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Facciamo comunicare 
persone e tecnologie. 

Diamo energia al progresso.
Dal 1937

Comunicamos 
personas y tecnologías. 

Le damos energía al progreso.
Desde 1937

Punem în legătură 
persoane și tehnologii. 

Dăm energie progresului. 
Din 1937
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VALTELLINA
Pioneros de las 
Telecomunicaciones 

La sociedad Valtellina 
trabaja desde hace más 
de 80 años en el sector de 
las infraestructuras para 
telecomunicaciones. Se 
posiciona en el mercado 
como líder consolidada, 
habiendo sido primero 
protagonista del 
desarrollo de la telefonía 
y posteriormente de la 
telemática (tecnologías y 
servicios), colaborando en 
el desarrollo de importantes 
obras en el ámbito de 
las redes eléctricas y 
energéticas. Ha sido capaz 
de crecer incluso en los 
períodos socioeconómicos 
más complejos:  desde 
la reconstrucción de 
la posguerra hasta la 
revolución digital que 
implica nuevos desafíos.

VALTELLINA
Pionieri ai 
Telecomunicațiilor

Compania Valtellina 
operează în sectorul 
infrastructurii 
telecomunicațiilor 
de mai bine de 80 de 
ani și pe piață este 
considerată un punct de 
referință consolidat, fiind 
protagonistă în dezvoltarea 
întâi a telefoniei și apoi a 
telematicii (tehnologii și 
servicii), fiind prezentă la 
intervenții semnificative 
chiar și în domeniul 
rețelelor electrice și 
energetice.
A reușit să crească chiar și 
în cele mai complexe faze 
socio-economice:
de la reconstrucția 
postbelică la noile 
provocări ale evoluției 
digitale.

S
TO

R
IA

VALTELLINA
Pionieri delle Telecomunicazioni

La società Valtellina opera da più di 80 
anni nel settore della realizzazione di 
infrastrutture per le telecomunicazioni e si 
posiziona sul mercato come un riferimento 
consolidato, protagonista dello sviluppo 
della telefonia prima e della telematica poi 
(tecnologie e servizi), affiancando interventi 
significativi anche nel campo delle reti 
elettriche ed energetiche. 
È stata capace di crescere anche nelle più 
complesse fasi socio-economiche: 
dalla ricostruzione post bellica 
fino alle nuove sfide dell’evoluzione digitale. 
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VALTELLINA
De proveedor de 
servicios  a System 
Integrator

La empresa, que aún 
hoy es conducida por 
la familia Valtellina, 
desde hace tiempo se ha 
transformado en una gran 
compañía (cuenta con una 
plantilla de casi dos mil 
personas) que  desarrolla 
sus actividades desde una 
perspectiva cada vez más 
internacional. Además es 
un punto de referencia 
para la resolución de 
problemas en diferentes 
sectores de mercado. El 
modelo de organización 
y la amplia oferta de 
Valtellina, la configuran 
como un evolucionado 
“system integrator” ya que 
es capaz de complementar 
sinérgicamente la 
vasta experiencia que 
posee en TLC con las 
capacidades operativas 
multisectoriales que ha 
consolidado en el ámbito 
de redes energéticas y de 
networking.

VALTELLINA
De la furnizori de 
servicii la Integratori 
de Sisteme

Condusă si administrată 
chiar si in prezent de familia 
Valtellina, compania a luat 
de multă vreme configurația 
unei mari companii (forța 
de muncă este acum de 
peste două mii de unități) și 
dezvoltă 
operațiuni respirând din 
ce in ce mai mult aer 
internațional. Sectoarele în 
care reprezintă un punct de 
referință pentru rezolvarea 
problemelor sunt, de 
asemenea, diversificate. 
Modelul de organizare 
și oferta Valtellina pe piață 
se prezintă fiind 
un „integrator de sistem” 
avansat, datorită sinergiei 
dintre vasta experiență 
în telecomunicații și 
capabilitățile operaționale 
multisectoriale în domeniul 
rețelelor de energie și 
rețelelor network.

S
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VALTELLINA
Da fornitori di servizi 
a System Integrator

Tuttora guidata dalla famiglia Valtellina, 
l’azienda ha assunto da tempo una 
configurazione di grande impresa (l’organico 
sfiora oggi le duemila unità) e sviluppa 
un’operatività con respiro sempre più 
internazionale. Diversificati sono anche 
i settori nei quali è un riferimento per la 
risoluzione di svariate problematiche. 
Il modello organizzativo e di offerta al 
mercato Valtellina si configura come quello 
di un evoluto “system integrator”, grazie alla 
sinergia fra la vasta esperienza nelle TLC e le 
capacità operative multisettore nel campo 
delle reti energetiche e del networking.
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MISIÓN
Siempre socios 
del cliente 

El objetivo principal es 
ser socios del cliente, 
garantizándole servicios 
de calidad basados en la 
combinación de eficiencia 
y confiabilidad. Son estos 
los valores apreciados por 
las principales compañías 
de telecomunicaciones, las 
empresas multiservicios 
de energía y las sociedades 
líderes internacionales 
en el ámbito de las redes 
estructuradas.
Esta misión se aplica e 
implementa de manera 
constante, tanto en Italia 
donde el posicionamiento 
en el mercado está 
ampliamente consolidado 
como en los países 
extranjeros en los que 
Valtellina está presente.

MISIUNEA 
Întotdeauna partener 
al clientului

Obiectivul principal este de 
a fi partenerii clienților, cu 
servicii de calitate bazate 
pe combinația de eficiență 
și fiabilitate.
Acestea sunt valorile 
recunoscute atât de 
principalii jucători din 
telecomunicații cât și de 
companiile multiutility din 
domeniul energetic și de 
companiile internaționale 
de vârf din domeniul rețelei 
de network structurat. 
Această misiune este în 
mod constant aplicată 
și implementată atât în 
Italia, unde poziționarea pe 
piață este mai mult 
decât consolidată, cât și 
în străinătate, acolo unde 
Valtellina este prezentă.

MISSION
Da sempre partner del cliente

Il focus principale è quello di essere partner 
dei committenti, con servizi di qualità basati 
sul binomio efficienza e affidabilità. 
Sono, questi, valori riconosciuti dai principali 
player delle telecomunicazioni, così come 
dalle multiutility dell’energia e da società 
ai vertici internazionali nel campo del 
networking strutturato. 
Questa mission è costantemente applicata 
e implementata sia in Italia, dove il 
posizionamento di mercato è più che 
consolidato, sia nei Paesi esteri in cui 
Valtellina è presente.
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IÉTICA EMPRESARIAL
Desde la seguridad al 
bienestar organizacional 

La ética empresarial 
focaliza la atención en las 
personas, por lo tanto el 
crecimiento se basa no 
solo en las estrategias 
de negocio sino también 
en el bienestar de los 
colaboradores. 
La política corporativa 
Valtellina siempre se 
ha caracterizado por el 
desarrollo de programas 
concretos de Seguridad, 
Formación y Bienestar 
organizacional, además 
de fomentar con gran 
énfasis el cuidado del 
medioambiente.
Estar bien permite trabajar 
mejor. De esta manera 
los clientes están más 
satisfechos.

ETICA SOCIETĂȚII
De la siguranță 
la welfare 

Etica societății pune în 
primul plan oamenii; un mod
de dezvoltare care îndreaptă 
atenția către bunăstarea 
angajaților și, bineînteles, 
către strategiile de afaceri.
Programele concrete 
pentru securitate, formare 
și Welfare au caracterizat 
întotdeauna politica 
companiei Valtellina, 
acordând acum atenție 
majoră problemelor care 
privesc protecția mediului. 
Bunăstarea te face să 
lucrezi mai bine. Astfel, și 
clienții sunt mai mulțumiți.

ETICA DI IMPRESA
Dalla sicurezza al welfare

L’etica d’ impresa dell’azienda mette le 
persone al centro; uno sviluppo inteso come 
attenzione al benessere dei collaboratori 
oltre che alle strategie di business.
Concreti programmi per la Sicurezza, la 
Formazione e il Welfare caratterizzano da 
sempre la politica aziendale Valtellina, oggi 
ancora più impegnata su temi che riguardano 
anche la difesa ambientale. 
Stare bene fa lavorare meglio. Così anche i 
committenti sono più soddisfatti.
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ORGANIZACIÓN
evolución constante para 
seguir consolidándonos

SOLIDEZ Y DINAMISMO 
En los últimos años el ne-
gocio principal de Valtellina 
sigue siendo el de las teleco-
municaciones, pero al mismo 
tiempo ha diversificado sus 
ámbitos de actividad. La 
filosofía corporativa de la 
compañía ha evolucionado 
permitiéndole presentarse 
ante el cliente como un socio 
global, ayudándolo a desarro-
llar soluciones, aprovechar 
oportunidades y buscar nue-
vos negocios.

CRECIENTE DESARROLLO 
INTERNACIONAL 
La experiencia madurada, las 
decisiones tomadas a nivel 
organizacional y los valores 
éticos consolidados a lo largo 
de más de 80 años en el mer-
cado italiano, también son 
aplicados en los diferentes 
contextos nacionales donde 
el Grupo Valtellina trabaja, 
satisfaciendo las expectati-
vas de los clientes privados 
y las exigencias de los orga-
nismos gubernamentales e 
instituciones locales.  

ORGANIZAȚIE
Gândul înainte de acțiune

SOLIDITATE ȘI DINAMISM
În ultimii ani, Valtellina 
a păstrat ca activitate 
principală domeniul 
telecomunicațiilor și în 
același timp a diversificat 
domeniile sale de 
intervenție. Filozofia 
companiei a evoluat, 
ajungând să se propună 
clientului ca partener global 
și colaborând în dezvoltarea 
soluțiilor, a oportunităților și 
a căutării de noi afaceri.

DEZVOLTARE 
INTERNAȚIONALĂ ÎN 
CREȘTERE
Patrimoniul experienţelor, 
alegerile organizaționale 
și valorile etice dezvoltate 
pe parcursul a mai mult de 
80 de ani pe piața italiană, 
se aplică și în diferite 
contexte naționale în care 
își desfășoară activitatea 
Grupul Valtellina, intrând în 
sinergie atât cu așteptările 
speciale ale clienților privați, 
cât și cu cerințele guvernelor 
și a instituțiilor naționale.

ORGANIZZAZIONE
Il pensiero prima dell’azione

SOLIDITÀ E DINAMISMO
Negli ultimi anni Valtellina ha mantenuto il 
suo core business nelle telecomunicazioni e 
nello stesso tempo ha diversificato i propri 
settori di intervento. La filosofia aziendale 
si è evoluta per arrivare a proporsi al cliente 
come partner globale, collaborando nello 
sviluppo delle soluzioni, delle opportunità e 
nella ricerca di nuovi business.

CRESCENTE SVILUPPO INTERNAZIONALE
Il patrimonio esperienziale, le scelte 
organizzative e i valori etici maturati in 
oltre 80 anni sul mercato italiano, vengono 
applicati anche nei vari contesti nazionali 
dove il Gruppo Valtellina opera, entrando 
in sinergia sia con le aspettative di clienti 
privati sia con le richieste dei governi e delle 
istituzioni nazionali. 

ROMANIA
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PASIÓN 
POR LA INNOVACIÓN 
Departamento i+d
Y colaboración con 
prestigiosos centros de 
investigación

La actividad de I+D la 
realiza principalmente 
el Departamento de la 
empresa que elabora 
proyectos originales y que 
colabora activamente con 
centros de investigación 
teórica y aplicada: 
universidades, institutos y 
consorcios. 
La compañía forma parte 
del Consorcio Intellimech 
(Kilometro Rosso) desde 
el año 2016, y es  miembro 
de la AFIL – Asociación 
Fábrica Inteligente 
Lombarda. Además es 
importante la colaboración 
que ha entablado con el 
Politécnico de Milán.

PASIUNEA
PENTRU INOVAȚIE 
Unitatea internă r&d și 
colaborările de prestigiu

Activitatea R&D se dezvoltă 
în primul rând datorită 
propriei sale unități interne, 
care procesează proiectele 
originale și acționează ca 
interfață la realitatea de 
colaborare în domeniul 
cercetării teoretice și 
aplicate: Universități, 
institute și consorții. 
Compania este activă 
în cadrul consorțiului 
Intellimech (Kilometro 
Rosso), la care a aderat 
în 2016 și în AFIL - 
Associazione Fabbrica 
Intelligente Lombarda. 
Deosebit de importantă 
este colaborarea cu 
Politecnico din Milano.

LA PASSIONE 
PER L’ INNOVAZIONE
Unità R&D interna e
prestigiose collaborazioni

L’attività R&D è sviluppata prima di tutto 
grazie ad una propria unità interna, che 
elabora progetti originali e fa da interfaccia 
con le realtà collaborative nel campo della 
ricerca teorica ed applicata: 
Università, Istituti e Consorzi. 
L’azienda è attiva all’interno del Consorzio 
Intellimech (Kilometro Rosso), del quale 
fa parte dal 2016, e in AFIL – Associazione 
Fabbrica Intelligente Lombarda. 
Particolarmente importante è la 
collaborazione con il Politecnico di Milano in 
vari settori tecnologici. 



INFRASTRUTTURE 
E SERVIZI PER LE TLC

INFRASTRUTTURE
 ELETTRICHE ED 

ENERGIE RINNOVABILI

INFRASTRUTTURE 
E SERVIZI ICT

TECNOLOGIE
 PER LA MOBILITÀ

PROGETTI 
SMART

RETI DISTRIBUZIONE
GAS E ACQUA

• Progettazione e 
installazione

• Assistenza  
e manutenzione

• Networking IT/OT - 
 industry 4.0
• Cyber Security
• Cablaggi strutturati 
• Data center 

• Reti di distribuzione  
BT-MT

• Sottostazioni elettriche 
• Fotovoltaico 
• Eolico

• Reti Fisse
• Reti Mobili

• Impianti stradali 
• Smart road
• Impianti ferroviari 
• Impianti aeroportuali

• Ricerca & Sviluppo
•	Efficientamento	

energetico
• Impianti di sicurezza 
• Illuminazione a led 

• Teleriscaldamento 
• Acquedotti 
 e reti fognarie
• Gasdotti 
•  Assistenza e 

manutenzione

Interpretiamo 
i bisogni 
infrastrutturali 
della società 
attuale e futura

FACENDO CONVERGERE 
TECNOLOGIE DI 
TELECOMUNICAZIONE 
E INFORMATICA, 
VALTELLINA SI PROPONE 
COME SYSTEM 
INTEGRATOR CON 
CAPACITÀ COMPETITIVE 
NELL’INTERPRETARE 
I BISOGNI 
INFRASTRUTTURALI 
DELLE IMPRESE E DELLA 
SOCIETÀ IN AMBITO 4.0. 

SETTORI 
OPERATIVI

AL COMBINAR LAS TECNOLOGÍAS DE 
TELECOMUNICACIONES CON LAS DE 
INFORMÁTICA, VALTELLINA SE PROPONE 
COMO SYSTEM INTEGRATOR YA QUE 
POSEE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS 
PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE 
INFRAESTRUCTURA RELACIONADAS CON 
EL ÁMBITO 4.0, TANTO DE LAS EMPRESAS 
COMO DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO.

REUNIND TEHNOLOGIILE DE 
TELECOMUNICAȚII ȘI IT, VALTELLINA 
SE PROPUNE CA UN INTEGRATOR DE 
SISTEME CU ABILITĂȚI COMPETITIVE 
ÎN INTERPRETAREA NEVOILOR DE 
INFRASTRUCTURĂ ALE ÎNTREPRINDERILOR 
ȘI ALE SOCIETĂȚILOR ÎN SISTEMUL 4.0. 

ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

SECTOARE OPERAȚIONALE



INFRASTRUTTURE 
E SERVIZI PER LE TLC

INFRASTRUTTURE
 ELETTRICHE ED 

ENERGIE RINNOVABILI

INFRASTRUTTURE 
E SERVIZI ICT

TECNOLOGIE
 PER LA MOBILITÀ

PROGETTI 
SMART

RETI DISTRIBUZIONE
GAS E ACQUA

• Progettazione e 
installazione

• Assistenza  
e manutenzione

• Networking IT/OT - 
 industry 4.0
• Cyber Security
• Cablaggi strutturati 
• Data center 

• Reti di distribuzione  
BT-MT

• Sottostazioni elettriche 
• Fotovoltaico 
• Eolico

• Reti Fisse
• Reti Mobili

• Impianti stradali 
• Smart road
• Impianti ferroviari 
• Impianti aeroportuali
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•	Efficientamento	

energetico
• Impianti di sicurezza 
• Illuminazione a led 

• Teleriscaldamento 
• Acquedotti 
 e reti fognarie
• Gasdotti 
•  Assistenza e 

manutenzione

INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PARA TLC
•	Redes	fijas
• Redes móviles 

INFRAESTRUCTURAS 
ELÉCTRICAS Y 
ENERGÍAS RENOVABLES
• Redes de distribución 

 BT – MT
• Subestaciones eléctricas 
• Parques fotovoltaicos
• Parques eólicos

INFRASTRUCTURI 
ELECTRICE ȘI
ENERGIE REGENERABILĂ
•	Rețelele	de	distribuție	

BT - MT
•	Sub-stații		electrice	
•	Energia	fotovoltaică
• Eolian

INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS TIC
• Diseño e instalación 
• Asistencia y 

mantenimiento  
• Redes TI/OT –  

industria 4.0
• Seguridad Informática 
• Cableado estructurado
• Centro de datos

INFRASTRUCTURI
ȘI SERVICII TIC
•	Proiectare	și	instalare
• Companii lider în it, TIC 
•	Asistență	şi	întreţinere
• Networking it/ot – 
 industry 4.0
• Cyber Security 
•	Cablare	structurată
• Data center

TECNOLOGÍAS 
PARA LA MOVILIDAD 
• Redes viales
• Rutas inteligentes
• Instalaciones ferroviarias
• Instalaciones aeroportuarias 

TEHNOLOGIE
PENTRU MOBILITATE
•	Lucrări	rutiere
• Smart road / drum inteligent
•	 Instalații	feroviare
•	 Instalații	pentru	aeroport

PROYECTOS INTELIGENTES
• Investigación & desarrollo 
• Eficiencia	energética
• Sistemas de seguridad 
• Iluminación led 

PROIECTE  SMART 
• Cercetare & dezvoltare
•	Eficiență	energetică
•	 Instalații	de	securitate
• Iluminare cu led-uri

REDES DE DISTRIBUCIÓN 
DE GAS Y DE AGUA 
• Sistemas de calefacción 

urbana 
• Acueductos y redes cloacales 
• Gasoductos
• Asistencia y mantenimiento 

REȚELELE DE DISTRIBUȚIE 
GAZ ȘI APĂ
•	Termoficare	de	la	distanță
•	Sisteme	de	apă	și	rețele	de	

canalizare
• Conducte pentru gaze
•	Asistență	şi	întreţinere

INFRASTRUCTURĂ
ȘI SERVICII PENTRU TLC
•	Rețele	fixe
•	Rețele	mobile

Interpretiamo 
i bisogni 
infrastrutturali 
della società 
attuale e futura
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INFRASTRUTTURE 
E SERVIZI 
PER LE TLC

Settore di attività da sempre strategico per 
l’azienda, è costantemente implementato 
in tutti gli aspetti caratterizzanti: 
organizzazione del cantiere, realizzazione 
delle infrastrutture, tecnologie aggiornate 
(soluzioni passive e apparati attivi). 
Valtellina è sempre più un riferimento per lo 
sviluppo di reti fisse (banda ultralarga, anche 
in modalità FTTH) e mobili. 
Si propone come soggetto specializzato nel 
posare la fibra in contesti industriali e del 
terziario avanzato, anche tramite revamping 
di centrali telefoniche e di trasmissione dei 
dati con copertura integrale wireless e servizi 
VoIP-dati in Cloud. T

LC

20 21



INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PARA TLC
Este sector siempre 
ha sido estratégico 
para la empresa, 
que ha incursionado 
constantemente en 
todos los aspectos que lo 
caracterizan: organización 
de obradores; realización 
de infraestructuras, 
modernización tecnológica 
(soluciones pasivas y 
sistemas activos).
Valtellina se posiciona 

INFRASTRUCTURĂ
ȘI SERVICII
PENTRU TLC
Sectorul de activitate 
dintotdeauna strategic 
pentru companie este 
pus în aplicare în mod 
constant în toți parametrii 
care o caracterizează: 
organizarea site-ului, 
construirea infrastructurii, 
cele mai recente 
tehnologii (soluții pasive și 
echipamente active).

cada vez más como líder 
en el desarrollo de redes 
fijas (banda ultra ancha, 
incluso en modalidad FTTH) 
y móviles. 
Es especialista en el 
tendido de fibra en el 
sector industrial y terciario 
avanzado, incluso mediante 
la modernización de 
centrales telefónicas y de 
transmisión de datos con 
cobertura inalámbrica 
integral y servicios VoIP en 
la nube.

Valtellina este din ce în ce 
mai mult un punct 
de referință pentru 
dezvoltarea de rețele fixe 
(banda ultra-largă, chiar și 
în modul FTTH) și mobile. 
Se propune ca specialist în 
instalarea fibrei în contexte 
industriale și a serviciilor 
avansate, inclusiv 
prin retehnologizarea 
centralelor telefonice și 
pentru transmisie de date 
cu acoperire wireless 
completă și servicii VoIP-
date în Cloud. T

LC
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INFRASTRUTTURE 
E SERVIZI PER LE TLC

RETI FISSE
La realizzazione dell’infrastruttura di 
rete e dei relativi apparati viene svolta in 
conformità al progetto scegliendo la tecnica 
più appropriata per lo specifico caso di 
intervento. Installiamo i più avanzati sistemi 
attualmente a disposizione sia in ambito 
stradale-urbano, sia all’interno di edifici.

RETI MOBILI
L’azienda è realtà di riferimento anche 
per la progettazione, l’installazione e la 
manutenzione di infrastrutture per reti 
mobili con tecnologie fino a 5G, LTE, Tetra, 
Isofrequenziale, Wi-Max, Hiperlan e Wi-Fi, 
collegamenti microwave PDH ed SDH.

T
LC

24 25



REDES FIJAS
La realización de la 
infraestructura de 
red y la instalación 
de equipamientos se 
desarrolla teniendo en 
cuenta cada proyecto, 
eligiendo la técnica más 
apropiada para el trabajo 
concreto. Además se 
instalan sistemas de 
última generación, tanto 
en el sector de red vial 
urbana como dentro de los 
edificios.

REȚELE FIXE
Realizarea infrastructurii 
de rețea și a 
echipamentelor aferente 
se realizează conform 
proiectului prin alegerea 
tehnicii celei mai potrivite 
pentru cazul specific de 
intervenție. Instalăm cele 
mai avansate sisteme 
disponibile în prezent atât 
în zona rutieră urbană cât 
și în interiorul clădirilor.

REDES MÓVILES 
La empresa también 
es líder en el diseño, 
instalación y 
mantenimiento de 
infraestructuras de 
redes móviles, incluso 
mediante tecnologías 
avanzadas como 5G, LTE, 
Tetra, Isofrecuencias, Wi-
Max, HiperLAN y Wi-Fi, 
conexiones PDH y SDH.

REȚELE MOBILE
Compania este un punct 
de referință pentru 
proiectarea, instalarea și 
întreținerea infrastructurii 
pentru rețelele mobile cu 
tehnologie până la 5G, LTE, 
Tetra, cu frecvență unică, 
Wi-Max, Hiperlan și Wi-Fi, 
conexiuni microwave PDH 
și SDH.

T
LC
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È parte integrante del know how aziendale 
la realizzazione di infrastrutture per linee 
di trasporto in bassa e media tensione, sia 
aeree che interrate, partendo dalle cabine di 
distribuzione fino all’utenza finale. 
Diversi e importanti player dell’energia 
affidano a Valtellina la realizzazione “chiavi in 
mano” di loro infrastrutture, comprendendo 
anche servizi di assistenza e manutenzione 
(programmate o con formula pronto 
intervento). 
Da tempo l’azienda affianca una 
qualificata operatività nel campo degli 
impianti fotovoltaici ed eolici, come 
“infrastrutturalista” a supporto della green 
economy. 
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INFRASTRUTTURE 
ELETTRICHE ED 
ENERGIE RINNOVABILI

28 29



INFRAESTRUCTURAS 
ELÉCTRICAS Y 
ENERGÍAS RENOVABLES 
Un aspecto fundamental 
de la empresa lo constituye 
el know how que posee 
en la realización de 
infraestructuras para líneas 
de transporte de baja y 
media tensión desde las 
cabinas de distribución 
hasta el usuario final, tanto 
aéreas como subterráneas.
Diferentes e importantes 
compañías del sector 
energético le confían a 
Valtellina la realización 

INFRASTRUCTURI 
ELECTRICE ȘI
ENERGIE REGENERABILĂ
Realizarea infrastructurilor 
pentru liniile de transport 
cu tensiune medie și 
joasă, atât aeriene cât și 
subterane, pornind de la 
cabinele de distribuție până 
la utilizatorii finali, este 
parte integrantă a know 
how-ului companiei. 
Mulți player importanți 
din sectorul energiei 

“llave en mano” de 
sus infraestructuras, 
incluyendo los servicios de 
asistencia y mantenimiento 
(programados o con 
la fórmula de rápida 
intervención).
Desde hace tiempo 
la sociedad, en 
cuanto experta en 
infraestructuras, trabaja 
en el sector de energías 
renovables, principalmente 
fotovoltaica y eólica, 
impulsando así la economía 
verde.
 

încredințeză companiei 
Valtellina realizarea „la 
cheie“ a infrastructurilor 
lor, inclusiv servicii de 
asistență și întreținere 
(programate sau cu formula 
de intervenție de urgență). 
De câtva timp, compania 
operează în domeniul 
centralelor fotovoltaice și 
eoliene ca “operator de 
infrastructura” în sprijinul 
economiei ecologice.
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RETI DI DISTRIBUZIONE BT – MT
L’azienda è specializzata in interventi 
riguardanti infrastrutture elettriche, 
soprattutto elettrodotti di bassa e media 
tensione. Diversi player del settore, compresi 
gli stessi distributori di reti nazionali e 
internazionali, hanno in Valtellina il loro 
partner per la realizzazione, aggiornamento 
tecnologico e manutenzione delle 
infrastrutture elettriche.

SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE
Diversi e importanti partner internazionali 
affidano a Valtellina la realizzazione “chiavi 
in mano” di intere sottostazioni, dalla parte 
civile a quella elettromeccanica, dalla 
progettazione alla realizzazione fino alla 
manutenzione e assistenza post vendita.

INFRASTRUTTURE 
ELETTRICHE ED 
ENERGIE RINNOVABILI
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BT – MT
La empresa se especializa 
en infraestructuras 
eléctricas, especialmente 
líneas de baja y media 
tensión. Varias compañías 
del sector, incluidos los 
mismos distribuidores 
de redes nacionales e 
internacionales, identifican 
en Valtellina un socio 
para la construcción, 
modernización tecnológica 
y mantenimiento de las 
infraestructuras eléctricas.

REȚELELE DE DISTRIBUȚIE 
BT - MT
Compania este specializată 
în intervenții legate de 
infrastructura electrică, 
în special linii electrice de 
joasă și medie tensiune. 
Diferiți player din domeniu, 
inclusiv aceiași distribuitori 
de rețele naționale și 
internaționale, 
consideră Valtellina 
un partener pentru 
dezvoltarea, modernizarea 
tehnologică și întreținerea 

SUBESTACIONES 
ELÉCTRICAS 
Diferentes e importantes 
compañías internacionales 
le confían a Valtellina la 
realización “llave en mano” 
de enteras subestaciones, 
obras que incluyen 
desde la parte civil hasta 
la electromecánica, 
desde el diseño hasta la 
construcción, desde el 
mantenimiento hasta la 
asistencia posventa.

infrastructurilor de energie 
electrică.

SUB-STAȚII 
ELECTRICE 
Mulți parteneri 
internaționali importanți 
încredințează companiei 
Valtellina realizarea unor 
sub-stații întregi „la cheie“, 
de la partea civilă la cea 
electromecanică, de la 
proiectare la construcție 
și până la întreținere și 
service post-vânzare.
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L’azienda è in grado di fornire una gamma 
completa di servizi dedicati, dal supporto 
a livello di ingegneria e di installazione, 
fino alle componentistiche relative alle 
apparecchiature e ai sistemi collegati: opere 
civili, analisi del sito, layout dell’impianto, 
autorizzazioni installative, montaggio 
pannelli, infrastrutture elettriche, sistemi di 
monitoraggio, assistenza e manutenzione.

EOLICO
Valtellina in Italia può vantare di essere tra le 
aziende con maggiore esperienza nel settore 
eolico, con la realizzazione di infrastrutture 
per numerosi parchi, anche di grandi 
dimensioni. Molteplici le necessità  tecnico-
installative positivamente risolte in diversi 
ambiti di intervento:  rete in fibra ottica per 
il sistema di controllo, installazione quadri, 
dispositivi di controllo e monitoraggio, 
assistenza e manutenzione.

INFRASTRUTTURE 
ELETTRICHE ED 
ENERGIE RINNOVABILI
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PARQUES FOTOVOLTAICOS
La empresa ofrece 
una gama completa de 
servicios específicos, que 
abarcan desde el soporte 
de ingeniería e instalación 
hasta el suministro de 
dispositivos para los 
equipos y los sistemas 
conectados. Se ocupa de: 
obras civiles, análisis del 
sitio, diseño de la planta, 
autorizaciones para la 
instalación, montaje de 
paneles, infraestructuras 
eléctricas, sistemas de 
vigilancia, asistencia y 
mantenimiento.

ENERGIA FOTOVOLTAICĂ
Compania este în măsură 
să ofere o gamă completă 
de servicii dedicate, de 
la asistență la nivel de 
inginerie și de instalare 
până la componentele 
echipamentelor și 
sistemelor: lucrări de 
construcții civile, analiză 
site, schema instalației, 
autorizații pentru instalații, 
asamblare panouri, 
infrastructura electrică, 
sisteme de monitorizare, 
service și mentenanță.

PARQUES EÓLICOS
En Italia Valtellina es una de 
las compañías que cuenta 
con mayor experiencia en 
el sector eólico ya que ha 
realizado infraestructuras 
para numerosos parques, 
incluso de grandes 
dimensiones. Brinda 
soluciones exitosas para 
las múltiples exigencias 
técnicas y de instalación 
que surgen durante 
la realización de los 
proyectos: red de fibra 
óptica para el sistema 
de control, instalación 
de tableros eléctricos, 
dispositivos de control y 
monitoreo, asistencia y 
mantenimiento.

EOLIAN
ÎÎn Italia, Valtellina se 
poate lăuda că este printre 
companiile cu cea mai 
mare experiență în sectorul 
energiei eoliene, dată fiind 
realizarea infrastructurilor 
pentru mai multe parcuri, 
inclusiv de dimensiuni 
mari. Se pot enumera multe 
soluții de tip tehnic și 
de instalare care au fost 
rezolvate în mod pozitiv în 
diferite domenii: rețea de 
fibră optică pentru sistemul 
de control, instalare 
panouri, dispozitive de 
control și monitorizare, 
service și întreținere.
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INFRASTRUTTURE 
E SERVIZI ICT

IC
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PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE
Realtà leader nei settori IT, ICT e in diversi 
altri campi applicativi hanno in Valtellina il 
partner ideale per il cablaggio strutturato 
di reti informatiche–telematiche interne 
(in rame e in fibra) e per la realizzazione 
di data center, con innovative soluzioni 
tecniche capaci di unire performance ed 
ecosostenibilità. 
Per quanto riguarda i data center fanno 
parte della propositività indicazioni su come 
configurare un layout che punta all’efficienza 
e al migliore raffreddamento.

ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Formule modulari e personalizzate 
riguardano l’offerta di assistenza e 
manutenzione, comprensiva di attività 
“pronto intervento” con copertura h 24-365 
giorni all’anno.
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DISEÑO E INSTALACIÓN 
Empresas líderes en los 
sectores TI, TIC y en otros 
campos de aplicación, 
encuentran en Valtellina el 
socio ideal para el cableado 
estructurado de redes 
informáticas-telemáticas 
internas (en cobre y en 
fibra) y para la realización de 
centros de datos, mediante 
la aplicación de innovadoras 
soluciones técnicas 
que unen rendimiento y 
sostenibilidad. 
Con respecto a los centros 
de datos, el servicio que 
se ofrece al cliente incluye 
el asesoramiento para 
configurar el diseño de 
los mismos con el fin de 
garantizar una mayor 
eficiencia y una mejor 
refrigeración.

INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS TIC

ASISTENCIA Y 
MANTENIMIENTO  
La oferta de servicios de 
asistencia y mantenimiento 
está compuesta por 
fórmulas modulares y 
personalizadas, que incluyen 
el servicio de “rápida 
intervención” las 24 horas, 
los 365 días del año.

IC
T

PROIECTARE ȘI INSTALARE 
Companii lider în IT, TIC 
și în multe alte domenii 
de aplicare au găsit în 
Valtellina partenerul ideal 
pentru cablarea structurată 
a reţelelor interne de 
calculatoare și telematice 
(cupru și fibre) și pentru 
construirea centrelor de 
date cu soluții tehnice 
inovatoare, care unește 
performanța cu dezvoltarea 
durabilă a mediului.
În ceea ce privește centrele 
de date, fac parte din 
propunere orientările 
proactive cu privire la 
modul de a configura un 
plan care duce spre o 
eficiență și spre o răcire 
mai bună.

INFRASTRUCTURI
ȘI SERVICII TIC

ASISTENȚĂ ŞI 
ÎNTREŢINERE
Formulele modulare și 
personalizate privesc 
oferta de asistență și 
de întreținere, inclusiv 
activități de „interventie 
de urgență“ cu acoperire h 
24-365 zile pe an.
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NETWORKING IT/OT – INDUSTRY 4.0
Valtellina si pone come riferimento 
dell’industria per sviluppare integrazioni fra 
OT e reti IT, con competenze e risorse che 
permettono di essere “Main Contractor & 
Supervisor”, sia per la parte di rete IT che di 
quella OT. L’impegno primario è quello di fare 
comunicare meglio gli impianti industriali, 
grazie anche all’ausilio di partnership di alto 
profilo ingegneristico sui temi della smart 
manufacturing.

CYBER SECURITY
L’azienda offre soluzioni in ambito IT/OT 
all’avanguardia e competitive in questo 
settore fondamentale per il progresso 
tecnologico e sinergico al proprio core 
business: le infrastrutture per reti di 
telecomunicazione. Le capacità di offerta nel 
campo della Cyber Security sono evidenziate 
da case history significative, come ad 
esempio quella dell’aeroporto Milan Bergamo 
Orio al Serio.

INFRASTRUTTURE 
E SERVIZI ICT
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REDES TI/OT –
INDUSTRIA 4.0
Valtellina es el proveedor 
más cualificado para el sec-
tor industrial, para desarrol-
lar la integración entre redes 
OT y TI, ya que cuenta con 
competencias y recursos 
que le permiten ser un “Main 
Contractor & Supervisor” 
tanto para redes TI como 
OT. Su objetivo principal es 
hacer que las plantas indu-
striales estén mejor comu-
nicadas, gracias también al 
trabajo conjunto con centros 
de ingeniería de alto nivel 
especializados en el sector 
Fábricas Inteligentes.

NETWORKING IT/OT – 
INDUSTRY 4.0
Valtellina este un punct de 
referință în industrie pentru 
dezvoltarea integrării 
între rețelele OT și IT, cu 
competențe și resurse 
care îi permit să fie “Main 
Contractor & Supervisor”, 
atât pentru rețelele IT, 
cât și pentru cele OT.  

SEGURIDAD INFORMÁTICA 
La empresa ofrece 
soluciones competitivas 
y de última generación 
para el ámbito TI/OT, un 
sector fundamental para 
el progreso tecnológico 
que además complementa 
su negocio principal: las 
infraestructuras para redes 
de telecomunicaciones. 
La calidad de su oferta en 
el campo de la Seguridad 
Cibernética se evidencia en 
importantes proyectos ya 
implementados, como por 
ejemplo el del aeropuerto 
de Milán Bérgamo, Orio al 
Serio.

Obiectivul principal este 
de a face să comunice mai 
bine instalațiile industriale, 
și aceasta datorită 
parteneriatului de inginerie 
de profil înalt pe probleme 
de smart manufacturing.

CYBER SECURITY 
Compania oferă soluții 
avansate și competitive 
în domeniul IT / OT, în 
acest sector cheie pentru 
progresul tehnologic 
și sinergic pentru 
activitatea sa de bază: 
infrastructura pentru 
rețelele de telecomunicații. 
Capacitățile ofertei în 
domeniul Cyber Security 
sunt evidențiate de arhiva 
exemplelor semnificative, 
cum ar fi Aeroportul din 
Milano Bergamo Orio al 
Serio.
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INFRASTRUTTURE 
E SERVIZI ICT

CABLAGGI STRUTTURATI
L’offerta di servizi comprende progettazione 
e realizzazione di infrastrutture di cablaggio 
secondo le più collaudate e innovative 
tecnologie sia in rame (Cat.6A e Cat.7), che 
in fibra ottica fino a 10GBase-X, oltre che 
tecnologie specifiche per Data Center in fibra 
ottica 10Gigabit Ethernet (10GbE), 40 Gigabit 
Ethernet (40GbE) e 100 Gigabit Ethernet 
(100GbE) su fibra ottica OS2, OM3 e OM4 
nonché gli standard fiber channel (1GFC, 2GFC, 
4GFC, 8GFC e 16GFC). 

DATA CENTER
Realizziamo infrastrutture capaci di 
determinare la migliore efficienza dei 
server e la loro affidabilità in tutte le 
condizioni d’impiego. In particolare; 
controsoffittature per il ritorno dell’aria, 
coordinamento tra condizionatori, layout 
dei rack con corridoi caldi e freddi, sistema 
di illuminazione a risparmio energetico, 
sistemi di raffreddamento a doppio percorso, 
scambiatori refrigeranti monoblocco, 
tubazioni e pavimentazioni rialzate.
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CABLEADO 
ESTRUCTURADO
La gama de servicios 
incluye el diseño y 
la construcción de 
infraestructuras de 
cableado mediante 
la aplicación de las 
tecnologías más utilizadas 
e innovadoras del mercado, 
tanto en cobre (Cat. 6A 
y Cat. 7) como en fibra 
óptica de hasta 10GBase-X; 
también tecnologías 
específicas para Centros 
de Datos con fibra óptica 
10Gigabit Ethernet (10GbE), 
40 Gigabit Ethernet (40GbE) 
y 100 Gigabit Ethernet 
(100GbE) con fibra óptica 
OS2, OM3 y OM4; así como 
canales de fibra estándar 
(1GFC, 2GFC, 4GFC, 8GFC y 
16GFC).

CABLARE STRUCTURATĂ
Gama de servicii include 
proiectarea și construirea 
infrastructurilor de cablare 
folosind tehnologiile cele 
mai testate și inovatoare 
atât de cupru (Cat.6A și 
cat.7), cât și de fibră optică 
până la 10GBase-X, precum 
și tehnologii specifice 
pentru Data Center din 
fibră optică 10 Gigabit 
Ethernet (10GbE), 40 Gigabit 
Ethernet (40GbE) și 100 
Gigabit Ethernet (100GbE) 
pe fibră optică OS2, OM3 
și OM4 precum și standard 
fiber channel (1GFC, 2GFC, 
4GFC, 8GFC și 16GFC).

DATA CENTER
Construim infrastructuri 
în măsură să determine 
cea mai bună eficiență 
și fiabilitate a serverelor, 
în toate condițiile de 
funcționare. În special: 
tavane false pentru 
retur aer, coordonarea 
între aparatele de aer 
condiționat, dispunerea 
rafturilor cu coridoare 
calde și reci, sisteme de 
iluminat cu economisire 
a energiei, sisteme de 
răcire cu dublă cale, 
schimbătoare de răcire 
monobloc, conducte și 
pardoseli ridicate.

IC
T

CENTRO DE DATOS
Valtellina construye 
infraestructuras capaces 
de garantizar mayor 
eficiencia y alta fiabilidad 
de los servidores en 
cualquier condición de 
uso. En particular la oferta 
incluye: falsos techos 
para permitir el retorno 
del aire, coordinación 
de los equipos de 
aire acondicionado, 
distribución de racks con 
pasillos fríos y calientes, 
sistemas de iluminación 
eficientes para ahorro 
energético, sistemas de 
enfriamiento de doble 
vía, intercambiadores de 
calor monobloques, pisos 
elevados y tuberías.
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TECNOLOGIE 
PER LA MOBILITÀ

Valtellina contribuisce allo sviluppo 
tecnologico delle reti di mobilità con servizi 
e forniture sempre più importanti per 
l’efficienza e affidabilità delle infrastrutture.
Grazie a impianti che integrano IT e TLC, 
l’azienda installa tecnologie e sistemi per il 
monitoraggio del traffico, per la sicurezza, 
per la comunicazione all’utenza. 
Un servizio a 360 gradi risponde a qualsiasi 
necessità di intervento: dalla progettazione 
alle opere di scavo, dalla posa di cavi 
all’installazione di apparati, dall’assistenza 
alla manutenzione.

M
O

B
IL

IT
À

52 53



M
O

B
IL

IT
À

TECNOLOGÍAS 
PARA LA MOVILIDAD 
Valtellina contribuye en 
el desarrollo tecnológico 
de las redes de movilidad 
brindando servicios y 
suministros que son cada 
vez más importantes para 
garantizar la eficiencia y 
la confiabilidad de dichas 
infraestructuras.
La empresa instala 
sistemas y equipamientos 
que integran TI y TLC para 
monitorear el tráfico, 
garantizar la seguridad y 
facilitar la comunicación 

TEHNOLOGIE
PENTRU MOBILITATE
Valtellina contribuie la 
dezvoltarea tehnologică 
a rețelelor de telefonie 
mobilă cu servicii și 
produse din ce în ce 
mai importante pentru 
eficiența și fiabilitatea 
infrastructurii. Datorită 
sistemelor care integrează 
IT și TLC, compania 
instalează tehnologii 
și sisteme pentru 
monitorizarea traficului, 
pentru securitate și pentru 
comunicare cu utilizatorii.

con los usuarios.
Un servicio 360 grados 
que satisface todas las 
exigencias de este tipo de 
obras: desde el diseño del 
proyecto hasta los trabajos 
de excavación, desde el 
tendido de cables hasta 
la instalación de equipos, 
desde la asistencia hasta el 
mantenimiento.  

Un serviciu la 360 de 
grade răspunde la orice 
necesitate de intervenție: 
de la proiectare la 
lucrările de excavare, de 
la instalarea cablurilor la 
instalarea de echipamente, 
de la asistență la 
întreținere.
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TECNOLOGIE 
PER LA MOBILITÀ

IMPIANTI STRADALI
Tre i settori di intervento: lavori in galleria, 
lavori in itinere, sistemi di esazione 
pedaggio. L’attività prevede tutte le soluzioni 
tecnologiche più avanzate e fra loro integrate 
per sovrintendere, organizzare e facilitare la 
mobilità stradale.

SMART ROAD
Contando sull’esperienza e le potenzialità 
maturate in tutti i campi dei servizi 
infrastrutturali TLC e 4.0, Valtellina è 
operativa anche in settori strategici per il 
futuro della mobilità: stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici, parcheggi intelligenti, Wi-FI 
Motion, pesa dinamica.
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REDES VIALES
La empresa realiza trabajos 
en tres sectores: túneles, 
tramos de autovías, 
sistemas de cobro de 
peaje. Además brinda 
soluciones tecnológicas 
avanzadas e integradas 
entre ellas para supervisar, 
organizar y facilitar la 
movilidad vial.

LUCRĂRI RUTIERE
Trei domenii de intervenție: 
lucrări în tuneluri, lucrări 
în curs de desfășurare, 
sistemele de colectare a 
taxelor pentru autostrăzi. 
Activitatea include toate 
soluțiile tehnologice 
cele mai avansate și 
integrate între ele pentru 
a supraveghea, a organiza 
și a facilita mobilitatea 
rutieră.

SMART ROAD /
 DRUM INTELIGENT
Bazându-se pe experiența 
și capacitățile dobândite 
în toate domeniile de 
servicii în infrastructura 
de telecomunicații și 4.0, 
Valtellina operează și în 
sectoare strategice pentru 
viitorul mobilității: stații de 
încărcare pentru vehiculele 
electrice, parcare 
inteligentă, Wi-Fi Motion, 
cântărire dinamică.

RUTAS INTELIGENTES
Basándose en la 
experiencia y las 
potencialidades 
adquiridas en todos los 
aspectos vinculados con 
infraestructuras TLC y 
4.0, Valtellina también 
se ocupa de sectores 
estratégicos para el 
futuro de la movilidad: 
estaciones de carga para 
vehículos eléctricos, 
estacionamientos 
inteligentes, sensores de 
movimiento Wi-Fi, sistemas 
de pesaje dinámico.
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IMPIANTI FERROVIARI
Le attività infrastrutturali comprendono 
impianti di emergenza di varie tipologie: 
trasmissione dati, allarmi acustici e visivi, 
dispositivi di allerta automatici e sistemi 
per la rilevazione di ostacoli sulle tratte. 
Questa vocazione per la sicurezza si estende 
anche alle aree delle stazioni ferroviarie e 
metropolitane, che richiedono soluzioni 
evolute per il controllo degli accessi, la 
videosorveglianza e il digital signage.

IMPIANTI AEROPORTUALI
Le connessioni e i servizi di comunicazione 
IT e ICT negli scali aeroportuali sono 
fondamentali per la qualità dei servizi 
all’utenza. Soluzioni impiantistiche di 
nuova generazione permettono a ogni 
aerostazione di essere più sicura, interattiva 
e interconnessa, sul piano tecnico come su 
quello commerciale. M
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TECNOLOGIE 
PER LA MOBILITÀ
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INSTALACIONES 
FERROVIARIAS
Las obras de 
infraestructuras que realiza 
en este sector incluyen 
sistemas de emergencia de 
vario tipo: transmisión de 
datos, alarmas acústicas 
y visuales, dispositivos 
automáticos de alerta y 
sistemas para detectar 
obstáculos en los tramos. 
También ofrece para las 
áreas de las estaciones de 
trenes y de subtes, servicios 
vinculados con la seguridad 
que requieren soluciones 
avanzadas para el control de 

accesos, la videovigilancia y 
la señalización digital.

INSTALACIONES 
AEROPORTUARIAS 
Las conexiones y servicios 
de comunicación TI y TIC 
en los aeropuertos son 
fundamentales para la 
calidad de los servicios 
ofrecidos a los usuarios. La 
instalación de soluciones de 
última generación permiten 
que cada terminal sea 
más segura, interactiva e 
interconectada, tanto desde 
el punto de vista técnico 
como comercial.

INSTALAȚII PENTRU 
AEROPORT
Conexiunile și serviciile de 
comunicații IT și a 
TIC pe aeroporturi sunt 
vitale pentru calitatea 
serviciilor pentru utilizatori. 
Instalațiile de ultimă 
generație permit fiecărui 
terminal să fie mai sigur, 
interactiv și interconectat, 
din punct de vedere tehnic 
și comercial.

INSTALAȚII 
FEROVIARE
Activitățile de 
infrastructură includ 
sisteme de urgență de 
diferite tipuri: transmisie 
de date, alarme sonore 
și vizuale, dispozitive 
automate de avertizare și 
sisteme pentru detectarea 
obstacolelor pe rute. 
Această vocație pentru 
siguranță se extinde, de 
asemenea, la zonele de cale 
ferată și stații de metrou, 
care necesită soluții 
avansate de control pentru 
acces, supraveghere video 
și semnalizare digitală.
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PROGETTI 
SMART 

L’organizzazione Valtellina guarda con 
attenzione e propositività a ciò che avviene 
nell’ambito di smart cities e smart building, 
potendo contare su capacità di intervento 
multidisciplinari: dalle infrastrutture per reti 
in fibra ottica, al monitoraggio e gestione 
dell’energia, ai sistemi di automatizzazione 
e controllo di reti stradali e ferroviarie, alla 
illuminazione con lampade Led, alle stazioni 
di ricarica per veicoli elettrici.
Altrettanto importante è l’impegno nel campo 
delle smart grid, con sistemi informativi che 
affiancano la rete di distribuzione elettrica in 
modo intelligente.
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INTELIGENTES
Valtellina sigue con interés 
y proactividad la evolución 
de los ámbitos Ciudades 
Inteligentes y Edificios 
Inteligentes ya que 
cuenta con competencias 
en múltiples sectores: 
infraestructuras para 
redes de fibra óptica, 
monitoreo y gestión 
de energía, sistemas 
de automatización y 
control de redes viales y 
ferroviarias, iluminación 
LED, estaciones de carga 

PROIECTE  SMART 
Organizația Valtellina 
urmărește cu atenție și în 
mod proactiv ceea ce se 
întâmplă în orașele 
și clădirile inteligente, 
bazându-se pe o 
capacitate de intervenție 
multidisciplinară: de la 
infrastructură pentru rețele 
de fibră optică, 
la monitorizarea și 
gestionarea energiei, la 
sistemele de automatizare 
și control al rețelelor 
rutiere și feroviare, la 
iluminatul cu LED, la 

para vehículos eléctricos.
También son importantes 
las actividades que 
desarrolla en el campo 
de las redes inteligentes, 
mediante la instalación de 
sistemas de información 
que complementan la red 
de distribución eléctrica de 
manera inteligente.

stațiile de încărcare pentru 
vehicule electrice.
La fel de important este 
angajamentul în domeniul 
rețelelor inteligente, 
cu sisteme informatice 
care sprijină rețeaua de 
distribuție a energiei 
electrice într-un mod 
inteligent.
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RICERCA&SVILUPPO
La disponibilità di una struttura interna 
dedicata interamente a obiettivi R&D permette 
di sviluppare innovativi progetti in diversi 
settori e campi applicativi a livello industriale, 
urbanistico e logistico, caratterizzati da 
integrazione fra sistemi di comunicazione e 
tecnologie a vocazione “smart”. 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
L’azienda installa tecnologie innovative, 
fra cui spicca eCube, la più avanzata 
suite tecnologica per il monitoraggio, la 
memorizzazione e il controllo di impianti di 
energia elettrica, termica, dei fluidi e dei gas. 

IMPIANTI DI SICUREZZA
L’azienda fornisce servizi di installazione 
e manutenzione di impianti di sicurezza in 
diversi ambiti logistici e tecnologici: impianti 
di videosorveglianza, TVCC e antintrusione, 
controllo accessi e rilevazione presenze, 
impianti antincendio e rilevamento fumi. 

ILLUMINAZIONE A LED
Nuovi impianti o adeguamenti, per ottimizzare 
il servizio e ridurre i costi energetici. Centri di 
controllo in remoto e servizi di assistenza e 
manutenzione. 
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INVESTIGACIÓN
 & DESARROLLO 
La empresa cuenta con 
un departamento I+D que 
le permite desarrollar 
proyectos innovadores 
en diferentes sectores y 
campos de aplicación a nivel 
industrial, urbano y logístico; 
que se caracterizan 
por la integración entre 
sistemas de comunicación y 
tecnologías “inteligentes”.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
La compañía instala 
tecnologías innovadoras, 
entre las que se destaca 
eCube, la suite de 
aplicaciones tecnológicas 
más avanzada del mercado 
para monitorear, almacenar 
y controlar sistemas de 
energía eléctrica, térmica, de 
fluidos y de gas.

CERCETARE & 
DEZVOLTARE
Disponibilitatea unei 
structuri interne dedicată 
în întregime obiectivelor 
R&D face posibilă 
dezvoltarea proiectelor 
inovatoare în diferite 
sectoare și domenii de 
aplicare la nivel industrial, 
urban și de planificare 
logistică, caracterizată 
de integrarea dintre 
sistemele de comunicare și 
tehnologiile “smart”.

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
Compania instalează 
tehnologii inovatoare, 
printre care se evidențiază 
eCube, cea mai avansată 
suită tehnologică pentru 
monitorizarea, stocarea 
și controlul centralelor 
electrice, termice, a 
fluidelor și gazelor.

INSTALAȚII DE 
SECURITATE
Compania oferă servicii 
de instalare și întreținere 
a sistemelor de securitate 
din mai multe zone 
logistice și tehnologice: 
sisteme de supraveghere 
video, TVCC și alarma anti-
efractie, control acces 
și pontaj, sisteme de 
detectare a incendiului și a 
fumului.

ILUMINARE CU LED-URI
Noi instalații sau ajustări 
pentru a optimiza serviciul 
și pentru a reduce costurile 
de energie. Centre de 
control de la distanță și 
servicii de asistență și de 
întreținere.

SISTEMAS DE SEGURIDAD 
La compañía brinda 
servicios de instalación 
y mantenimiento de 
sistemas de seguridad para 
diversas áreas logísticas y 
tecnológicas: sistemas de 
videovigilancia, circuitos 
cerrados de TV y detección 
de intrusos, control de 
accesos y detección de 
movimientos, sistemas 
contra incendios y 
detectores de humo.

ILUMINACIÓN LED 
En este ámbito Valtellina 
realiza nuevos sistemas o 
adaptaciones para optimizar 
el servicio y reducir los 
costos de energía, instala 
centros de control remoto, 
y ofrece servicios de 
asistencia y mantenimiento.
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IL’azienda ha maturato una specifica 

competenza nella realizzazione di 
infrastrutture per reti di distribuzione 
dei fluidi: teleriscaldamento, acquedotti, 
gasdotti. L’operatività risponde alle necessità 
di società pubbliche e private e spazia dalla 
installazione di dispositivi di telecontrollo/
telegestione, ai sistemi di protezione e 
ricerca fughe, alla manutenzione e assistenza 
anche comprensivo di servizio pronto 
intervento.

RETI DI 
DISTRIBUZIONE 
GAS E ACQUA
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REDES DE DISTRIBUCIÓN 
DE GAS Y DE AGUA 
La empresa ha desarrollado 
competencias específicas 
para la realización de 
infraestructuras de redes 
de distribución de fluidos: 
calefacción urbana, 
acueductos, gasoductos. 
Trabajos que responden 
a las demandas tanto de 
empresas públicas como 
privadas que incluyen: 
instalación de sistemas 

REȚELELE DE DISTRIBUȚIE 
GAZ ȘI APĂ
Compania a acumulat 
competențe speciale în 
construcția infrastructurilor 
pentru rețelele de distribuție 
a fluidului: teletermoficare, 
tuburi de distribuție pentru 
gaz si apă. Capacitatea 
operațională satisface 
nevoile companiilor publice 
și private, variind de la 
instalarea dispozitivelor de 
control / gestionare de la 
distanță la sistemele 
de protecție și detectare a 
scurgerilor, până la 
întreținere și asistență, 
inclusiv servicii de urgență.

de protección y detección 
de fugas; implementación 
de dispositivos de control/
gestión remota; servicios 
de mantenimiento y de 
asistencia, incluido el de 
rápida intervención.
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RETI DI DISTRIBUZIONE 
GAS E ACQUA

TELERISCALDAMENTO
L’offerta di servizi comprende: consulenza 
progettuale, realizzazione di scavi, posa 
di tubazioni coibentate e giunzioni per 
saldatura, manutenzione.

ACQUEDOTTI E RETI FOGNARIE
L’azienda risponde alle diversificate richieste 
nel settore per quanto riguarda: nuova posa, 
ampliamenti e spostamenti di infrastrutture, 
manutenzione e servizio pronto intervento. 

GASDOTTI
Interventi e servizi su reti in media e 
bassa pressione: sistemi di ricerca fughe, 
risanamento delle dispersioni, installazione 
di dispositivi di telecontrollo e telegestione.

ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Formule modulari e personalizzate dedicate 
specificatamente alle reti gas e acqua. Il 
servizio garantisce pronto intervento con 
copertura h 24, 365 giorni all’anno.
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SISTEMAS DE CALEFACCIÓN 
URBANA 
La gama de servicios 
incluye: asesoramiento 
en el diseño del sistema, 
realización de excavaciones, 
tendido de tuberías aisladas 
y unión por soldadura, 
servicio de mantenimiento.

ACUEDUCTOS Y REDES 
CLOACALES 
La compañía responde a 
las diferentes demandas 
del sector ofreciendo 
un abanico de servicios: 
realización de nuevos 
tendidos, ampliación 
y movimiento de 
infraestructuras ya 
existentes, mantenimiento 
y servicio de rápida 
intervención.

GASODUCTOS
Realización de obras y 
servicios para redes de 
media y baja presión 
que incluyen: sistemas 
de detección de fugas, 
reparación de pérdidas e 
instalación de dispositivos 
de control/gestión remota. 

ASISTENCIA Y 
MANTENIMIENTO 
Fórmulas modulares 
y personalizadas 
específicamente pensadas 
para las redes de gas y de 
agua. El servicio garantiza 
asistencia técnica con 
cobertura las 24 horas, los 
365 días del año.

TERMOFICARE DE LA 
DISTANȚĂ
Gama de servicii include: 
consultanță la proiectare, 
realizarea săpăturilor, 
instalarea conductelor 
izolate și racorduri pentru 
sudură, întreținere.

SISTEME DE APĂ ȘI 
REȚELE DE CANALIZARE
Compania răspunde 
diferitelor cerințe din 
industrie în ceea ce 
privește: instalare nouă, 
extindere și mutarea 
infrastructurilor, întreținere 
și servicii de urgență.

CONDUCTE PENTRU GAZE
Intervenții și servicii la 
rețele de presiune medie și 
joasă: sisteme de detectare 
a scurgerilor, recuperarea 
pierderilor, instalarea de 
dispozitive de control și de 
gestionare de la distanță.

ASISTENȚĂ ŞI 
ÎNTREŢINERE
Formule modulare și 
personalizate dedicate 
special rețelelor de gaz 
și de apă. Serviciul oferă 
intervenție de urgență cu 
acoperire 24 de ore, 365 de 
zile pe an.
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IL FUTURO È OGGI
Valtellina c’è

EL FUTURO ES HOY 
Valtellina está preparada

VIITORUL E AZI
Valtellina este prezentă

La ricerca globalizzata sta mettendo sempre 
più velocemente sul mercato continue 
innovazioni tecnologiche, alcune delle quali 
con caratteristiche rivoluzionarie: auto a 
guida autonoma, sistemi di visione e analisi 
computerizzati, robot sempre più perfezionati, reti 
distributive autogestite, comunicazioni sempre più 
veloci e intelligenti, case iperdomotiche.

Il mondo di domani vola sulle ali delle 
telecomunicazioni; quello che un tempo era 
appannaggio dei grandi gruppi ora si sta rendendo 
disponibile a tutti: Valtellina punta ad essere 
partner di chi guarda al futuro come opportunità.

La investigación globalizada propone al 
mercado, de manera cada vez más frenética, 
continuas innovaciones tecnológicas, que 
en algunos casos presentan características 
revolucionarias: vehículos autónomos, sistemas 
de visión y análisis computarizados, robots cada 
vez más sofisticados, redes de distribución 
autogestionadas, comunicaciones cada vez más 
rápidas e inteligentes, hogares superdomotizados.

El mundo del mañana vuela sobre las alas de las 
telecomunicaciones; lo que antes era un privilegio 
exclusivo de los grandes grupos actualmente 
está al alcance de todos: Valtellina pretende ser 
socio de quienes perciben el futuro como una 
oportunidad.

Cercetarea la nivel mondial scote pe piață din ce 
în ce mai rapid și continuu inovațiile tehnologice, 
unele dintre ele având caracteristici revoluționare: 
automobile cu conducere autonomă, sisteme 
de viziune și de analiză computerizate, roboți 
din ce în ce mai sofisticați, rețele de distribuție 
autogestionate, comunicații din ce în ce mai rapide 
și case inteligente hiperdomotice.

Lumea de mâine zboară pe aripile 
telecomunicațiilor; ceea ce a fost odata privilegiul 
grupurilor mari devine acum disponibilă pentru 
toată lumea: Valtellina iși propune sa fie partenerul 
celor care privesc viitorul ca pe o oportunitate.
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