, 
FF, CAN şi AS-i. Conexiunile standard precum OPC, 
Ethernet şi seriale asigură conectivitate excelentă 
sistemelor de parte terţă.

ACN – Noduri de control și aplicație 
Gama ACN prezintă o platformă de încredere 
pentru control de bază şi avansat, logică rapidă şi 
soluţii adaptabile. Împreună cu ACN I/O şi soluţiile 
de magistrale de date de câmp disponibile, oferă 
utilizatorilor săi beneficii reale, inclusiv sisteme de 
control pana la minim de 20ms, precum şi scalabilitate la 
sisteme dintre cele mai mici. Aceeaşi platformă ACN este 
folosită pentru conectarea sistemelor terţe. Fiabilitatea 
este asigurată de utilizarea componentelor industriale, a 
unui concept avansat de piese de schimb, redundanţă şi o 
structură stabilă de reţea.

ACN I/O  
Gama ACN I/O este o gamă I/O modernă combinată cu 
controller de proces ACN . ACN I/O este potrivit pentru 
soluţii centralizate şi distribuite deopotrivă. Un sistem de 
ACN I/O este amplasat pe o şină de montaj, astfel încât 
este uşor de instalat într-un dulap sau pe un perete. Există 
două serii de sistem ACN I/O: M80 şi M120. Seria M80 
include unităţile pentru curent slab de intrare şi ieşire 
analogă/digitală (0/4...20 mA, 0/2... 10 V, 200 mA/24 
VDC) precum şi unităţi pentru intrări de frecvenţă 
şi temperatură. Unităţile din serie M120 sunt folosite 
atunci, când este necesară o izolare de înaltă tensiune 
între canale (1500 V/2200 V) şi o interfaţă digitală pentru 
liniile de tensiune înaltă DC/AC fără relee de interfaţare.

Faptele concrete

Gama de noduri de control ACN:

ACN SR1 controller mic montabil pe șină
• Instalare de câmp integrată
• ACN I/O

ACN CS si MR controllere compacte
• Instalaţii de câmp și centralizate 
• Toate magistrarele de date de câmp
• ACN I/O

ACN RT controller montabil pe rack de 
capacitate ridicată
• Instalaţii centralizate
• Toate magistrarele de date de câmp
• ACN I/O

… pentru un sentiment plăcut
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Seria M80 de unităţi de semnale I/O 

Seria M120 de unităţi de semnale I/O

Unităţi analogice Unităţi digitale Alte unităţi
AI8C, AI8CN / AI8V
 · 8 canale de intrare analogice 
 · 0/4...20 mA/072... 10V
AI8H
 · 8 canale de intrare analogice 
 · 0/4...20 mA HART
AI2B
 · 2 canale de intrare analogice 
 ·  -40...+40 mV
AO4C / AO4V / AO4DV
 · 4 canale de intrare analogice 
 · 0/4...20 mA / 0/2... 10 V / -10...+ 10 V 
AO4H
 · 4 canale de intrare analogice 
 · 0/4...20 mA HART

DI8P, DI8N, DI16P
 · 8/16 canale de intrare digitale 
 · Intrare PNP/NPN (24 VDC) cu 
alimentare proprie, protejat împotriva 
scurtcircuitării,opto-izolate

DI8U
 · 8 canale de intrare digitale  
 · Total floating, opto-izolate, IEC61131-2 
nivele de decizie pentru 24 DC/AC intrări

DI8M
 · 8 canale de intrare digitale cu monitorizarea 
circuitului de câmp

DO8P, DO8N, DO16P 
 · 8/16 canale de ieșire
 · Ieșire releu cu alimentare proprie 200 
mA/24 VDC

DO8RO, DO8RC
 · 8 canale de ieșire digitale
 · Total floating contact de comutare, 1.0 
A/50 VAC sau 1.0 A/75 VDC

DO8SO
 · 8 canale de ieșire digitale
 · Total floating solid-state contact cu 
alimentare/canal, 0.5 A/40V

FI4V, FI4S5, FI4S24
 · 4-canale de intrare frecvenţă or 2-canale 
intrare SSI 

 · 0...400 kHz
 · 5 V sau 24V

TI4W3, TI4W4
 · Unitate de intrare pentru temperatură de 
4 canale pentru Pt100

 · conexiuni 3-fire si 4-fire
HC8
 · Unitate de comunicare HART cu 8 canale
 · fără măsurătoare de semnal analogic de 
curent

Unităţi analogice
1 500 VAC izolaţie între 
canale și între canale și 
sistem 

Unităţi digitale Alte unităţi 
1500 VAC izolaţie între 
canale și între canale și 
sistem

Unităţi comandă 
servo 
1 500 VAC izolaţie între 
canale

 AH8C, AII8CN
 · 8 canale de intrare analogice 
 · 0/4...20mA 
AII8V
 · 8 canale de intrare analogice
 · 0/1...5V 
AII4H
 · 4 canale de intrare analogice
 · 0/4...20 mA HART
 AOI4C
 · 4 canale de intrare analogice
 · 0/4...20 mA 
AOI4H
 · 4 canale de ieșire analogice
 · 0/4...20 mA HART 

AIF8V
 · 8- canale de intrare analogice, 
pentru senzorii de accelerare

 · 0...24 VDC
 · 500 VAC izolaţie între canale 
și sistem

 AIF8T
 · 8-canale semnale analogice 
de intrare de declansare, 
pentru semnale viteză rotaţie 
de la senzorul de sicronizare 
(de exepmplu, RTS 226)

 · 1500 VAC izolaţie între canale 
și sistem

 
 
 
 
 
 

AIT4L
 · 4 LVDT canale de intrare
 · Interval de actualizare între 
intrări 1 ms

 · 1500 VAC izolaţie la sistem 
și între canale și canale de 
intrare LVDT

 ·

DII4U120, DII4U240,
DII8U120, DII8U240
 · 4/8 canale de intrare digitale
 · intrări digitale contacte de 
releu fără potenţial (120 or 
240 VAC)

 · 2200 VAC izolaţie între canale 
 · 1 500 VAC izolaţie între 
canale și sistem

DII4U125
 · 4 canale de intrare digitale
 · intrari digitale libere de 
potential/polaritate (125 
VDC)

 · 2200 VAC izolaţie între canale
 · 1500 VAC izolaţie între canale 
și sistem 

DOI4RO, DOI8RO
 · 4/8 canale de ieșire digitale
 · monopolar, contact normal 
inchis, fara polaritate

 · 3.0...5.0A/120...240VAC/
 · 0.3...5.0A/24...125VDC
 · 2200 VAC izolaţie între canale 
 · 1500 VAC izolaţie între canale 
și sistem

DII8P24, DII8P48
 · 8 canale de ieșire digitale
 · Protecţie scurtcircuit la 
autoconectare, opto-izolat, 
intrare PNP (24 sau 48 VDC)

 · Canalele cu semnale I/O au 
legare la pământ comunică 

 · 1500 VAC izolaţie între canale 
și sistem

 ·

 

AIT4C
 · 4 canale de intrare 0/4...20 mA
 · Interval de actualizare între 
intrări 1 ms

 · 1500 VAC izolaţie la sistem și 
între canale

FII4
 · Intrare frecvenţă cu 4 canale
 · 0...400 kHz
 · intrari puls de tip P  24 V 
TII4W3, TII4W4
 · 4 canale intrare  temperatură 
pentru PT-10, PT-100 sau 
PT-1000 RTD 

 · Conexiune de 3 sau 4 fire
TCI8
 · Intrare pentru temperatură de 
8 canale temperature pentru 
cupluri termice

 · Conexiune de 2 fire
 · Tipuri de cupluri termice 
susţinute: J, K, T, E, S, R, B, N, 
G, C, D, Platinel II și EMF

 ·
 

AIF4E
 · Măsurători cu senzori pentru 
curenţii turbionari 

 · 4 canale de intrare cu 
monitorizare de ieșire  

 · Ciclu de citire 50 milisecunde 
 · offset p-p si calculatie medie 
decalaj  

 · Filtre configurabile pentru 
protectia calculelor

 · 4 canale de ieșire 4...20 mA la 
sistemul de protecţie

 · 1500 VAC izolaţie între canale 
și între canale și canale

AOI3S
 · Ieșiri servo:
 · 3 canale de ieșire analogice 
 · Gama ieșire: -100...+100 mA
 · Gama reglabilă minim și maxim
 · Curba reglabilă
 · Diagnoză buclă semnal
 · Intrare digitală pentru închidere 

valve:
 · 1 canal de intrare digitală
 · sursă de alimentare  24 VDC
 · Limitare curentă 40 mA
 · Funcţia de oprire atașabilă la 

fiecare canal AO 
 · Timp de reacţie 2 ms
 · Istoric sarcina de putere 

dezechilibrată

 ·

AIF4V
 · Masuratoare rapida sensor 

vibratie
 · 4 canale de intrare cu 

monitorizare de ieșire  
 · Ciclu de citire 50 milisecunde
 · Calcul de varf si de rms pentru 

protecţia echipamentului
 · Filtre configurabile pentru 

protectia calculelor 
 · 4 canale de ieșire 4...20 mA la 

sistemul de protecţie
 · 1500 VAC izolaţie la sistem și 

între canale și canale 

Unităţi de protecţie și de diagnostic utilaj 

Unităţi de intrare a poziţiei valvelor
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Aceste interfeţe asigură o conexiune 
excelentă la sistemele terţe prin 
conexiune standard, precum OPC, 
Ethernet şi serial links. Mai mult de 
atât, acestea sunt disponibile pentru 
diferite platforme de hardware 
care susţin o varietate mare de 
protocoale de interfaţare externe. 
Conexiunea completă la sistemele 
Damatic, Damatic XD şi Damatic 
XDi este un beneficiu firesc.
Adăugarea de link-uri noi la 
controllerele de proces existente se 
face cu uşurinţă şi se pot conecta 
diferite tipuri în cadrul aceluiaşi 
controller. Automatizarea unei 
conexiuni este la fel de uşoară ca şi 
realizarea unei interfeţe de sistem 
de semnale I/O – se folosesc doar 
diferite tipuri de simboluri în CAD.

O conexiune stabilă la o 
rețea deschisă 

Magistralele de date de 
câmp – o parte firească al 
sistemului Valmet DNA 
Magistralele de date de câmp au luat 
amploare în controlul dispozitivelor 
inteligente de câmp, a motoarelor şi a 
convertoarelor de frecvenţă. Acestea 
pot oferi diagnoză îmbunătăţită, 
design flexibil şi exploatare uşoară. 
Spre exemplu, diagnoza îmbunătăţită 
a dispozitivului este integrată firesc 
în interfaţa de utilizator sau este 
disponibilă în orice interfaţă de 
utilizator cu acces la internet. În 
sistemul Valmet DNA, veţi beneficia 
de configurare uniformă la toate 
soluţiile de magistrale de date de 
câmp, parametrizare uşoară de 
dispozitiv şi depanarea defecţiunilor 
tehnice prin ferestre online de 
diagnoză, precum şi sistem de 
semnale I/O şi soluţii de magistrale 
de date – toate în cadrul aceluiaşi 
controller.

Conexiune pe placul dumneavoastră
Deschiderea pentru creşterea dinamică este promisi-
unea făcută şi îndeplinită de sistemul Valmet DNA prin 
utilizarea unei selecţii variate de conexiuni de dispozitive 
de câmp şi conexiune standard. Migrarea sistemelor de 
parte terţă este uşor de realizat folosind conexiunea şi 
tehnologiile ACN I/O. 

•     
Comenzi
Produse
Regulator de proces și Gateway 
inclusiv Fuzzy logic, 
Limbaj Java incorporat, Multipre-
dictive Process Controls (MPC) 
Licență pentru magistrale de date 
de câmp pentru PROFIBUS sau 
Foundation Fieldbus 

Caracteristici de 
performanță
Ciclu de control               0.02...60s
Comunicare între controllerele de 
proces          0.01...25S

Cantitatea max. de semnal I/O este 
în funcție de hardware, vezi fișele 
tehnice.

Conectivitate
Produse
OPC DA Server
OPC DA Client
OPC A&E Client
Modbus/TCP
Diverse protocoale de comunicații 
seriale și Ethernet 

Extras din lista protocoalelor 
Protocoale de interfete seriale:

• Simatic 3964 (R)
• Interfața Simatic 3964R ‘DUST’ 
• Modbus RTU și Modbus ASCII
• Allen-Bradley Fdx
• ABB-Accuray 3628C Profile
• Standardul de comunicare ABB-Accuray 
• PremidPC3040
• Mitsubishi MELSEC-A
• Interfața HIMA 
• Interfața SAIA 
• Interfața Satt Control PLC 
• Alcont link
• ABB-Stromberg SPA - dispozitiv
• Interfața Omron Sysmac C-series 
• SCL/SPCL interfața de profil la MXOpen QCS
• Interfața VIB Profiler 
-Interfata ASCII seriala  la VIB profiler
• Interfața VIB (control umiditate) 
- Interfata ASCII seriala  la unitate VIB 

multiplexer 
• Interfața Mauell PLC 
• Transmiterea semnalelor de alarmă via 

modem GSM 
• SASCII (simple free ASCII)
• ABB Accuray direct link
• IEC 60870-5-101
• IEC 60870-5-103
Protocoale de interfatare Ethernet:
• IEC 60870-5-104
• IEC 61850 pentru interfața cu sub-stațiile 

(switchyards)
• Modbus/TCP
• Interfața Hima Ethernet UDP 
• GE-Mark V 8c VI GSM Ethernet TCP/IP
• XDiLog, interfața pentru prelucrarea 

datelor în funcție de eveniment 
• Mitsubishi MELSEC-A Ethernet TCP/IP
• Siemens S7 SAPI Ethernet TCP/IP interfață 

pentru noduri Windows 
• Interfața ABB Insum Ethernet TCP/IP 
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Inspiraţie pentru o viaţă...
Nu trebuie să rescrieţi întreaga poveste pentru a adăuga 
o filă nouă în istoria fabricii sau centralei dumneavoastră. 
Sistemul Valmet DNA adaptează viziunea dumneavoastră de 
business asigurând astfel continuitatea în afacere.

Este în DNAul nostru.  Valmet DNA 
facilitează un sistem de upgrade 
pas-cu-pas pentru fabrici şi centrale, 
astfel încât acestea să-şi poată 
dezvolta sistemele. Un plan strategic 

“Acordul de parteneriat este o alegere 
strategică pentru noi.”
- Timo Malmi, Metsä-Botnia, Kemi 

“O istorie adevărată a sentimentului de con-
trol scrisă de Metsol Valmet: începând de la 
Damatic Classic în 1982 până la tehnologiile 
cele mai avansate al Metso DNA în 2011.”
- Veijo Toloneti, Kuopion Energia, centrala 
din Haapaniemi 

“Demararea a avut un succes 
nemaipomenit. Producţia a fost 
comercializabilă de la început. 
Fiabilitatea instalaţiei a fost excelentă 
din faza de pornire.””
- Peter Fleron, Stora Enso, Nymolla
  

1988 
Damatic XD

1996
Damatic XDi

2000
metsoDNA

2006
metsoDNA CR

2011
Metso DNA

1979
Damatic 
“Classic”

250 kb 2 Mb 10 Mb

100 Mb 1 Gb

2015
Valmet DNA

pentru extinderea ciclului de viaţă 
permite o planificare de actualizare 
sistematică în limitele bugetului 
atât pentru software cât şi pentru 
hardware. Fabricile şi centralele vor 

putea elimina costuri suplimentare 
rezultate din upgradări ad hoc şi se 
vor putea bucura de un ciclu de viaţă 
mai lung cu mai puţine costuri.

Este în DNA-ul nostru.  
Alegerile dumneavoastră 
din trecut sau din prezent 
nu sunt o piedică în calea 
dezvoltării dvs. cu sistemul 
Valmet DNA. Acest lucru este 
asigurat de o istorie lungă de 
evoluţie în inovaţie.
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Valmet DNA poate fi dezvoltat, 
întreţinut şi modernizat pe tot 
parcursul ciclului de viaţă fără 
nevoia de a reînnoi întregul sistem. 
Sistemele dumneavoastră existente 
nu sunt niciodată obstacol pentru 
dezvoltare, doar o parte al procesului 
de dezvoltare. Puteţi beneficia de 
start-up-uri şi scoateri din funcţiune 
mai rapide şi de disponibilitate mai 
mare. Întreţinerea devine mai uşoară 
şi mai eficientă din punct de vedere al 
costului prin instrumentele eficiente.

Compatibilitatea ciclului 
de viață
Sistemul dumneavoastră Valmet 
DNA vă fi compatibil în permanenţă 

Fără termen de expirare...
Ciclul de viaţă al unei automatizări este foar-
te lung, drept pentru care abilitatea sa de a se 
adapta la nevoile din viitor este adesea un factor 
decizional decisiv de investiţie.

“Este în DNA-ul nostru.  
Dinamic pe toată durata 
ciclului de viaţă. În ceea ce 
priveşte managementul 
capitalului de producţie, 
proprietarii de centrale se 
aşteaptă la o recuperare 
mai mare a investiţiilor din 
producţie şi întreţinere şi la 
costuri totale mai mici de 
proprietate activă. Rezultate 
din active este soluţia marca 
Valmet pentru a îndeplini 
aceste schimbări. Îi ajutăm 
pe clienţii noştri să atingă 
excelenţă în producţie şi în 
performanţa de proces, în 
disponibilitatea capitalului de 
producţie şi privind aspectele 
de mediu.”

cu sistemele Valmet existente, cât şi 
adaptabil la orice inovaţie viitoare. 
Prin urmare, vă veţi putea bucura de 
cele mai noi dezvoltări în tehnologie 
şi să puteţi face faţă concurenţei 
pe toată durata ciclului de viaţă 
al centralei. Puteţi cu uşurinţă 
adăuga o nouă funcţie de control ca 
reacţie la obiectivele de producţie 
sau modernizarea sistemului 
dumneavoastră pe secţiuni folosind 
aplicaţiile existente în sistemul de 
upgrade. Reţeaua dumneavoastră 
Valmet DNA poate conţine generaţii 
diferite de subsisteme şi produse într-
un singur sistem.
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Valmet DNA face un pas înainte pe calea 
creşterii dinamice şi permite migraţia uşoară 
şi eficientă din punct de vedere al costurilor 
a sistemelor terţe. Aceasta înseamnă că toate 
sistemele dumneavoastră existente şi viitoare 
pot fi conectate firesc la sistemul Valmet 
DNA. Migraţia poate fi susţinută de cablajul 

Modernizările Valmet DNA 
măresc productivitatea la 
costuri corecte

şi dulapurile existente, şi chiar şi de compo-
nente de sistem precum I/O sau PLC. Pentru 
dirijarea producţiei soluţia nou-integrată 
facilitează o interfaţă pentru un singur utili-
zator. Un singur sistem înseamnă în acelaşi 
timp şi întreţinere mai uşoară şi mai eficientă 
din punct de vedere al costurilor.

2002 2011 2015 Time

Actualizare la C201x
Actualizare la 
C201x

Cu acord de modernizare
Fără acord de modernizare

Situaţia în anul 201x

• Cu acord de 
modernizare 
întotdeauna actual

• Investiţie unică de 
proporţii

Actualizare

Avantajele folosirii automatizării

Actualizare

Avantaje 
suplimentare oferite 
de automatizarea 
actualizată continuă

Evitaţi să fiţi nevoit să faceţi o investiţie costisitoare 
dintr-o singură etapă într-un upgrade complet de 
automatizare împărţind costurile pe o perioadă mai lungă 
prin programul Valmet Continous Results Agreement 
(CRA – Acordul Valmet pentru Rezultate Continue)

“Perioadele scurte de 
nefuncţionare sunt sursa 
rentabilităţii într-un timp scurt 
pentru modernizarea sistemului 
Valmet DNA.”
Bjarn-Olof Johansson, Billerud,  
Karlsborg, Sweden

Migrația sistemelor terțe
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Nucleul automatizării şi 
mentenanţei Valmet DNA este 
DNA Explorer care vă oferă 
instrumente de configurare şi 
de mentenanţă uşor de folosit 
pentru toate aplicaţiile de 
control, magistrale şi dispozitive 
de câmp, precum şi pentru 
managementul reţelei de 
documentaţie. Acest instrument 
este eficient atât pentru execuţia 
de proiecte la scală mare, cât şi 
pentru activităţi sarcinilor de 

În fiecare zi, 
în fiecare mod

Instrumentele de automatizare şi de întreţinere 
sunt esenţiale pentru ciclul de viaţă al unui sistem 
de automatizări. Acestea oferă mijloace variate, 
începând de la activităţile de mentenanţă zilnice 
până la sarcinile unui inginer.

întreţinere într-o singură buclă. 
Asigură operatorilor de fabrici 
şi inginerilor de întreţinere un 
mediu dimensionabil pentru 
utilizatori multiplii, care se poate 
extinde de la sisteme mici la cele 
mari. DNA Explorer facilitează 
deasemenea şi automatizarea 
de la distanţă. Prin testarea 
funcţionalităţii vă asiguraţi 
de funcţionarea aplicaţiilor 
de control. Puteţi fi siguri că 
aplicaţia de control funcţionează 
înainte de a o descărca în 
controller.

DNA Explorer conceput pentru scalabilitate

Mediul cu utilizatori multipli 
concomitent permite 
dimensionarea pentru zeci de 
utilizatori.

Engineering 
Produse

Engineering Server Engineering database 
Engineering toolset 
including

Instrumente pentru 
aplicații

• DNA Explorer Browser pentru aplicații
• Function Block CAD
• Sequence CAD
• Picture Designer
• Web Diagnostic Instrument de autodiag-

noză
• Control Diagram CAD
• Logic CAD
• Network Designer
• Test de funcționare Instrument de control 

pentru testul de 
funcționare

Field Device Manager
Field Device Condition 
Monitoring
Field Device 
Performance Manager
FF Explorer Foundation Fieldbus 

network design tool and 
device configurator

Virtual Valmet DNA Valmet DNA testing 
environment 

Loop Auto Tuner Mediu de testare pentru 
Valmet DNA 

DNA Loop Monitoring Instrument de monitorizare 
a performanței controlerului 
Control performance 
monitoring tool

Software antivirus Protejează instalațiile 
windows împotriva 
amenințărilor

Valmet DNA Diagnoză 
și Management al 
ciclului de viață

Diagnostic proactiv 
pentru întreținerea 
sistemului Valmet DNA

Caracteristici de performanţă
Dimensiunea bazei de 
date 

Fără limită 

Utilizatori Standard max. 15 

Hardware
ACN PO, ACN AS,
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Field Device Manager costurile de 
întreținere
Ca parte integrantă din DNA Explorer, Field 
Device Manager vă asigură posibilităţi de 
configurare şi mentenanţă pentru instalaţiile de 
câmp. Vă permite exploatarea eficientă a 
dispozitivelor de câmp şi controlul aplicaţiilor în 
acelaşi timp. Vă asigură acces rapid la informaţiile 
relevante, şi ajută utilizatorii să găsească repede 
soluţiile potrivite în cazul unei perturbări a 
dispozitivului. Ca atare, întreţine managementul 
proactiv al activelor de pe câmp şi facilitează 
planificarea eficientă pentru lucrările viitoare de 
întreţinere. Informaţiile referitoare la 
configurare şi mentenanţă sunt disponibile atât 
pentru operatorii de proces, cât şi pentru 
personalul de întreţinere din birouri.

Monitorizarea stării mecanice și 
funcționalității 
Valmet DNA este singurul sistem compact care 
oferă monitorizarea stării mecanice ca parte 
firească a unui sistem. Bazându-se pe 
monitorizarea continuă a oscilaţiilor, 
monitorizarea stării mecanice analizează partea 
mecanică a diferitelor echipamente de proces, 
inclusiv rulmenţi, arbori, transmisii şi a alte 
componente de grupuri motopropulsoare. Prin 
utilizarea instrumentelor de analiză sofisticate, 
dar uşor de înţeles, operatorii de proces şi 
personalul de mentenanţă sunt alertaţi rapid 
despre problemele mecanice încă din fazele 
incipiente. Acest lucru ajută la evitarea perioadelor 
de nefuncţionare neplanificate şi a problemelor de 
funcţionalitate.

Este în DNA-ul nostru.  
Un instrument intuitiv 
CAD asigură inginerilor 
dumneavoastră un mediu 
de lucru eficient din punct 
de vedere al ilustraţiilor şi 
graficii pentru proiectarea 
aplicaţiilor Valmet DNA.
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Redundanță
Pentru a asigura continuitatea în 
afaceri în mod concret, sistemul 
Valmet DNA este caracterizat 
printr-un nivel de siguranţă foarte 
înalt prin redundanţă pentru 
toate componentele esenţiale de 
sistem. Diagnoza extinsă facilitează 
detectarea rapidă a deranjamentelor, 
astfel asigurând sentimentul de 
control. Toate componentele cum 
ar fi sistemele de semnale I/O, 
regulatoarele, dispozitivele şi reţelele, 
reţelele electrice şi interfeţele de 
utilizator pot deveni redundante, la 
nevoie.

Simţiţi fiabilitatea
Fiabilitatea joacă un rol central în viaţa unui sistem de automatizare. Valmet DNA ajută 
centralele şi fabricile să-şi menţină continuitatea în afaceri prin siguranţa dovedită a ciclu-
lui de viaţă.

Siguranță de calitate 
industrială
Securitatea este esenţială în mediul de 
producţie în timp real. Automatizarea 
proceselor critice necesită soluţii 
la standarde calitative cele mai 
înalte. Abordarea sistemului Valmet 
DNA oferă siguranţa necesară 
la toate nivelele prin securitatea 
stratificată. Această soluţie constă 
în configurarea, consolidarea şi 
conectarea suplimentare cu cablu 
pentru toate componentele active. 
Design-ul reţelei urmează principiile 
arhitecturii securizate conţinând un 
firewall între Valmet DNA şi reţelele 
din birou printr-o zonă opţională de 
siguranţă . Conexiunile la distanţă 
pot fi realizate de către Valmet SCS 
(Secure Connection Solution) cu 
acces securizat prin autorizare, 
autentificare şi înregistrare.

Încredere la cel mai 
înalt nivel. 
“Este exact cum ne-am fi 
așteptat. Nu am apelat 
la asistenţă de cel puţin 
doi ani.”

Sistem automatizat de 
siguranță integrat
Safety Instrumented Systems (SIS) 
sunt folosite în industriile de proces 
şi de energie pentru prevenirea 
sau minimalizarea consecinţelor 
situaţiilor periculoase de proces. 
Valmet DNA oferă o soluţie de 
securitate certificată TUV. Aceasta 
corespunde şi specificaţiilor NFPA 
85-2004 pentru managementul 
sistemelor de securitate pentru 
arzătoare. Soluţia oferă interfaţă 
uniformă de utilizator cu procesarea 
integrată a semnalelor de alarmă.
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Valmet DNA asigură a gamă largă de 
aplicaţii de control şi de informaţii 
care ajută un număr mare de 
producători de energie, companii 
petroliere şi de gaze, precum şi 
companiile producătoare de hârtie 
să-şi transforme procesele din 
producţie astfel încât acestea să 
fie mai prietenoase cu mediul şi 
în acelaşi timp şi mai profitabile. 
Imaginea industrială îmbunătăţită 
generează un capital în plus.

Instrumente care asigură 
performață de mediu mai 
bună 
Instrumentele proiectate special 
pentru optimizarea proceselor 
industriale asigură procese de 
producţie sustenabile cu emisii 
reduse şi mai puţin consum de 
energie. Împreună cu eficienţa 
îmbunătăţită a materialului, aceste 
instrumente permit un sentiment 

de control pe teme de mediu pentru 
fabrici şi centrale. Controlul avansat 
şi aplicaţiile de monitorizare 
asigură controlul procesului pentru 
gestionarea emisiilor şi riscuri reduse 
pentru mediu. În plus, o gamă largă 
de instrumente de raportare moderne 
permit raportarea mai uşoară a 
emisiilor pentru autorităţile locale. 
Face parte din DNA-ul nostru.

Studiu de caz:
Tehnologia controlează 
biologia
Centrala de biogaze Vambio din 
Vampula, Finlanda transformă deşeul 
municipal şi reziduurile de la porci 
în energie şi îngrăşământ ecologic. 
Valmet a furnizat atât sistemele de 
automatizare, cât şi de instrumente 
ca soluţie completă, astfel asigurând 
o funcţionare coerentă. Vambio a 
dovedit, că o centrală de generare 
de biogaze poate să asigure o soluţie 

Salvaţi mediul înconjurător 
și faceţi profit

profitabilă de reutilizare a deşeurilor. 
Compania se află în vecinătatea a 
două crescătorii de porumbei, având 
o problemă cu bălegarul generat. 
Plătesc o taxă pentru tratarea apei, 
însă primesc în schimb energie 
economică. Capacitatea totală de 
producţie a companiei Vambio este 
de 2.6 milioane de m3 de gaz metan 
pe an. Bioenergia generată depăşeşte 
două milioane de litri de combustibil 
mineral. În ciuda acestor rezultate, 
centrala de generare a gazelor este, în 
primul rând, o soluţie regională de 
incinerare a deşeurilor.

Instrumentele 
proiectate special 
pentru optimizarea 
proceselor industriale 
asigură procese de 
producţie sustenabile 
cu emisii reduse şi 
mai puţin consum de 
energie.

Vambio
• Deșeu local
• Capacitatea anuală de 

producție de metan: 2.6 
milioane m3

• Energie naturală de peste 2 
milioane de litri de   
combustibil mineral
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Pentru noi, serviciul clienţi nu 
înseamnă doar o grămadă de comenzi 
de piese de schimb sau câteva vizite la 
sediul clientului. Este modul în care 
ne ocupăm de afacerea dumneavoas-
tră împreună cu dumneavoastră şi 
angajamentul nostru pentru a obţine 
cele mai bune rezultate. Clienţii 
noştri nu sunt „proiecte noi”, ci o 
relaţie solidă şi de lungă durată. 
Făcându-ne treaba cum se cuvine, 
se asiguram ca dumneavoastră să vă 
bucuraţi de controlul asupra propriei 
afaceri.

De la oameni pentru 
oameni
La Valmet, serviciul clienţi începe 

Face parte din DNA-ul nostru.
Felul nostru de a servi
Rezultatele cele mai bune nu sunt obţinute doar prin sisteme de automatizare de ultimă 
oră, ci şi prin felul nostru unic de a avea grijă de nevoile utilizatorului pe tot parcursul 
ciclului de viaţă al unei centrale sau a unei fabrici.

Este in DNA-ul nostru. Asa cum aveti nevoie de el.
Sistemul Flexibil Valmet DNA  poate fi realizat ca o parte   
armonioasă a întregului proiect al fabricii sau al instalaţiei, în acest 
fel utilizând vastul proces și tehnica echipmentelor Valmet. Sau vă 
putem oferi orice aplicatie aparte, care vă poate ajuta să aveţi cel 
mai bun câştig din automatizarea instalaţiei sau a fabricii.

mult înainte de încheierea unui 
contract prin evaluarea nevoilor 
dumneavoastră reale şi continuă pe 
toată durata funcționării. Povestea nu 
se termină cu ducerea la bun sfârşit al 
unui proiect de automatizări, este mai 
degrabă începerea unei relaţii solide.

Excelența provine din 
experiență
Cu peste 80 de ani de experienţă în 
domeniul automatizării, 
expertiza în ceea ce priveşte 
proiectele de automatizare este de 
neegalat. De la automatizarea de 
bază până la proiecte realizate la 
cheie, vă putem oferi soluţia potrivită 
pentru nevoile specifice proceselor 
dumneavoastră. Avem personal bine 
pregătit şi experienţa necesară pentru 
a gestiona proiecte de orice 
dimensiune prin fiecare etapă, 
începând de la specificaţii şi imple-
mentare până la pornirea fiabilă. Și 
mai mult de atât. Aplicaţiile noastre 
pentru optimizarea proceselor ţintesc 
performanţele cele mai înalte. Prin 
reţeaua noastră globală de experţi 
locali, vă putem oferi operaţii efici-
ente la faţa locului, tranziţii flexibile 
şi training. Odată livrat, sistemul 
dumneavoastră poate fi conectat 
de la distanţă la serviciile noastre 

experte. Am creat o gamă largă de 
servicii care aduc plus valoare pentru 
ca dumneavoastră să vă bucuraţi de 
sentimentul de control.

Faceți cunoștință cu 
performanța numită 
Valmet
Valmet Corporation este furnizor 
global de instalaţii şi sisteme pentru 
industria de procese, precum şi de 
know-how şi servicii postvânzare. 
Obiectul principal de activitate al 
corporaţiei este fibra, hârtia şi 
tehnologia energetică, tehnologia 
mineritului şi a construcţiilor şi 
soluţii de automatizare.



26

Interacțiunea cu utilizatorul și noduri de 
server
Stații de lucru industriale ACN PO 
Intel Core 2 Duo, SSD / hard disk, cu opţiune de redundanţă RAID, 
opţiune CD/DVD, opţiune de audio card, card de reţea, tastatură, 
mouse, sistem de operare Linux sau Windows.  

Stații de lucru industriale ACN WS
Intel Pentium Dual-Core, SSD/hard disk cu opţiune de redundanţă 
RAID, opţiune de audio card, card de reţea, tastatură, mouse, sistem 
de operare Windows.  

Server industrial ACN AS 
Intel Core 2 Quad, hard disk, opţiune de redundanţă RAID, opţiune 
CD/DVD, opţiune de audio card, card de reţea, tastatură, mouse, 
staţie de lucru cu sistem de operare Windows.  

Stație de lucru
Intel Core 2 Duo PC, hard disk, DVD, card audio, card de reţea, 
tastatură, mouse, cu sistem de operare Windows.

Server
Intel Core 2 PC sau multiprocesor Xeon, hard disk, opţiune de 
redundanţă RAID, DVD, opţiune DAT/DLT, card de reţea, tastatură, 
mouse, sistem de operare Windows.  

Fieldpanel PC
Intel Pentium, hard disk, DVD, card de reţea, opţiuni tastatură 
industrială și mouse, ecran touch / opţiune pad, sistem de operare 
Windows, montate pe braţ sau pe panou arm or panel mounting.

Laptop
Mobile Pentium, hard disk, DVD, card de reţea, tastatură, mouse, 
sistem de operare Windows, display TFT. 

Laptop robust mobil
Intel Core 2 Duo, hard disk, card de reţea wireless, ecran touch / pen 
input screen, TFT display, tastatură wireless cu pointing device, sis-
tem de operare Windows, greutate 2.3 kg, IP 54, 
-29°C...+60°C, dimensiuni 271 x 216 x 48 mm

Monitoare și tastaturi
 · Monitoare LCD de 19 “ … 89 “
 · Proiectoare cu ecrane mari 
 · Dispozitiv de control cu cursor
 · Tastatură standard ASCII 
 · Tastatură industrială ASCII 

Extensii KVM (tastatură, video, mouse)
 · VGA / DVI, twisted pair / fibră, până la 300 m, 1 - 6 monitoare

Imprimante
 · Imprimante laser de reţea, alb-negru
 · Imprimante inkjet de reţea, color
 · Imprimante laser de reţea, color

Controllere ACN
 · Controllere compacte ACN MR  

Nr. de canale I/O max. 2000, de regulă 250 – 1000
 · Ciclul de control 0.005 … 60s, de regulă 0.4s
 · 1-3 magistrale de câmp ACN I/O, 1-3 PROFIBUS DP, link serial sau Ethernet
 · Total max. 5 magistrale de câmp

Controller ACN RT  
Nr. de canale I /O 6000, de regulă 2000
 · Ciclul de control 0.02 … 60s, de regulă 0.4s
 · 1-3 magistrale de câmp ACN I /O, 1-6 PROFIBUS DP, 1 FF HSE, 

total max. 7 magistrale de câmp

Controllere compacte ACN CS 
 · Nr. de canale I/O max. 3000, de regulă 2000
 · Ciclul de control 0.02 … 60s, de regulă 0.4s
 · 1-3 magistrale de câmp ACN I/O, 1-4 PROFIBUS DP, 1 FF HSE, to-

tal max. 5 magistrale de câmp

ACN SR1 noduri de control de dimensiuni mici montate pe șină · 
Nr. grupurilor de I /O max. 2
Nr. canalelor I/O max. 256
Ciclul de control 0.02 … 60s, de regulă 0.4s
1 magistrală de câmp ACN I /O

Rețea de sisteme
Reţeaua de sisteme este construită prin folosirea ACN Switch cu    to-
pologie inel redundant sau topologie stea cu Ethernet. Instrumentele de 
reţea asigură Simple Network Monitoring Protocol (SNMP) pentru diag-
noza de reţea.

Rețeaua birou-centrală  
Reţeaua de birou este despărţită de reţeaua de sistem printr-un firewall.

Rețeaua de servere de automatizare și de informare  
Serverele de automatizare și de informare la reţeau birou și centrală pot 
fi despărţite la zone de acces limitat (DMZ, demilitarized zone).
 · Mediu fizic   Cablu torsadat / fibră / Ethernet 

wireless
 · Lungimea derivaţiei    100 m / 1000 m / wireless în  

                 funcţie de antenă și de mediu
 · Protocol                CP/IP, UDP / IP
 · Viteză de date    Până la 1 Gbit /s / până la 54  

   Mbit / wireless
 · Redundanţă   Opţional

 · Rețea proces redundant 
Mediu fizic  Cablu torsadat / fibră Ethernet
 · Noduri / reţea  Fără limită
 · Lungime totală  Fără limită
 · Protocol  Interval de comunicare
 · Viteză de date   Până la 1 Gbit /s, de 

regulă 100 Mbit / s
 · Interval de comunicare De regulă 0.1 … 1s, cel mai rapid 0.01s

 · Componentele rețelei Ethernet  
Comutator ACN 
 · Comutatoare comerciale HP și Cisco
 · Router Ethernet cu firewall

 · Componentele conexiunii remote  
VPN tunneling inclus în Soluţia de Conexiune Sigură Valmet 

 · Componentele conexiunii wireless 
 · Access Point pentru mediul Office, 120 / 240 VAC și conexiune Ethernet 
 · Access Point IP54 pentru mediul Office, dulap cu opţiune de încălzire 

și de răcire, dacă temperatura din dulap nu se încadrează în valorile - 20 
°C...55 °C
 · Antenă omnidirecţională sau direcţională

Rețele Fieldbus
Sistemul Valmet DNA include magistrale de câmp ACN I /O, PROFIBUS 
DP/PA, AS – i și Foundation Fieldbus HSE/H1.

Magistrale de câmp ACN I /O  
· Mediu fizic Cablu torsadat / fibră 
· Nr. de dispozitive I/O / nod Max. 3 
· Nr. de grupuri I/O / dispozitiv Max. 16 
· Nr. de unităţi I/O / grup Max. 16 
· Protocol Comutator industrial Ethernet / HDLC 
· Viteza de date  1 00 Mbit /s Ethernet / 3 Mbit /s HDLC 
· Redundanţă opţional

PROFIBUS DP 
· Mediu fizic Cablu torsadat (RS-485) sau fibră 
· Viteză de date  9.6 kbit /s …  12 Mbit /s 
· Dispozitive / magistrală Max. 125 slaves 
· Redundanţă opţional

PROFIBUS PA 
· Mediu fizic Cablu torsadat 
· Nr. unităţilor I /O / PA Max. 30 
· Lungime totală 1900 m 
· Lungime spur  120 m 
· Viteza de date  31.25 kbit/s

AS-i – AS-Interface 
· Mediu fizic Cablu torsadat  
· Lungime branch 100 m 
· Nr. de unităţi I /O / segment  30 
· Electric și date prin același cablu 
· Viteza de date  156 kbit/s

Valmet DNA
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Rețelele de magistrale de câmp (continuare)
Foundation fieldbus - HSE, Ethernet de mare viteză 
· Mediu fizic Cablu torsadat 100 m / fibră 2 km 
· Viteză de date 100 Mbits/s 
· Redundanţă opţional

Protocol de comunicare Foundation fieldbus – H1 
· Mediu fizic  Cablu torsadat 1900 m 
· Nr. de unităţi I/O /segment   12 
· Electric și date prin același cablu 
· Viteză de date 31.25 kbit/s

FFIink - HSE-H1 dispozitiv de conexiune pentru Foundation fieldbus 
· Numărul de porturi H1  4 
· Viteza HSE 10/100 Mbit/s 
· Opţiuni media HSE Cablu torsadat 
· Semnalizare putere standard, alimentare separată 
· Server Web incorporat·      
· Autorizaţie de mediu G3

Dimensiunile fizice
  Lăţime  Adâncime  Înălţime Greutate  
  mm mm mm kg 
· Unitate M80 I/O 24 95 95 0.1  
· Unitate M120 I/O 24 95 130 0.1 
· Unitate M80 I/O grup cu 16 I/O  503 154 165 3.1 
· Unitate M120 I/O grup cu 16 I/O   503        154         161 3.1 
· ACN RT 426 379  88 8.7 
· ACN CS 210 87 295  4.5 
· ACN SR1  35 95 125 0.4  
· ACN MR  60 125 125 1.1 
· ACN PO  426 379  88  9.5 
· ACN AS  426 379  88  9.8 
· ACN WS  290 312  93  6 
· Staţie de lucru standard   170 470 450 18 
· Server standard   230 710 480 33 
· Monitor LCD standard de 20” 185 30 145 10 
· Extender KVM 2 monitor standard  143 145 29 1.9 
· Imprimantă laser, color   400 450 400 27 
· Comutator ACN 81 105 135 1.1 
· Panou noduri *) **)  900 600 2000 150/200 
· Panou pentru M80 ACN I/O *) 900/1800 400 2000 150/300 
· Panou pentru M80ACN I/O cc *) **) 2400 400 2000 400 
· Panou pentru motor M80 ACN I/O *) 1200 400 2000 250 
· Panou M120 ACN I/O 2400 *)  2400 400 2000 400 
· Panou pe câmp 800  800 300 1200 50 
· Panou electric 15kVA   940 400  2000 220 
*)   greutatea include reţeaua de alimentare cu energie, dulap si cabluri  
**)  greutatea nu include bateriile 
***) panou cu blocuri cleme de conexiune 

Consumul de energie / pierderea de căldură
  W Joule  
· 16 I/O unit group *) 40  33 
· ACN RT 48  48 
· ACN CS 24  24 
· ACN SR1 5  5  
· ACN MR 10 10 
· ACN PO 90  90 
· ACN AS 155 155 
· ACN WS 60 60 
· Staţie de lucru standard  200 200 
· Server standard 220 220 
· Monitor LCD standard de 20” 50  50 
· Extender KVM 20  20 
· Imprimantă laser, color 180 180 
· Valmet switch 10  10 
· Dulap de 8 noduri  600 600 
· Full 8 I/O groups cabinet *) 400 330 
*)  digital=75%, analog 25%, inputs 75%, outputs 25%,  
    cu output digital care nu are sursă de curent.

Cerințe cu privire la alimentarea cu curent 
General 
· 400 VAC tirfazic (+6...-10%,) 47...63 Hz 
· 120/230 VAC (+6...-10%,) 47...63 Hz 
· 24 VDC (18...32 VDC)

Generator de rezervăr 
· Valmet DNA este echipat cu generator de rezervă, care asigură 
curent 30 minute pentru nodurile ACN. UPS Opţional pentru noduri PC.

Nivelul de protecție
· Dulapuri și echipament   IP20 *)  NEMA 12 
· Dulapuri pe câmp   IP54 *)  NEMA 13 
· Panou de câmp pentru operatori   IP65  NEMA 4 
*) opţional, nivel mai ridicat de protecţie 

Clasa de rezistență la coroziune 
· Produse standard G1  ÍSA-71.04 
· FFIink, și cu opţiune G3 ÍSA-71.04 
Strat ACN I/O și Noduri de control

Compatibilitate electromagnetică
Imunitate electromagnetică: EN 61000-6-2 
Emisia electromagnetică: EN 61000-6-4

Cerințe de mediu 
Condiţiile de mai jos sunt în conformitate cu clasele standardului IEC 
60721-3-3K2. Valorile ce se abat de la acest standard pentru ACN I/O 
sunt prezentate separat.

· Temperatură: +15...+30 °C 
  · ACN I/O, ACN SR1, ACN MR  0...70 °C  
  · ACN RT 0...60 °C 
  · ACN CS 0...50 °C 
· Rata maxima de încărcare 0.5°C / min. 
· Umiditate relativă: 10...75%, fără condens 
  · ACN I/O, ACN SR1, ACN MR 5...90%, fără condens 
·Umiditate absolută: 2...22 g/m3 
  · ACN I/O, ACN SR1, ACN MR 1...25 g/m3 
· Presiunea aerului:  70...106 kPa 
· Vibraţia: IEC 60721-3-3M1 
   Amplitudinea 0.3 mm (2...9 Hz),  
   Acceleraţia 1m/s2 (9...200Hz), 
  · ACN I/O, ACN SR1, ACN MR IEC 60945 
   Amplitudinea 1.0 mm (2...13 Hz),  
   Acceleraţia 7m/s2 (13...100Hz), 
· Șocuri:  IEC 60721-3-3M1 
   Acceleraţia 40 m/s2, 
   durata 22 ms, half sine,  
  · ACN I/O, ACN SR1, ACN MR 50 m/s2, durata 11 ms, half sine 
· Condiţii chimice  IEC 60721-3-3C1 
· Condiţii chimice (G3)  ÍSA-71.04  
· Condiţii biologice IEC 60721-3-3B1 
· Erosion  IEC 60721-3-3S1

Linux este marca înregistrată al Linus Torvalds. 
Microsoft, Windows și Microsoft Windows sunt mărci sau mărci înregistrate ale Microsoft 
Corporation. 
Intel, Pentium, Xeon și Intel Core sunt mărci sau mărci înregistrate of Intel Corporation. 
PROFIBUS este marca PROFIBUS International. 
Foundation este marca al Fieldbus Foundation. 
AS-lnterface este marca înregistrată al AS-lnternational. 
HART este marca înregistrată al HART Communications Foundation. 
Ethernet este marca înregistrată al Xerox Corporation. 
Toate celelalte mărci sau mărci înregistrate din acest document sunt proprietatea intelectuală 
a companiei respective.
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Pentru mai multe informaţii, contactaţi partenerul oficial al lui Valmet în România, 
Control Point SRL.
Specificaţiile din acest document sunt supuse schimbării fără o notificare prealabilă.
Numele produselor din aceasta publicaţie sunt toate mărci înregistrate ale Corporaţiei 

Profesioniştii Valmet din 
întreaga lume lucrează alături 
de clienţii noştri
şi sunt dedicaţi, zi de zi, să 
mărească performanţa aces-
tora.

LinkedIn.com/company/valmet

Twitter.com/valmetglobal

Youtube.com/valmetglobal

Facebook.com/valmetcorporation

www.valmet.com


