beyond automation

a u t o m a t i z ă r i

i n d u s t r i a l e

• consultanţă
• proiectare
• vânzări
• service

Roconsult Tech S.R.L. a fost fondată în 2006, din dorinţa unor tineri specialişti de a oferi o
alternativă clienţilor din România care doresc implementarea de sisteme de automatizare.
În scurt timp compania Roconsult Tech a devenit unul din furnizorii de aplicaţii şi sisteme
SCADA, standardizate pentru controlul proceselor, astfel, reuşind să ofere şi să integreze sisteme
la cheie pentru clienţii săi.
Compania este certificată în conformitate cu standardele ISO:9001 şi ISO:14001,
certificare ce constituie un pas important pentru firmă, întrucat reprezintă o recunoaştere a
bunelor practici dezvoltate în cadrul organizaţiei noastre.
Obiectivul companiei Roconsult Tech este acela de a fi unul dintre principalii furnizori
autohtoni de soluţii tehnice în domeniul automatizărilor, asigurând servicii complexe de
consultanţă, proiectare şi execuţie .
Un punct forte al companiei noastre îl reprezintă capacitatea de a combina şi angrena o gamă
variată de resurse profesionale în procesul conceperii, planificării şi supervizării proiectelor.
Suntem hotărâţi să aducem şi să promovăm cele mai noi tehnologii în domeniul automatizărilor,
asigurând sustenabilitate şi durabilitate proiectelor noastre.
Plecăm de la premisa că de succesul fiecărui proiect în parte, depinde chiar succesul
companiei noastre. Nu există clienţi mari sau mici, succese mari sau mici. Există doar încrederea în
reuşită, asigurată de competenţă şi dedicarea oamenilor companiei.
Relaţia pe care o dezvoltăm cu clienţii noştri este una de parteneriat, bazată pe cunoaştere
reciprocă, încredere şi onestitate, în care ambele părţi au numai de câştigat.
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MANOMETRE
Model: pentru presiune relativă, pentru presiune diferenţială,
pentru vacuum
Tip: open front şi solid front
Element primar: tub Burdon, diafragmă, piston, capsulă
Domeniu de masură: 0…1600 barg, 0…400 mbarg, -1…+24 barg
TERMOMETRE
Tip: din inox, din aluminiu, din sticlă
Element primar: bimetalic, tub cu gaz
Domeniu de măsură: -50…+50 °C, 0…500 °C
Certificări: CE, ATEX, PED

PRESOSTATE
Model: pentru presiune relativă, pentru presiune diferenţială
Element primar: tub Burdon, diafragmă, capsulă
Domeniu de măsură: 0…16 mbarg, 0…250 barg
TERMOSTATE
Tip: pentru montaj în instalaţie, pentru montaj în panou
Element primar: tub cu gaz
Domeniu de măsură: -30…+70 °C, 0…600 °C
Certificări: CE, ATEX (Eexi, EExd), PED, IEC61508 (SIL 2)

TRADUCTOARE DE PRESIUNE
Model: pentru presiune relativă, pentru presiune absolută,
pentru presiune diferenţială
Conexiune la proces: filet, flanşă
Domeniu de măsură: 0…1000 barg, 0…70 bara, -100…+100mbarg
Semnal de ieşire: 4…20mA+Hart, Profibus, Fieldbus
Accesorii: separator de mediu, indicator LCD, manifold,
kit montaj, presetupă
Certificări: CE, ATEX (Eexi, EExd), PED, IEC61508 (SIL 2)

TRADUCTOARE DE TEMPERATURĂ
Element primar: termorezistenţe (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000),
termocuple (S, R, B, E, J, K, T, N)
Standarde respectate: IEC 751, IEC 584-1,
Semnal de ieşire: RTD 2/3/4 fire, TC, 4…20mA+Hart,
Profibus, Fieldbus
Accesorii: teacă de protecţie, indicator LCD, adaptor 4-20mA+Hart,
presetupă
Certificări: CE, ATEX (Eexi, EExd), IEC61508 (SIL 2)

INDICATOARE DE NIVEL
Model: indicatoare magnetice de nivel, sticlă de nivel
Tip: cu conexiune laterală, cu conexiune sus-jos, cu conexiune jos
Conexiune la proces: filet, flanşă
Domeniu de măsură: până la 6000 mm
Clasă de presiune: până la ANSI 1500 lbs
Accesorii: traductor de nivel, semnalizator de nivel, robinete de
izolare, robinete de purjă/vent, izolare termică, încălzire electrică
Certificări: CE, PED, ATEX

SEMNALIZATOARE DE NIVEL
Model: flotor, furcă vibratoare, termic, capacitiv, ultrasonic,
conductive, paletă rotativă
Tip: pentru lichide / materiale granulare
Conexiune la proces: filet, flanşă
Clasă de presiune: diverse clase de presiune în funcţie de aplicaţie
Certificări: CE, PED, ATEX, IEC61508 (SIL 2)

TRADUCTOARE DE NIVEL
Model: radar, magnetostrictiv, ultrasonic, imersor, reed chain,
capacitiv
Tip: pentru lichide / materiale granulare
Conexiune la proces: filet, flanşă
Clasă de presiune: diverse clase de presiune în funcţie de aplicaţie
Semnal de ieşire: 4…20mA +Hart, Profibus, Fieldbus
Certificări: CE, PED, ATEX, IEC61508 (SIL 2)

ROBINETE DE IZOLARE
Model: cu bilă, cu ac
Conexiune la proces: filet, flanşă
Clasă de presiune: până la ANSI 1500 lbs
Material: bronz, oţel carbon, oţel inox
MANIFOLDURI
Model: cu bilă, cu ac
Tip: cu 2 robinete, cu 3 robinete, cu 5 robinete
Conexiune la proces: filet, flanşă
Clasă de presiune: până la 10000 psi
Material: oţel carbon, oţel inox
Certificări: CE, ATEX, PED

FITINGURI CU ETANŞARE ERMETO
Model: cu simplă ferulă, cu dublă ferulă
Tip: racord conector, racord cot, racord mufă, racord teu, racord cruce
Material: bronz, oţel inox, monel, titan, hastelloy, inconel
FITINGURI
Model: pentru filet, pentru sudură
Tip: racord niplu, racord cot, racord mufă, racord teu, racord cruce
Material: bronz, oţel inox, monel, titan, hastelloy, inconel
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INDICATOARE DE DEBIT
Model: rotor, bilă, clapetă, indicator electronic, indicator mecanic
Conexiune la proces: filet, flanşă
Domeniu de măsură: în funcţie de aplicaţie
Clasă de presiune: în funcţie de aplicaţie
Certificări: CE, PED, ATEX

SEMNALIZATOARE DE DEBIT
Model: clapetă, furcă vibratoare, termic, calorimetric
Conexiune la proces: filet, flanşă
Domeniu de măsura: în funcţie de aplicaţie
Clasă de presiune: în funcţie de aplicaţie
Certificări: CE, PED, ATEX, IEC61508 (SIL 2)

DEBITMETRE
Model: vortex, ultrasonic, coriolis, electromagnetic, turbină,
piston rotativ, roată ovală
Tipul fluidului: gaz, abur, lichid
Tip: debitmetre pentru măsurarea debitului volumetric/masic
Domeniu de măsura: în funcţie de aplicaţie
Clasă de presiune: în funcţie de aplicaţie
Eroare de măsură: de la 0.5%
Semnal de ieşire: pulsuri, 4…20mA+Hart, Profibus, Fieldbus
Certificări: CE, ATEX , PED

SISTEME DE MĂSURĂ DEBITE CU
ELEMENTE DEPRIMOGENE
Model: diafragmă,Vcone, tub Pitot, tub Venturi
Tipul fluidului: gaz, abur, lichid
Tip: debitmetre pentru măsurarea debitului volumetric / masic
Domeniu de măsură: în funcţie de aplicaţie
Clasă de presiune: în funcţie de aplicaţie
Accesorii: traductor de presiune diferenţială, traductor multivariabil,
robinete de izolare, contraflanşe, tronsoane de măsură
Certificări: CE, PED

TRADUCTOARE MULTIVARIABILE
Model: traductor multivariabil, calculator de debit cu traductor
multivariabil încorporat
CALCULATOARE DE DEBIT
Model: pentru procese continue (flow computer), pentru procese
discontinue (batch controller)
Tip: pentru gaze naturale, pentru lichide petroliere, pentru abur, etc.
Numar de fluxuri: max 32
Standarde respectate: AGA 8, NX-19, AGA 3, AGA 7, AGA 9, ISO 5167
Certificări: CE, ATEX

SISTEME DE PROTECŢIE ECHIPAMENTE DE MĂSURĂ
Sunt destinate protecţiei aparatelor de măsură contra îngheţului şi
diferiţilor agenti chimici, putând fi montate în diferite domenii ale industriei
Model: cutie de protecţie, panou de protecţie contra radiaţiilor solare
Tip: fără vedere la instrument, cu vedere la instrument
Material carcasă: GRP, kevlar, fibră de sticlă
Grad de proţectie: IP65
Accesorii: kit montaj mecanic, izolare pentru temperaturi scăzute, încălzire
electrică/abur, sistem ventilaţie, presetupe
Certificări: CE, ATEX

CORPURI DE ILUMINAT
Model: cu lampă fluorescentă, cu lampă cu incandescenţă,
cu bec halogen
Tip: interior/exterior
Tensiune de alimentare: 220V ca
Grad de protectie: IP40 / IP66
Accesorii: balast, kit montaj mecanic, disc reflector, grilă de
protecţie, presetupe
Certificări: CE, ATEX

CUTII DE JONCŢIUNE
Model: cutie de joncţiune cu cleme, cutie pentru instalare echipamente
Tipuri: fără vizor / cu vizor
Material carcasă: fibră de sticlă, aluminiu, oţel carbon, inox
Certificări ATEX: EEx d IIBT6, EEx e IIBT6, EEx ia IIBT6
Grad de protecţie: IP66

CUTII DE SEMNALIZARE ŞI CONTROL
Model: echipate cu lămpi şi butoane conform cerinţelor
Tipuri: fără vizor / cu vizor
Material carcasă: fibră de sticlă, aluminiu, oţel carbon, inox
Certificări ATEX: EEx d IIBT6, EEx e IIBT6, EEx ia IIBT6
Grad de protecţie: IP66

Str. Bobâlna, nr. 44 A, 100330,
Ploieşti, Prahova, România
Tel/Fax: +40 344 142 753
office@roconsult-tech.ro
www.roconsult-tech.ro
RO 19007743
J29/1955/2006

ROBINETE DE REGLARE
Model: sliding steam (single seat, double seat, angle, 3 way, cage balance),
rotary steam (eccentric plug, segmented ball, butterfly, full bore)
Tip acţionare: manuală, pneumatică, hidraulică, electrică
Conexiune la proces: pana la 24”
Clasă de presiune: până la ANSI 2500 lbs
Certificări: CE, ATEX , PED

ROBINETE CHOKE
Model: pentru aplicaţii submarine, pentru aplicaţii de suprafaţă
Tip robinet: colţar, linie
Tip acţionare: manuală, pneumatică, hidraulică, electrică
Conexiune la proces: până la 10”
Clasă de presiune: până la 15000 psig
Certificări: CE, PED, API 6A, API 17D, ISO 10423, ATEX

SISTEME DE SIGURANŢĂ (ESD)
Model: pentru aplicaţii de suprafaţă
Tip robinet: până (solid slab, parallel expanding, split)
Tip acţionare: hidraulică, electrică
Conexiune la proces: până la 9”
Clasă de presiune: până la 15000 psig
Certificări: CE, PED, API 6A, ISO 10423, ATEX

ROBINETE CU BILĂ
Model: floating, trunnion
Tip robinet: trecere redusă, trecere plină
Tip acţionare: manuală, pneumatică, hidraulică, electrică
Conexiune la proces: până la 24”
Clasă de presiune: până la ANSI 2500 lbs
Certificări: CE, PED, ATEX, API 6D, API607/API 6FA, API 608,
API 598, BS 5351, BS 6755

ARMĂTURI INDUSTRIALE
Model: robinet cu sertar, robinet cu ventil, robinet cu cep,
robinet de reţinere, filtre tip Y
Tip acţionare: manuală, pneumatică, hidraulică, electrică
Conexiune la proces: până la 24”
Clasă de presiune: până la ANSI 2500 lbs
Certificări: CE, PED, ATEX, API 600, API 598, BS 1873, BS 1868,
API602, BS 5352

ACTUATOARE PNEUMATICE ŞI HIDRAULICE
Model: cu simplă acţiune, cu dublă acţiune
Accesorii: panou de comandă, acţionare manuală locală, acţionare electrică
Certificări: CE, ATEX (Eexi, EExd), IEC61508 (SIL 2)
ACTUATOARE ELECTRICE
Model: pentru deplasare liniară / sfert de tură / multitură
Tensiune de alimentare: 24Vcc, 220Vca, 380Vca
Tipuri de interfaţă: semnale digitale, semnale analogice, diverse comunicaţii
Accesorii: panou de comandă locală, acţionare manuală locală
Certificări: CE, ATEX (EExd)

REGULATOARE DE PRESIUNE
Model: cu acţionare directă, cu acţionare indirectă
Tipuri: reglează presiunea la intrare / ieşire
Conexiune la proces: până la 20”
Clasă de presiune: până la ANSI 600 lbs
Accesorii: safety stop valve, blow off valve
Certificări: CE, PED, ATEX

SUPAPE DE SIGURANŢĂ
Model: cu acţionare directă, cu acţionare indirectă
Conexiune la proces: până la 12”
Presiune de setare: până la 700 barg
Material carcasă: oţel carbon, inox
Materiale piese interne: în funcţie de aplicaţie
Certificări: CE, PED, ATEX

OPRITOARE DE FLĂCĂRI
Model: antidetonaţie, antideflagraţie
Tip: montaj in line / end of line
Conexiune la proces: până la 12”
Material carcasă: aluminiu, oţel carbon, inox
SUPAPE DE RESPIRAŢIE
Model: de presiune, de vacuum, de presiune şi vacuum
Conexiune la proces: până la 12”
Limite de setare: la presiune până la 1000 mmH2O,
la vacuum până la -500mmH2O
Material carcasă: aluminiu, inox
Certificări: CE, PED, ATEX
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TABLOURI DE AUTOMATIZARE
Echipa noastră oferă servicii de proiectare, execuţie, verificare,
punere în funcţiune şi service pentru tablouri de automatizare.
Acestea pot fi pentru aplicaţii simple sau complexe şi pot
conţine: indicatoare electronice, numărătoare electronice,
contoare, regulatoare, înregistratoare, adaptoare de semnal,
module de interfaţă, relee, lămpi de semnalizare, automate
programabile, panouri operator, etc.

AUTOMATE PROGRAMABILE
Model: compacte, modulare, rackabile
Redundanţă: la nivel de procesor, sursă alimentare, comunicaţie, plăci I/O, etc.
Tensiune alimentare: 24 Vcc, 220 Vca
Tip comunicaţie: RS232/485, Ethernet, Modbus, Profibus, etc.
Producători: Siemens, Allen Bradley, Mitsubishi, Schneider,
Phoenix Contact, Beckhoff
Certificări: CE, ATEX, IEC61508 (SIL 2)

PANOURI OPERATOR
Model: cu display text sau grafic
Tip display: monocrom, color
Tensiune alimentare: 24 Vcc, 220 Vca
Tip comunicaţie: RS232/485, Ethernet, Modbus, Profibus, etc.
Producători: Siemens, Allen Bradley, Mitsubishi, Schneider,
Phoenix Contact, Beijer, Beckhoff
Certificări: CE, ATEX

APLICAŢII HMI / SCADA
Echipa noastră oferă servicii profesionale de dezvoltare a aplicaţiilor
HMI / SCADA la cheie sau poate dezvolta la cerere module specifice
pentru aplicaţiile beneficiarului.
Avem o bogată experienţă de lucru cu sisteme HMI / SCADA şi
PLC-uri, putem oferi atât componente hardware şi software cât şi
consultanţă pentru realizarea proiectelor de automatizări.
Dezvoltăm sisteme HMI / SCADA pentru toate tipurile de procese
tehnologice întâlnite în industria de petrol / gaze, în termocentrale,
în staţii de încălzire, în staţii de transformare şi producere a energiei, etc.

TELEFONIE
Sisteme de telefonie industrială ce pot fi folosite în
medii normale sau în medii cu risc de explozie.
Model: analogic, GSM, VoIP
Tipuri: fix / mobil
Certificări: CE, ATEX

SISTEME DE ALARMARE ŞI SEMNALIZARE
Model: acustice, optice, acustice şi optice
Tipuri de sisteme acustice: sonerie, buzzer, hupă, sirenă
Tipuri de sisteme optice: stroboscop, girofar, leduri multicolore,
coloană de semnalizare
Tensiune de alimentare: 24Vcc, 220Vca
Certificări: CE, ATEX

DETECTOARE DE GAZE
Model: catalitic, electrochimic, infraroşu
Domeniul de măsură: 0 – 100 LEL
Semnal de ieşire: 4…20mA+Hart, RS485 Modbus RTU
DETECTOARE DE FLACĂRĂ
Modele: UV, IR/UV, IR, triplu IR
Semnal de ieşire: 4…20mA+Hart, RS485 Modbus RTU,
RS 485 Profibus, relee de alarmă cu contacte libere de potenţial
Certificări: CE, ATEX (Eexi, EExd), IEC61508 (SIL 2)

DETECTOARE DE FUM
Model: optic, cameră de ionizare
Semnal de ieşire: releu de alarmă cu contact liber de potenţial
BUTOANE DE PANICĂ
Model: break glass, push button, push button tool resettable
Certificări: CE, ATEX (Eexi, EExd)

CENTRALĂ DE DETECŢIE GAZE ŞI INCENDIU
Model: compactă, modulară
Tip: standard (semnale analogice, digitale),
adresabilă (comunicaţie RS485)
Redundanţă: la nivel de procesor, sursă alimentare, comunicaţie, etc.
Semnal de ieşire: 4…20mA, RS485 Modbus RTU, RS 485 Profibus,
relee de alarmă cu contacte libere de potenţial
Tensiune alimentare: 24 Vcc, 220 Vca
Tip montaj: murală, rackabilă
Certificări: CE, ATEX, IEC61508 (SIL 2)
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