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Din 1952, 
   

constituie referința în domeniul 
prizelor și ștecherelor de joasă 

tensiune până la 1250 A. 

Produsele   
și tehnologia lor unică permit 

deconectarea în sarcină până la 
250 A (200 A în mediu Ex). 

Noi oferim clienților noștri cel mai 
înalt nivel de calitate cu produse 

fiabile și durabile ce asigură 
siguranța totală a celor care 

intervin în medii industriale sau Ex.

IP66/67/69

Lăcătuire locală

Fără acces 
la părțile active
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Descoperă gama antimicrobiană din Programul Mosaic!
Echipamente destinate amenajării zonelor cu restricții speciale de igienă

Produsele antimicrobiene completează Mosaic de la Legrand, o gamă cu 250 de funcțiuni speciale. 

Realizate din materiale antimicrobiene, produsele din gama dedicată a programului Mosaic au fost create cu o tehnologie 
specială și dintr-un material pe bază de ioni de argint, ce face posibilă eliminarea majorității bacteriilor.

Ideale în special pentru zonele cu destinație medicală (spitale, clinici, cămine, laboratoare), dar și pentru alte spații cu 
restricții speciale de igienă (bucătării de restaurant), acestea sunt o soluție adițională și eficientă împotriva răspândirii 
virusurilor și a ciupercilor, fără a interfera cu protocoalele existente de curățare.

Acționează în special asupAcționează în special asupra celulelor stafilococului auriu, rezistente la antibiotice din familia meticilinelor.
Eficacitatea produselor a fost testată de laboratorul COFAC: cel puțin 99,99% dintre bacteriile testate au fost eliminate. 

Produsele antimicrobiene din gama Mosaic de la Legrand sunt atestate de Biotech Germande prin raportul de evaluare a 
activității virucidale pentru materiale plastice bazat pe standardele JIS Z 2801:2000 și JIS Z 2801:2006.

Peste 50 de funcțiuni disponibile 

Ramă antibacteriană ușor de curățat (IP 44). O referință pentru toate 
funcțiunile de comandă și control.

Întrerupător cu senzor: Aprinderea sau stingerea luminilor doar prin 
apropierea palmei de întrerupător.

Funcţiuni de comandă prin intermediul membranei.

Funcţiuni de conectare prin deschiderea clapetei.

Accesorii de cablare antimicrobiene

Funcția de apelare a asistentei medicale permite identificarea rapidă, 
prin semnal luminos, a originii apelului.

Pacientul poate solicita ajutorul personalului medical prin intermediul 
noii telecomenzi de apel care este conectată la priza magnetică.

Apelul poate fi transmis direct către stația asistentului medical de serviciu.

Funcțiuni antimicrobiene pentru apelare medicală

DESTINAȚII MULTIPLE: 
spitale, infirmerii, cămine pentru bătrâni, saloane, etc.

FUNCȚIUNI SPECIALE: 
apelare personal medical, comandă iluminat, acces la rețeaua de gaze medicale și la rețeaua informatică

FACILITĂȚI SPECIALE: 
funcțiuni de curățare, accesibile pentru persoane cu mobilitate redusă

Gama antimicrobiană Mosaic

www.legrand.ro
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Gama de aparataj  
Panasonic Arkedia Slim 

Arkedia Slim, cea mai nouă gamă 
de aparataj electric premium lansată 
de Panasonic prin SpotVision Electric 
& Lighting, unic distribuitor în 
România. 

Gamă compatibilă cu orice doză 
clasică rotundă, de plastic sau 
metalică, pentru montaj monobloc 
sau în ansamblu fagure de maxim 6 
posturi, variantă orizontal sau 
vertical.

Arkedia Slim include o gamă 
completă de produse în 5 variante de 
culoare: alb, bej, bronz, fumuriu și 
negru, reînnoiește spațiile de locuit 
prin designul său simplu și elegant. 
Stilul său modern și forma sa subțire, 
rama ornament cu grosime de 3mm, 
oferă soluții multiple pentru o viață 
mai simplă și mai confortabilă. 

Serie completă de la întrerupătoare 
simple sau cu lumină de control, 
duble, triple sau pentru jaluzele, prize 
schuko cu obturator (protecție copii) 

și cu capac sau prize date: TV, RJ11, 
RJ45 cat5 și cat6, până la prize cu 
încărcare rapidă pentru dispozitive 
mobile USB (5V, 2A ieșire).

Setarea temperaturii ambientale se 
poate realiza prin cele două 
termostate disponibile: analogic, cu 
posibilitate de reglare a temperaturii 
între 10-30OC și funcție antiîngheț sau 
cu termostat programabil digital 
foarte ușor de instalat, cu reglare a 
temperaturii 5OC-30OC, display LCD, 
reglaj vară/iarnă, zilnic și săptămânal. 

Cele 4 modele diferite de 
variatoare rotative permit un control 
eficient al intensității luminoase, iar 
acestea se pot alege în funcție de 
tipul sursei de iluminat: RL/RC/RLC 
sau varianta pentru lămpi 
fluorescente 1-10V.

Destinată locuințelor rezidențiale, 
hotelurilor sau clădirilor de birouri, 
gama de aparataj Arkedia Slim 
reprezintă o diferență subtilă.

Designul fin pe care îl căutați este 
Arkedia Slim!

Aparataj Arkedia Slim

SpotVision Electric & Lighting este distribuitor
oficial Panasonic în România

www.spotvisionelectric.ro

Compania SpotVision Electric & Lighting este pregătită cu multe noutăți în anul 2021 pentru partenerii  
săi. Aceștia știu că pot apela la noi atunci când au nevoie rapidă de materiale electrice de calitate  
și o gamă vastă de produse de top. Corpurile de iluminat rezidențiale, arhitecturale, office sau de exterior  
în permanență sunt îmbunătățite pentru performanțe tehnice cât mai avantajoase.  
Gamele de aparataj Panasonic și Viko by Panasonic își completează portofoliul de produse pentru aplicații 
moderne ideale pentru consumatorii finali.

Gama de accesorii Viko by Panasonic
Ce ne-am face într-o locuință fără accesorii 

electrice? Fără ștechere și cuple mobile, multiprize 
sau variatoare pe fir?

Categoria accesorii electrice oferă soluții rapide și 
practice, acasă sau la birou, atunci când avem 
nevoie să accesăm o priză ce a rămas ascunsă după 
mobilă sau când avem nevoie să apelăm la 
prelungirea unor cabluri.

Ștecherele și fișele sunt destinate și pentru 
conectarea la rețea a aparatelor electrice pentru uz 
casnic. Pentru o funcționare corectă, trebuie să 
ținem cont și de caracteristicile tehnice ale acestora: 
obligatoriu tensiune de utilizare 250V, curent 
nominal 16A și puterea maximă 3500W. 

Varianta cu inel are avantajul unei utilizări mai 
sigure, fară riscul de a scoate priza cu totul din 
perete în momentul extragerii ștecherelor.

Întrerupătorul ON/OFF vă ajută să economisiți 
curent atunci când aparatele electrice conectate la 
priză nu sunt utilizate.

Prizele schuko cu două porturi USB permit 
utilizarea simultană a prizelor și a celor două porturi 
USB. Prizele sunt prevăzute cu protecție de 
siguranță pentru copii. Cele două porturi USB 
permit o încărcare ușoară a dispozitivelor mobile. 
Utilizați porturile USB numai pentru dispozitive IT.

Ștecherele model plat cu 2 pini sunt potrivite 
pentru alimentarea diverselor dispozitive electrice și 
electronice, cum ar fi veioze, lampadare și altele. 
Utile pentru cablurile de alimentare de dimensiuni 
atipice folosite la alimentarea aparatelor sau a 
corpurilor de iluminat cu distanțe mari față de priza 
de alimentare.

Întrerupătorul care se montează pe firul de 
alimentare controlează curentul de intrare în aparat. 
Acest întrerupător tip variator poate controla 
tensiunea astfel încât să aprindă sursa de lumină la 
intensitate mai mică sau mai mare, în funcție de 
nevoile consumatorului.

Pentru o mai bună vizualizare a produselor 
comercializate de către noi puteți accesa  
cele două site-uri ale companiei noastre:  
www.spotvision-electric.ro și  
www.spotvisionelectric.ro sau partenerii noștri 
autorizați.
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Panasonic LED
SpotVision Electric & Lighting este distribuitor

oficial Braytron în România
www.spotvisionelectric.ro

Panasonic Eco Solutions se bazează pe produse și soluții inovatoare, pe confort, siguranță și eficiență. 
Gama vastă de produse include: aparataj electric modular și monobloc, cutii de siguranțe,  
scule electrice profesionale, prelungitoare cu întrerupător sau fără și corpuri de iluminat LED.  
Iluminarea fiabilă este elementul de bază al fiecărei case sau afaceri. Lumina ne luminează viața,  
mediul și spațiul de lucru. Ne asigură confort.

Panasonic LED cuprinde o gamă completă de corpuri de 
iluminat tip spoturi și panouri ideale pentru aplicații diverse, 
printre care: clădiri de birouri, săli de conferință, coridoare, 
scări, recepții, magazine comerciale, supermarketuri, săli de 
mese, bucătării, băi, baruri, restaurante, școli, hoteluri, 
expoziții, galerii de artă, spitale, saloane de înfrumusețare.

Ușor de instalat pe orice suprafață, cu montaj încastrat în 
rigips cu formă rotundă în 5 dimensiuni F85-120-170-185-
225mm cu puteri de 3-6-12-15 și 18W și pătrată în 3 dimensiuni 
120x120 - 170x170 - 225x225mm, cu puteri de 6-12-18W, 
spoturile LED se regăsesc în toate cele 3 variante de 
temperatură de culoare: 3000K, 4000K și 6500K, fiabile pentru 
orice spațiu.

Panourile LED 595x595mm cu montaj încastrat au o putere 
de 36W și se remarcă printr-o construcție modernă oferind 
lumină confortabilă caldă, neutră sau rece. Ele înlocuiesc 
corpurile de iluminat cu lămpi fluorescente clasice.

Spoturile cu montaj aparent circulare și pătrate sunt o 
alternativă perfectă pentru spațiile unde montajul este necesar 
aplicat pe suprafețe de zid sau cărămidă. În 2 variante de 
putere: 18 și 24W cu dimensiuni de 225 și 300mm respectiv 
225x225mm și 300x300mm, au un indice de redare al culorii 
>80 și clasă energetică A+.

Utilizate pentru iluminat general de interior, corpurile de 
iluminat Panasonic LED asigură un confort vizual optim prin 
calitatea luminii emise, cât și pentru ușurința montării lor, 
reducerea energetică semnificativă.

Distribuitor oficial pentru aparataj electric Panasonic 
în România este SpotVision Electric & Lighting 

www.spotvision-electric.ro
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Scurtcircuitarea unui condensator 
încărcat înseamnă un risc enorm de 
ardere a elementului electronic și a 
celorlalte componente ale circuitului, 
dar și de electrocutare și producere a 
unui incendiu. Gravitatea deteriorări-
lor în cazul scurtcircuitării este cu atât 
mai mare cu cât capacitatea și 
tensiunea condensatorului sunt mai 
mari. Înainte de scoaterea acestui 
element din circuit este necesară 
descărcarea condensatorului. Veți 
vedea cum să faceți acest lucru.

Din acest articol veți afla:
 Cum funcționează un condensator;
  Care sunt parametrii condensatoa-

relor;
 Cum se descarcă un condensator.

Cum funcționează un condensator?

Condensatorul este un circuit 
alcătuit din doi electrozi încărcați cu 
sarcini electrice cu valori egale și de 
semne contrare, între care se află un 
dielectric. Există mai multe tipuri de 
condensatoare, care pot fi împărțite 
în câteva subtipuri. Cele mai simple 
dintre acestea sunt construite din 
două plăci metalice, între care se află 
un dielectric – de exemplu aer, 
material ceramic sau hârtie impregna-
tă. Aceste plăci sunt armăturile 
condensatorului, în care este acumu-
lată energia electrică.

Aplicarea tensiunii pe armăturile 
condensatorului începe înmagazina-
rea sarcinii electrice – la fel ca în 
celulele bateriilor. După decuplarea 
sursei de tensiune, datorită atracției 
electrostatice, sarcina electrică 
rămâne pe armăturile condensatoru-
lui. Sarcinile acumulate sunt egale, 
dar de potențial contrar.

Descărcarea în siguranță a conden-
satorului este un proces analogic 
încărcării acestuia. După aplicarea 
unei tensiuni continue U la capetele 

condensatorului, care sunt caracteri-
zate de o anumită capacitate, în 
condensator este acumulată sarcina 
Q, care este produsul dintre capacita-
te și tensiune. Unitatea de măsură a 
capacității condensatorului este 
faradul. Într-un condensator cu 
capacitatea de 1 farad, o sarcină de 1 
coulomb generează 1 volt.

Dat fiind că 1 farad reprezintă o 
valoare foarte mare, condensatoarele 
folosite în aplicațiile electronice și 
electrice sunt caracterizate, de obicei, 
de capacități exprimate în unități 
precum: picofarad, nanofarad, 
microfarad și milifarad.

Condensatoarele fixe pot fi împăr-
țite în două categorii de bază: con-
densatoare cu folie și ceramice. 
Descărcarea în siguranță a condensa-
torului depinde, într-o mare măsură, 
în primul rând, de construcția acestu-
ia. Condensatoarele cu polistiren sunt 
caracterizate de o mare stabilitate și 
rezistență de izolație și, de asemenea, 
de o limită superioară destul de joasă 
a temperaturii de lucru.

Condensatoarele cu folie sunt 
fabricate din folie cu trei straturi, în 
dispunerea electrod-dielectric-elec-
trod, care apoi sunt înfășurate și sunt 

montate într-o carcasă corespunză-
toare. Acestea sunt folosite destul de 
des în circuite electrice și electronice 
în diferite tipuri de aparate electro-
casnice și radio-tv. 

Un exemplu al acestui tip de 
condensatoare poate fi modelul 
WIMA FKP2D021001I00HSSD.

Unele dintre cel mai des întâlnite 
condensatoare din circuitele integrate 
sunt condensatoarele ceramice 
realizate din plăci ceramice cu 
electrozi metalici suprapuși, cum este 
modelul SR PASSIVES CC-10/100. 
Pentru descărcarea acestora, este 
bine să folosim un receptor cu 
rezistență mare. 

Parametrii condensatoarelor

Pentru a ști cum să descărcăm un 
condensator, trebuie să cunoaștem 
parametrii care caracterizează acest 
element electric. Parametrii de bază 
prin care se distinge condensatorul 
sunt: capacitatea nominală, toleranța 
capacității, tensiunea nominală și 
pierderile dielectrice.

Condensatorul este caracterizat și 
de: tensiunea alternativă admisibilă, 
rezistența de izolație, coeficientul de 

temperatură al capacității, categoria 
climatică și dimensiunile, precum și 
curentul maxim la impuls, puterea 
nominală și frecvența limită.

Capacitatea este parametrul cel mai 
important care trebuie avut în vedere 
atunci când planificăm descărcarea în 
siguranță a condensatorului. Aceasta 
reprezintă capacitatea condensatorului 
de a acumula sarcini electrice și este 
proporțională cu produsul dintre 
permitivitatea dielectricului și suprafa-
ța electrozilor și invers proporțională 
cu distanța dintre electrozi (grosimea 
dielectricului). 

Capacitatea condensatorului 
indicată de producător este capacita-
tea nominală, care, în practică, este 
imposibil de obținut, pentru că 
valoarea capacității poate fi influența-
tă de foarte mulți factori de mediu. 
Din acest motiv, este furnizată, în 
procente, și toleranța capacității 
condensatorului, aceasta fiind 
abaterea procentuală a valorii efecti-
ve a capacității față de cea nominală. 

Coeficientul de pierderi al conden-
satorului se referă la pierderile unitare 
de energie legate de funcționarea 
condensatorului la tensiune alternati-
vă, caracterizate de tangenta unghiu-
lui de pierderi. Aceste pierderi sunt, 
de obicei, mai mari decât pierderile 
dielectrice, fapt legat de apariția unor 
pierderi pe electrozi, dar și de 
frecvență și temperatură, care 
influențează circuitul condensatorului.

Cum se descarcă un condensator?

Descărcarea condensatorului 
depinde de tipul și capacitatea 
acestuia. Condensatoarele cu un 
număr mai mare de farazi trebuie 
descărcate cu mai multă precauție, 
pentru că scurtcircuitarea acestora 
poate cauza nu doar deteriorarea 

condensatorului, dar și explozie și 
electrocutarea cu un curent.

Descărcarea în siguranță a unui 
condensator se realizează prin 
conectarea la capetele acestuia a 
oricărei sarcini rezistive care poate 
disipa energia înmagazinată în 
condensator. De exemplu: cum se 
descarcă un condensator cu tensiu-
nea de 100 V? Putem folosi în acest 
scop un rezistor obișnuit sau un bec 
cu tensiunea de 110 V. Condensato-
rul, în momentul în care descarcă 
energia acumulată, va aprinde becul, 
iar sursa de lumină va indica, totoda-
tă, nivelul de încărcare a elementului. 
Desigur, putem folosi în acest scop și 
un alt receptor rezistiv.

Descărcarea condensatorului 
trebuie realizată cu un receptor cu 
rezistență mare. În această situație, 
descărcarea sarcinii acumulate pe 
armături va dura mai mult, însă vom 
avea siguranța că sarcina va fi 
complet descărcată.

Descărcarea unui condensator cu o 
capacitate mai mică poate fi realizată 
și pregătind un circuit special pentru 
descărcare, alcătuit din condensator 
și un rezistor, legați în serie. Atunci 
când pregătim un asemenea circuit, 
trebuie să avem în vedere timpul de 
descărcare a condensatorului și 
puterea necesară a rezistorului.

Timpul de descărcare a condensa-
torului va fi egal cu produsul dintre 
valoarea rezistenței înseriate cu 
condensatorul și capacitate. După 
acest timp, tensiunea elementului ar 
trebui să scadă la o treime din 
tensiunea inițială, iar descărcarea 
completă a acestuia ar trebui să aibă 
loc într-un timp egal cu multiplul de 
cinci al timpului care este produsul 
dintre rezistență și capacitate. 

Cu cât este mai mic rezistorul 
introdus în circuit, cu atât condensa-

torul se descarcă mai repede. De 
exemplu: în cazul unui condensator 
cu capacitatea de 10 μF, care este 
descărcat cu un rezistor cu rezistența 
1 kΩ, timpul de descărcare este de 
0,01 s. În cazul descărcării cu această 
rezistență a unui element cu capacita-
ta de 1 mF, timpul de descărcare a 
1/3 din valoarea inițială a sarcinii se 
prelungește până la 1 s.

Trebuie să reținem că o descărcare 
în siguranță a condensatorului trebuie 
să fie realizată printr-o rezistență 
corect aleasă. Un rezistor cu o putere 
prea mică poate fi deteriorat. Și din 
acest motiv, atunci când alegem 
rezistorul trebuie să ținem seama de 
puterea degajată pe rezistor, care este 
egală cu câtul dintre pătratul tensiunii 
acestuia și rezistență. Rezistoarele 
standard pot transfera putere la un 
nivel de până la 0,25 W. Folosirea 
unui asemenea rezistor pentru un 
condensator mai mare, cu o sarcină și 
tensiune mare, va determina arderea 
acestuia. 

 Și din acest motiv, în cazul ele-
mentelor mici, este indicat să utilizăm 
un rezistor cu puterea 5 W și rezisten-
ța, de exemplu, de 1 kΩ, ilustrativ în 
acest sens fiind modelul SR PASSIVES 
MOF5WS-1K. 

Condensatoarele mai mari din 
electroenergetică trebuie prevăzute cu 
rezistențe de descărcare, care, după 
decuplarea tensiunii de alimentare, au 
drept misiune descărcarea elementu-
lui respectiv în câteva minute. Descăr-
carea în siguranță a condensatoarelor 
trifazate din electroenergetică trebuie 
efectuată cu ajutorul unui conductor 
YDY 4 mm2 și va consta în legarea 
diferitelor faze ale elementului cu un 
conductor PE.

Cum să descărcăm în 
siguranță un condensator?

Lucrul cu un condensator 
necesită adeseori descărcarea 
completă a acestuia. Vedeți 
cum puteți face acest lucru în 
siguranță.

tme.eu
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Asociația Română pentru Tehnică 
de Securitate (ARTS), asociație de 
utilitate publică, Asociația pentru 
Securitate la Incendiu (ASI) și Asocia-
ția Inginerilor pentru Securitate la 
Incendiu (ARISI), își exprimă profunda 
mâhnire și îngrijorare că spitalele din 
România au devenit locuri periculoase 
și ucigașe, nicidecum centre de 
alinare și vindecare a suferințelor 
omenești. 

ARTS, ASI și ARISI reunesc cei mai 
buni și reprezentativi specialiști în 
securitate la incendiu din țară, cu 
experiență și competențe pornind de 
la identificarea și analiza riscurilor 
până la implementarea măsurilor de 
diminuare a acestora prin mijloace 
tehnice și operaționale. 

Reprezentanții celor trei asociații 
sunt de părere că analiza și manage-
mentul riscurilor de securitate în 
spitalele din România sunt chestiuni 
care, de cele mai multe ori, nu se fac 
în favoarea bolnavilor și a personalu-
lui medical, ci sunt strict dictate de 
bugete limitate și interese care n-au 
nimic în comun cu siguranța persoa-
nei. De aceea, asociațiile profesionale 
trag un semnal de alarmă privind 
neregulile majore de ordin tehnic și 
operațional în asigurarea securității la 
incendii în spitalele din România. De 
cele mai multe ori, sunt selectate 
firme cu competențe limitate și 
personal slab calificat care efectuea-
ză servicii de slabă calitate. Majorita-
tea factorilor responsabili nu gândesc 

preventiv și văd securitatea doar ca 
pe o cheltuială, contorizând în final 
costurile uriașe ale lipsei acesteia.

La toate acestea se adaugă – de 
cele mai multe ori – nerespectarea 
procedurilor, normativelor, lipsa 
preocupării pentru alocarea bugetelor 
corecte pentru contractele de întreți-
nere și reparații la instalații esențiale 
pentru siguranța vieții cum sunt cele 
de detecție, semnalizare și stingere a 
incendiilor, alimentării cu gaze 
medicale, instalațiilor electrice și de 
climatizare etc. 

Liviu Mateescu, președinte ARTS: 
„Legislație învechită, lipsa investițiilor 
sau modernizări făcute fără un control 
riguros de conformitate, lipsa perso-

nalului instruit, proceduri depășite și 
neconforme cu realitățile din teren, 
lipsa culturii de securitate a manageri-
lor total dezinteresați de aceste 
aspecte au condus și din păcate vor 
conduce la evenimente tragice ca cel 
de la Colectiv, Piatra-Neamț, Balș, ca 
să enunțăm doar câteva dintre ele. 
Criza COVID-19 a scos în evidență 
aspecte noi privind riscurile de 
securitate în spitale. Fie că acestea nu 
au fost tratate, fie că au fost trecute cu 
vederea, din păcate, consecințele 
tragice nu au întârziat să apară. În 
plus, suprasolicitarea personalului 
medical și auxiliar și poate focusarea 
strict pe actul medical au făcut ca 
numărul victimelor din cauze altele 

decât virusul COVID-19 să fie foarte mare, aici incluzând și 
victimele infecțiilor nosocomiale, moșteniri ale infrastructu-
rilor vechi și întreținerii proaste a clădirilor și instalațiilor din 
spitale“. 

Mihai Horia Nicolescu, vicepreședinte ASI: „Trebuie 
înțeles că un spital (ca și un mare hotel) este o lume aparte, 
foarte complexă ca funcțiuni; este un oraș în mic – care are 
funcții de cazare, de alimentație, de diferite servicii 
(întreținere, spălătorie etc.)! De aceea, abordarea securită-
ții la incendiu în acest domeniu trebuie abordată și ea 
diferit astfel încât clădirea să răspundă coerent la incendiu, 
ca un tot“.

Sorin Calotă, vicepreședinte ARISI: „Normele europene 
și americane în domeniu subliniază că siguranța nu ține de 
noroc. Este efortul comun de cunoaștere, pregătire, 
supraveghere și vigilență. Acest efort comun necesită 
conlucrarea puternică și fiabilă a tuturor componentelor 
sistemului de securitate la incendiu și siguranță a vieții. 
Slăbiciunea uneia sau a mai multor componente creează 
condiții care măresc riscul“.

Despre ARTS
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICA DE SECURI-

TATE este asociație de utilitate publică, apolitică, neguver-
namentală și non-profit fondată în anul 2003. ARTS 
reprezintă peste 140 de companii naționale, reprezentanțe 
ale unor companii străine în România și membri simpati-
zanți, care activează într-o industrie de cca 1 miliard de 
euro. Membră EURALARM și co-fondator al Federației 
Serviciilor de Securitate, ARTS are un rol esențial în 
dezvoltarea serviciilor de securitate privată și maturizarea 
pieței de profil din România. ARTS deține propriul Centru 
de Formare Profesională, Corpul Experților Tehnici, 
Romanian Security Fair (expoziția internațională bienală 
dedicată sistemelor și serviciilor de securitate) și secretari-
atul Comitetului Tehnic 27 A.S.R.O. – Sisteme de Alarmă. 
Prin membrii săi, ARTS este garantul concurenței libere și 
loiale, al calității și fiabilității prestațiilor specialiștilor în 
domeniul securității și invită pe toți cei interesați în susține-
rea și dezvoltarea industriei de securitate din România să 
concretizăm împreună sloganul nostru: Arta de a trăi în 
siguranță!.

Despre ASI
ASOCIAȚIA PENTRU SECURITATE LA INCENDIU (ASI) 

este o organizație apolitică, neguvernamentală, non-profit, 
deschisă tuturor celor care activează în domeniul securită-
ții la incendiu, constituită în scopul de a contribui la 
fundamentarea tehnico-științifică și promovarea concep-
țiilor moderne privind securitatea la incendiu.

Despre ARISI
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A INGINERILOR DE SECURITATE 

LA INCENDIU este o asociație profesională, apolitică, 
neguvernamentală și non-profit deschisă tuturor celor care 
activează în domeniul securității la incendiu și care conti-
nuă tradiția științifică a Societății Române de Protecție la 
Incendiu – SORPINC. Scopul ARISI este acela de a contri-
bui la formarea și dezvoltarea culturii de securitate la 
incendiu a populației, a mediului preuniversitar și universi-
tar și a specialiștilor din diferite domenii tehnice.

Asociația Română pentru Tehnică de Securitate (ARTS),  
Asociația pentru Securitate la Incendiu (ASI) și Asociația Inginerilor 

pentru Securitate la Incendiu (ARISI), apel către autorități: 

„Folosiți expertiza noastră  
să faceți spitalele mai sigure!“
Asociația Română pentru Tehnică de Securitate (ARTS), asociație de utilitate publică, Asociația pentru 
Securitate la Incendiu (ASI) și Asociația Inginerilor pentru Securitate la Incendiu (ARISI), ca asociații profesionale 
reprezentative pentru domeniul securității la incendiu, doresc să ofere autorităților de reglementare,  
managerilor de spitale, factorilor de intervenție, asigurătorilor etc., invitația de se folosi de experiența  
și expertiza privind elaborarea celor mai potrivite măsuri pentru reducerea riscurilor de securitate și recâștigării 
încrederii în sistemul medical din România.
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1. PROTECȚIA LA UMEZEALĂ
Damp-proof Generația 2 – Aparate 

de iluminat cu protecție la apă și praf 
IP65 

Destinate aplicațiilor speciale din 
industrie și iluminat în clădiri și în 
exteriorul acestora.

Aspectului exterior liniar și suplu i 
se adaugă și eficacitatea luminoasă 
ridicată, de până la 138 lm/W. 

Gama cuprinde 2 modele cu 
lungimi de:
 1200 mm ( 2400 lm și 4.400 lm) cu 
puteri de la 18W la 32W.

 1500 mm (3500 lm și 11.000 lm) cu 
puteri de la 26W la 81W.
 Variante cu KIT DE EMERGENȚĂ 
pentru toată gama de puteri (inclusiv 
pentru 81W) cu test automat al 
funcției de încărcare/descărcare a 
bateriei.
 Variante cu driver DALI2 pentru 
puteri până la 58W inclusiv (8000 lm).
 Temperaturi de culoare disponibi-
le: 3000K, 4000K și 6500K.
 Instalarea este facilă (prin bride de 
inox și cârlige) și poate fi făcută 
aparent sau suspendat.
 Terminalele se pot conecta indivi-

LEDVANCE: PROTECȚIE, 
PERFORMANȚĂ ȘI VERSATILITATE

În această ediție îți aducem informații despre noile generații de aparate liniare Ledvance  
cu PROTECȚIE LA UMEZEALĂ generația 2, iluminat de siguranță și despre produse noi  
și performante în categoria ILUMINAT PERIMETRAL general.
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2. Proiectoarele Floodlight AREA 48x92 
Vă aducem în atenție o nouă lansare de gamă de 

produse proiector, cu utilizare versatilă, pentru 
iluminat exterior.

Noile proiectoare Flood Light AREA fac parte din 
gama LEDVANCE VALUE. 

Aceste proiectoare aduc caracteristici de proiecție 
asimetrică a luminii la un raport beneficii/preț extrem 
de avantajos pentru utilizator.

De asemenea, eficiența ajunge aici la 143 lm/W.
 Luminoase, robuste și durabile – proiectoare 

pentru o gamă largă de aplicații industriale și domesti-
ce, la exterior.
 Cu o gamă de produse înglobând 3 puteri și 2 

temperaturi de culoare, cu carcase suple, de culoare 
neagră, produsele pot fi utilizate cu succes în majori-
tatea aplicațiilor care necesită iluminat la exterior.
 Puteri disponibile 72W, 105W și 145W.
 Eficiență ridicată de până la 143 lm/W. 
 Iluminare cu uniformitate mare și efect UGR 

redus, datorită difuzorului din sticlă mată (ULOR 0% 
la înclinare 0°).
 Grupa de risc fotobiologic 0.
 Mâner de fixare cu unghi de orientare larg, cu 

amplitudine de 210°. 
 Cablu de alimentare de 1 metru, fire sertizate la 

capete.

dual sau din unul în celălalt (precabla-
re through-wiring din construcție), 
fără a fi necesare scule. 
 Flexibilitatea poziționării bridelor 
de montare/suspendare, cu o cursă 
de 100 mm, permite conectarea și în 
condiții de imprecizie a practicării 
orificiilor pentru dibluri.
 Conectarea este simplă, nu sunt 
necesare scule (Tool-Free).
 Accesorii de montaj incluse.
 Durata de viață este de 50.000h 
L80/ B10@25°C sau 70.000h L70/
B50@25°C.
 Număr de cicluri Pornit-Oprit: 
100.000. 
 Garanție 5 ani.
 Robuste și durabile: IK08.
 CRI ≥80 – indice de redare a 
culorilor foarte bun, apropiat de 
spectrul luminii naturale
 Grupa de risc fotobiologic RG0.
 Certificare CE/CB/ENEC/TÜV 
SÜD/EAC/RoHS.
 Funcționare în regim nominal la 
temperaturi ambientale -25° la +40°C.
 Curbele fotometrice ale aparatelor 
de iluminat LEDVANCE sunt disponi-
bile în Dialux® și Relux®.

Mai multe detalii și informații:  
https://www.ledvance.com/

Domenii de utilizare și alegerea 
soluției potrivite:
 Aplicații de interior și exterior;
 Hale industriale și comerciale; 

 Zone publice, parcări subterane 
și supraterane;
 Coridoare, casa scării, subsoluri;
 Zone cu umiditate excesivă – 

spălătorii auto, zone de expunere 
continuă la stropire cu apă.
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3. Versatilitate sporită pentru 
sistemelele șină TruSys PFM 
– Insert pentru spoturi

Într-un articol anterior vă prezen-
tam gama de produse tip trunking 
system, TruSys PFM, cu eficiență de 
peste 160 lm/W în sistem de șir 
luminos, cu aplicații extrem de largi:
 Hipermarket, supermarket;
 Depozite cu rafturi de înălțimi 

mari (eficiență și de la peste 14m 
înălțime);

 Spații de producție unde este 
necesară intensitate mare și proiecție 
precisă a luminii;
 Galerii de artă și muzee
https://www.ledvance.com/

professional/products/luminaires/
professional-luminaires/trunking-sys-
tems/trusys-performance/index.jsp

Acum, vă anunțăm disponibilitatea 
accesoriului de montare a spoturilor 
pe șina suspendată pentru acest 
sistem de șir luminos.

În special în magazine, acolo unde 
este necesar iluminatul de accent 
pentru anumite zone ale rafturilor, 
sau al insulelor cu promoții, în galerii 
sau coridoare ale muzeelor (sunt doar 
câteva exemple), acest insert creează 
posibilitatea montării în șinele TruSys 
PFM al spoturilor tip Tracklight 
(https://www.ledvance.com/professi-
onal/products/luminaires/professio-

nal-luminaires/tracklights/index.jsp )
Accesoriul suportă până la 3 

spoturi pe o lungime de 90cm și le 
alimentează în tensiune de 230V.

Nu sunt necesare scule speciale de 
montaj.

Se montează foarte ușor prin 
sistem click-in și are 2 elemente de 
blocare pentru siguranță.

Alimentarea din șină se face prin 
același sistem baionetă inclus, similar 
cu cel al corpurilor de iluminat TruSys 
PFM.

www.ledvance.com

 Până la 25,000 lm disponibili 
într-un singur produs.
 Tensiune de alimentare între 100 

și 277Vac.
 Protecție la supratensiune de 

6kV.
 IP65, IK08.
 Membrană de aerisire pentru a 

optimiza schimbul de aer, fără a 
compromite protecția IP.
 Resursă de 50,000 ore (L80/B10 

@ 25°C).

 Max 0,124 m2 suprafață maximă 
a încărcării din vânt (la var. 145W).
 Garanție de 5 ani.

Produsele înlocuiesc gama de 
produse clasice cu surse HID și pot fi 
utilizate într-o gamă largă de aplicații:
 Terenuri sportive de antrena-

ment și joc, bazine de înot;
 Iluminat de clădiri, iluminat de 

parcări;
 Iluminat de perimetru pentru căi 

de acces și rulare autocamioane și 
autovehicule;
 Iluminat platforme logistice;
 Curbele fotometrice ale apara-

telor de iluminat LEDVANCE sunt 
disponibile în Dialux® și Relux®.

Mai multe detalii și informații: 
https://www.ledvance.com/
professional/products/luminaires/
professional-luminaires/floodlights/
floodlight-area/index.jsp
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Prin TwinCAT/BSD, Beckhoff 
prezintă un nou sistem de operare 
care combină avantajele Windows 
CE – costuri și dimensiuni reduse 
– cu numeroasele caracteristici ale 
sistemelor mari de operare 
Windows. De asemenea, este o 
alternativă pentru Windows 7 sau 10 
în multiple aplicații. 

TwinCAT/BSD oferă un sistem de 
operare alternativ pentru toate 
platformele noi Beckhoff Industrial 
PC. TwinCAT/BSD combină runtime -
ul TwinCAT cu FreeBSD, un sistem de 

operare open source de încredere 
folosit în mediul industrial. FreeBSD 
este compatibil Unix și se află în 
continuă dezvoltare, îmbunătățit și 
optimizat ca un proiect open source 
de către un grup mare de 
dezvoltatori. Sistemul – implicit și 
TwinCAT/BSD – suportă CPU ARM 
până la procesoare Intel® Xeon®, 
oferind o platformă scalabilă de la 
controllere încorporate mici până la 
controllere IPC de înaltă performanță. 

Dimensiunea minimă curentă a unei 
imagini este în jur de 300 MB, cu un 
consum de memorie RAM de mai 
puțin de 100 MB. Așadar, pot fi 
realizate controllere foarte compacte 
cu TwinCAT/BSD și pot fi folosite toate 
funcțiile runtime din TwinCAT 3. 
Programarea este în continuare 
efectuată pe un calculator compatibil 

cu Windows și cu TwinCAT 3 XAE 
integrat în Visual Studio. 

Noul sistem de operare TwinCAT/
BSD oferă suport multi-core, făcând 
astfel posibilă rezervarea nucleelor 
individuale exclusiv pentru TwinCAT 
dacă este necesar. Pe lângă un număr 
mare de programe FreeBSD și Linux, 
funcții TwinCAT pot fi de asemenea 
instalate prin Beckhoff Package 
Server. Mai mult de atât, update-uri 
ușoare ale sistemului de operare și ale 
runtime-ului TwinCAT sunt posibile în 
acest fel prin rețea. 

 www.beckhoff.com/twincat-bsd

TwinCAT/BSD: Noul sistem de operare 
pentru PC-uri industriale Beckhoff

TwinCAT/BSD este dezvoltat ca un succesor al Windows CE pentru PC-urile industriale Beckhoff, dar este de asemenea potrivit pentru multe 
alte aplicații ca alternativă la sistemele de operare mai complexe Windows 7 și 10. 

Sistem de operare pentru 
aplicații TwinCAT 3 în timp 
real, compatibil cu sistemul 
de operare Unix și pentru 
procesoare multi-core

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro
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Cu multă atenție la detalii orice proiect devine 
o plăcere 

Ca și până acum, Consolight dorește ca produsele pe 
care le oferă să vă surprindă plăcut nu doar prin 
aspect, ci și prin performanță și funcționalitate. Din 
acest motiv, sub brandul ELMAX, livrăm gama de 
aparataj modular standard italian Leon. Indiferent de 
stilul casei, oferim multiple tipologii de produse pentru 
a vă livra varianta optimă, perfect integrată proiectului 
dumneavoastră. 

Design contemporan, gamă extinsă de culori

Produsele gamei au un design atractiv și ergonomic, 
materiale de calitate și funcții complete. Rigoarea lor 
se pretează la îmbunătățirea optimă a fiecărui mediu, 
aplicându-se spațiilor de locuit, birourilor și  celor 
comerciale. Designul italian caracterizat de stil și 
fiabilitate este dezvăluit printr-o gamă cromatică și 
materiale versatile, pretabile combinațiilor moderne.

Mai mult, produsele au grad ridicat de rezistență la toți 
factorii externi, fiind testate și certificate de organisme 
internaționale. Gama Leon face față zgârieturilor, 
temperaturilor ridicate și chiar radiațiilor UV datorită 
materialului calitativ din policarbonat.

Pe scurt, calitatea certificată, design-ul modern al 
ramelor, mecanismele cu funcțiuni inovative și 
condițiile comerciale deosebite sunt motive pentru a 
vă convinge să declarați mereu: ,,Alege Leon!”.

                                                     www.consolight.ro



Noul tester tip clește Megger 
DPM1000 combină funcționalitatea 
unui analizor de energie electrică, a 
unui multimetru digital tip clește și a 
unui data logger într-un aparat de 
măsură ușor de utilizat. Un ecran 
LCD mare cu iluminare afișează în 
mod clar toate măsurătorile care se 
activează la atingerea unui buton sau 
când rotiți selectorul de funcții. 
DPM1000 poate măsura curenți de 
până la 1.000Aca/cc prin prinderea 
fălcilor în jurul conductorului cores-
punzător, în timp ce tensiunile de 
până la 1.000Vca/cc pot fi măsurate 
cu ajutorul cablurilor de test furniza-
te, iar unde trebuie efectuate teste de 
putere, ambele măsurători de mai sus 
sunt efectuate simultan. Pe lângă 
tensiune, curent, rezistență, continui-
tate și test diodă sunt afișați toți 
parametrii legați de energie, inclusiv 
consumul de energie, frecvența, 
distorsiunea armonică totală THD, 
factorul de distorsiune, curentul de 
pornire și capacitatea. Dispune de 
autoscalare și are indicator de 
succesiune a fazelor. DPM1000 
măsoară puterea activă monofazată și 
trifazată și factorul de putere, conți-
nutul armonic al semnalului cu afișare 
până la armonica 25. Temperatura 
poate fi măsurată până la 1.000°C 
folosind sonda de tip termocuplu 
inclusă în pachet.

 
DCM1000 este potrivit pentru 

măsurarea calității tensiunii de 
alimentare și aplicațiile legate de 
instalarea, întreținerea și repararea 
instalațiilor și echipamentelor utilizate 
în electronica de putere și energetică. 
Clampmetrul are o lanternă internă 
care se aprinde în timpul funcționării 
în mod clește ampermetric și la 
detectarea automată a tensiunii fără 
contact pentru identificarea circuitelor 
aflate sub tensiune. 

DPM1000 poate fi utilizat și ca data 
logger, adică pentru a efectua înregis-
trarea datelor în memoria sa internă 

nevolatilă. Puteți înregistra maxim 
9.999 de citiri/înregistrări în timpul 
măsurătorii, pe care să le descărcați 
apoi pentru a construi grafice și 
elibera rapoarte. Rata de înregistrare 
poate fi setată de la 1s la 600s. 
Clampmetrul de putere utilizează 
comunicația wireless Bluetooth v4.0 
pentru a transfera datele în timp real 
către Aplicația Megger Link™, disponi-
bilă gratuit pentru dispozitive de tip 

smart, atât pentru iOS, cât și pentru 
Android. Distanța de comunicare în 
aer liber este de aproximativ 10m. 

 
DPM1000 oferă un grad de 

siguranță în funcționare CATIV 600V 
și este furnizat cu cabluri de test și 
sondă de temperatura tip termocu-
plu, toate găzduite într-o geantă de 
transport robustă, de dimensiuni 
mari.

DPM1000 
clampmetru digital de putere

Megger 
SebaKMT - Seba Dynatronic 

GmbH
Reprezentanță în România

ro.megger.com 
info.ro@megger.com

Imaginați-vă următoarea situație: linia voastră de 
producție este alcătuită din patru mașini una după alta. 
Panourile lor deja rulează pe zenon, însă nu aveți o 
vedere de ansamblu care să aducă informația de pe cele 
patru panouri pe un singur ecran. Soluția este simplă: un 
proiect de integrare zenon. Tot ce trebuie făcut este să 
adăugați proietele existente într-un proiect de integrare 
folosind funcția drag&drop și gata!
 Transparență crescută și prezentări generale îmbunătățite
 Performanță ridicată
 Mentenanță simplă 
 Un nivel înalt al consistenței datelor și mai puține 
cerințe adiționale de hardware datorită conceptelor de 
redundanță ale zenon 

 
Divizarea proiectului îmbunătățește vederea de ansamblu  
și performanța

Drumul către crearea unei Smart Factory de succes 
implică inteligență descentralizată și un grad înalt de 
flexibilitate. În zenon, puteți dezvolta structuri smart fără 
mari eforturi datorită Multi-Project Administration. Puteți 
consolida proiecte mari în unități logice și apoi să le 
puneți oriunde doriți. Proiectele pot fi împărțite pe mai 
multe calculatoare, ceea ce ajută la îmbunătățirea perfor-
manței și creșterea flexibilității. Acest lucru vă oferă o 
cale rapidă de a crea proiecte de comandă-control 
complete și de a consolida toate sub-proiectele într-un 
singur proiect de integrare. 

Administrare descentralizată a proiectelor
zenon Multi-Project Administration depășește structu-

rile tradiționale client-server. În loc să folosească o 
soluție centrală, acesta urmează principiul descentraliză-
rii. Astfel, un proiect de mari dimensiuni poate fi împărțit 
în mai multe proiecte mai mici într-un pachet. 

Această opțiune face îmbunătățirile și mentenanța mult 
mai ușoare, în special în combinație cu zenon object 
orientation. Cu această soluție este posibil să se editeze 
și updateze părți individuale de proiect, fără să afecteze 
părțile neimplicate. Industriile cu o procedură și reguli 
stricte pot beneficia în mod deosebit de această funcție, 
deoarece asigură un proces de validare și revalidare 
eficient și accesibil. 

 
Securitatea este esențială pentru noi. Cu doar câteva 

click-uri, puteți crea o arhitectură de rețea redundantă și 
fără erori. Și, deoarece definiția de server și client nu 
este legată de anumite calculatoare, ci definită pe baza 
unui proiect, consistența datelor poate fi garantată cu 
mai puține elemente hardware decât în mod obișnuit. 

Administrarea proiectelor 
multiple: Inteligență 
descentralizată și flexibilă

Camera de comandă-control aduce în același loc display-urile mașinilor selectate din diferite linii de producție. 

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro
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IP54, IP65 și IP67 – surse de 
alimentare industriale FIEPOS

300W sau 500W
Pentru sisteme monofazate  

sau trifazate

IP54, IP65 sau IP67
Protecție durabilă împotriva prafului 

și a apei

Neîncapsulate 
Design ecologic 

Ieșiri cu limitare de curent
Protecție și distribuire selectivă  

a puterii

Interfață cu LED-uri
Diagnoză imediată pe teren

Nevoia de sisteme flexible și 
modulare modifică planificarea și 
construirea de mașini și sisteme. 
Descentralizarea componentelor de 
sistem s-a dovedit a fi un factor 
important pentru succes. Ușurează și 
face mai rapidă planificarea sisteme-
lor, simplifică mentenanța și facilitea-
ză expansiunea sistemului. În plus, 
dulapurile de comandă-control pot fi 
înlocuite cu versiuni mai mici sau 
chiar dezmembrate complet. 

Cu FIEPOS, prescurtarea de la 
FIEld POwer Supply, PULS prezintă 
un nou tip de sursă de alimentare 

care a fost dezvoltată special pentru 
acest mediu: o sursă de alimentare 
industrială cu clasă de protecție IP54, 
IP65 sau IP67 care este disponibilă 
imediat, ușor de instalat și suficient 
de flexibilă pentru a se conforma 
diverselor cerințe de automatizare 
modulară a unei fabrici. 

Pe scurt, sursele de alimentare 
industriale PULS sunt alternativa 
pentru o sursă de alimentare în 
tablourile de comandă-control 
centrale, tabloul de control descen-
tralizat din teren sau pentru o soluție 
personalizată clientului. 

Până acum - Design obișnuit de sistem 
cu sursă de alimentare IP20 centrală

Alimentarea centralizată a echipa-
mentelor periferice necesită cablaje 
lungi cu o secțiune transversală mare. 
Datorită pierderilor de curent cauzate 
de cablurile lungi, sursa de alimentare 
trebuie să fie supradimensionată. 

Nou - Design modular de sistem  
cu surse de alimentare IP54, IP65  
sau IP67 

Sursele de alimentare industriale 
FIEPOS sunt perfecte pentru alimen-
tarea aplicațiilor mari într-un mod 
descentralizat, eficient și flexibil. 
Acest lucru permite structurarea 
modulară a sistemului precum și o 
extindere eficientă, întreținere și 
adaptare a componentelor individuale 
ale sistemului. 

Seria Basic 
Seria FIEPOS Basic oferă o ieșire 

de cc și este disponibilă cu o putere 
de 300W sau 500W. Sursele de 

alimentare industriale IP54, IP65 și 
IP67 sunt ideale pentru alimentarea 
descentralizată a sistemelor monofa-
zate sau trifazate și a mașinilor. 
Sursele pot fi conectate cu ușurință în 
paralel, de exemplu pentru a crește 
performanța totală sau pentru a 
realiza un sistem de redundanță sigur. 

Seria eFused 
Sursele de alimentare industriale 

ale seriei FIEPOS eFused au până la 
patru ieșiri cu limitare de curent. 
Aceste echipamente fac mai ușoară 
implementarea distribuției selective a 
curentului, protejarea și monitorizarea 
directă în teren. Seria eFused este o 
sursă cu fuzibil, redusă ca și gabarit. 
Este o alternativă reală pentru o sursă 
de alimentare cu modul electronic de 
protecție extern. 

Sursele de alimentare 
descentralizate FIEPOS cu clase 
înalte de protecție IP54, IP65 sau 
IP67 au fost dezvoltate pentru o 
utilizare industrială flexibilă

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

Legat de protecția diferențială, 
normativul I7-2011 prevede posibilita-
tea utilizării tuturor celor trei tipuri de 
DDR existente la data redactării 
(conform SR EN 61008-1 și SR EN 
61009-1 valabile în anul 2011), adică 
(extras din normativul I7-2011):
 de tip AC, pentru care declanșarea 
este dată de curentul rezidual sinusoi-
dal alternativ aplicat brusc sau care 
crește lent;
 de tip A, pentru care declanșarea 
este dată atât de curentul rezidual 
sinusoidal alternativ, cât și de curentul 
rezidual continuu (pulsatoriu) aplicați 
brusc sau care cresc lent.
 de tip B, pentru care declanșarea 
este dată de:
 curenți reziduali sinusoidali;
 curenți reziduali pulsatorii;
 curenți reziduali pulsatorii cu o 
componentă continuă de 6 mA;
 pentru curenți reziduali care pot 
proveni de la circuite redresoare, 
cum ar fi:
 redresor simplă alternanță cu 
sarcina capacitivă, care produce 
un curent continuu neted;
 punte redresoare trifazată în 
stea sau punte hexafazată;
 punte redresoare dublă 
alternanță.

Altfel spus, DDR tip AC se utilizează 
ori de câte ori sarcinile alimentate sunt 
de tip liniar (conțin strict rezistoare, 
bobine sau condensatoare), nedefor-
mând forma de undă sinusoidală a 
tensiunii alternative a rețelei.

Pe de altă parte, DDR tip A sunt 
sensibile atât la curentul de defect ce 
apare în cazul sarcinilor liniare (deci 
preiau funcțiile DDR tip AC), dar, în 
plus, vor declanșa și la apariția unui 
curent de defect periculos în cazul 
existenței unor sarcini neliniare (diode, 
tranzistoare, până la cele mai sofisticate 
circuite integrate aflate în compunerea 
diverselor dispozitive electronice de 
proces, cum ar fi regulatoarele și 
automatele programabile).

Sesizând utilizarea pe scară tot mai 
largă a convertizoarelor de frecvență 

monofazate în acționarea echipamente-
lor electrocasnice – aparate de aer 
condiționat, mașini de spălat, aspira-
toare – și preluând și informații legate 
de eșecul realizării protecției la curenții 
de defect prin declanșări intempestive 
ale DDR tip AC sau A în cazul unor 
astfel de sarcini, fabricanții au decis că 
este cazul să se preocupe de realizarea 
unui DDR capabil să rezolve aceste 
neajunsuri. Astfel, recent a început 
producerea și comercializarea DDR tip 
F, care prezintă toate indicațiile de 
utilizare ale DDR tip AC, dar în plus 
asigură și protecția la curenți de defect 
pentru instalații de alimentare a unor 
receptoare electrocasnice prevăzute cu 
convertizoare de frecvență  monofazate.

În fine, DDR tip B este util pentru 
realizarea protecției la curenții de defect 
în instalațiile ce conțin redresoare 
trifazate.

Se poate observa așadar că, între 
cele patru tipuri de DDR, există o relație 
de imbricare: DDR tip B sunt cele mai 
complexe, conținând toate funcțiile DDR 
tip F și, suplimentar, funcțiile de 
protecție enunțate în normativ, proprii 
instalațiilor electrice care conțin redre-
soare trifazate; DDR tip F conțin toate 
funcțiile DDR tip A și, în plus, funcția de 
protecție la curent de defect pentru 
instalații prevăzute cu convertizoare de 
frecvență monofazate; DDR tip A conțin 
toate funcțiile DDR tip AC, precum și 
funcția de protecție enunțată în norma-
tiv, proprie instalațiilor electrice care 
conțin sarcini neliniare (electronice).

Date fiind aceste observații, este clar 
motivul pentru care în lumea civilizată 
se preferă utilizarea DDR tip A în locul 
DDR tip AC. Stocurile de DDR tip AC 
sunt comercializate, la prețuri chiar 

convenabile, în țări din lumea a treia, 
așa cum este văzută țara noastră din 
exterior. 

Desigur, unii se pot întreba: dacă 
DDR tip B sunt cele mai complexe 
dintre toate DDR, de ce nu le utilizăm în 
toate aplicațiile? Răspunsul ar fi: se 
poate încerca acest lucru, dacă găsești 
un beneficiar care nu are ce face cu 
banii, un proiectant slab pregătit, un 
verificator deprofesionalizat și un 
electrician amator.

Legat de funcțiile de protecție, aș 
dori să punctez conceptul de curent 
(rezidual) pulsatoriu continuu. Acest tip 
de curent poate fi considerat un curent 
continuu variabil, care poate fi generat 
atunci când circuitul unui curent 
continuu este întrerupt într-o anumită 
frecvență cu ajutorul unui contact, 
obținându-se o formă de undă intermi-
tentă (impulsuri de curent). 

Tot un curent pulsatoriu este consi-
derat și un curent alternativ care suferă 
o redresare, dar căruia nu i se mai 
aplică ulterior și filtrarea prin interme-
diul condensatoarelor.

Am punctat aceste lucruri pentru a 
înțelege că un curent continuu constant 
(adică un curent continuu care nu este 
pulsatoriu) va determina numai declan-
șarea DDR tip B și nu, așa cum s-ar 
putea crede uneori, și a DDR tip A 
(acesta declanșează doar la curent 
continuu pulsatoriu).

În încheiere aș vrea să remarc faptul 
că alegerea unui aparat electric nu se 
poate face, în mod corect, decât în 
urma unor calcule bazate pe cunoștințe 
solide de electrotehnică teoretică și 
aplicată. Aceste cunoștințe nu pot exista 
decât în portofoliul unui inginer cu o 
bogată experiență teoretică și practică. 
Proiectarea unei instalații electrice de 
joasă tensiune necesită o abordare 
holistică, multicriterială, în care întreaga 
rețea electrică este văzută ca un sistem 
aflat în interdependență, iar alegerea 
echipamentelor electrice „după ureche“ 
poate avea consecințe foarte grave (a 
se vedea recentele tragedii din spitalele 
românești).

Dispozitive de protecție diferențială 
în instalații electrice de JT 

Șef lucrări dr. ing. Gabriel Ispas, Departamentul de instalații electrice pentru construcții și instalații,  
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor, UTCB, gabriel.ispas@yahoo.com, gabriel.ispas@utcb.ro
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Soluțiile HELUKABEL oferă 
performanțe fiabile și un transfer de 
energie în condiții dure, precum cele 
întâlnite în industria chimică sau 
petrol și gaze. Linia noastră extinsă 
de cabluri, accesorii pentru cabluri, 
conectori industriali sau presetupe 
încorporează o construcție solidă, o 
izolație perfectă, astfel încât să 
poată rezista la numeroasele  
rigori ale sondelor de foraj, 
rezistență la ulei și substanțe 
chimice, temperaturi ridicate, 
coroziune, radiații UV, dar și 
rezistență sporită la impact. 

Cablurile utilizate în zone cu risc 
crescut de explozie trebuie să 
îndeplinească standarde stricte și să 
ofere calitate și fiabilitate fără 
compromisuri. Prin urmare, 
HELUKABEL a creat o gamă de 
cabluri, utilizate în zone potențial 
explozive, datorită cărora proiectanții, 
arhitecții și inginerii își pot pune în 
aplicare în mod liber planurile fără a 
se îngrijora de lungimea sau calitatea 
conexiunilor de cablu.

Cerințele pentru cablurile aflate în 
zonele cu pericol de explozie sunt 
extrem de stricte, de aceea ținem 

cont de cele mai mici detalii. În 
același timp, suntem conștienți de 
impactul proceselor de producție 
asupra mediului, prin urmare limităm 
emisia de poluanți și, unde este 
posibil, chiar eliminând-o complet. 
Cablurile noastre sunt rezistente nu 
numai la supratensiune și la 
temperaturi ridicate, ci și la 
deteriorări mecanice și substanțe 
chimice care ar putea duce la o 
explozie nedorită. Produsele noastre 
au o gamă largă de temperaturi de 
funcționare admise, ceea ce le face 
potrivite pentru diferite condiții. 

HELUKABEL®, soluții destinate 
industriei Oil & Gas 

Gabriel Cotoară și Bogdan Dragu

HELUKABEL este unul dintre cei mai importanți producători de cabluri, cu un portofoliu bogat 
de produse menite să satisfacă nevoile pentru majoritatea industriilor din țara noastră. 
Una dintre cele mai importante, se regăsește în industria chimică sau de petrol și gaze, pentru 
care inginerii noștri din departamentul tehnic, ce dețin mulți ani de experiență și un  
know-how bine definit în acest domeniu, au reușit să găsească și pentru această industrie cele 
mai inovative și complexe soluții. 

HELUKABEL oferă o gamă de 
cabluri dedicate, concepute special 
pentru utilizarea în zone cu risc 
crescut de explozie, instalații de gaze, 
rafinării sau alte uzine care 
prelucrează produse inflamabile și 
materii prime.

Printre cele mai importante 
produse pentru această industrie se 
fac remarcate cablurile de control 
destinate circuitelor intrinseci, 
cablurile de forță tip HELUKABEL® 
BS (5467 și 6724) și cablurile de 
instrumentație HELUDATA® EN-

50288-7 care, în funcție de nevoile și 
solicitările necesare proiectelor, se 
împart în mai multe tipuri și categorii. 

În cazul cablurilor de 
instrumentație, aceste produse sunt 
destinate pentru transmiterea 
semnalelor digitale și analogice în 
medii dure, fiind potrivite pentru 
instalarea fixă în locuri uscate sau 
umede, în exterior, dar și îngropate în 
pământ.

Încă de la finalizarea producției, 
aceste cabluri sunt supuse unor teste 
precum rezistența la propagarea 

flăcării (IEC 60332-1-2), test de 
flacără pe mănunchiul de fire (IEC 
60332-3-22 Cat. A), Halogen-free 
conform cu IEC 60754-1 (după caz), 
densitatea de fum conform cu IEC 
61034-1+2 (după caz), rezistent în foc 
conform IEC 60331-21 (după caz), 
rezistență la ulei (IEC 60811-404) și 
radiații UV (ISO 4892-3 & UL 1581 
sect. 1200).

În continuare vă lăsăm să 
descoperiți câteva exemple din 
portofoliul nostru de produse:

OZ-BL outer sheath blue, intrinsic safety, flexible, meter marking

HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC Individual & Overall Screened 500V - Instrumentation cable, XLPE/IS/OS/PVC

HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC Overall Screened, Armoured 500V - Instrumentation cable, XLPE/OS/PVC/SWA/PVC

HELUKABEL® BS 5467 High voltage cable 0,6/1kV, armoured, sheath PVC (British Standard)

HELUKABEL® BS 6724 High voltage cable 0,6/1kV, armoured, halogen-free (British Standard) 

Disponibil și în versiunea cu protecție electromagnetică (EMC) OZ-BL-CY sau versiunea cu perechi OB-BL-PAAR-CY
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Gabriel Cotoară – 
Inside Sales Specialist

Bogdan Dragu – 
Inside Sales Specialist

HELUKABEL ROMÂNIA SRL
Șos. de Centură, nr. 1D / 077040
Com. Chiajna, Jud. Ilfov / România
Tel.: +40.310.69.90.85
Fax: +40.310.69.92.11

HELUKABEL ROMÂNIA promite să 
ofere aceeași abordare deschisă și 
orientată către nevoile partenerilor de 
afaceri, oferind produse inovatoare 
de ultimă generație, propune soluții 
complexe și răspunsuri prompte, se 
focusează pe rapiditatea livrărilor 
către clienți, pune la dispoziție 
training-uri și prezentări de calitate și 
promite o comunicare și o relaționare 
deschisă și transparentă cu partenerii 
de afaceri. 

Vă rugăm să contactați specialiștii 
noștri pe adresa de e-mail  
office@helukabel.ro, aceștia fiind 
pregătiți să satisfacă cerințele dum-
neavoastră atât din punct de vedere 
tehnic, cât și comercial:

HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC Individual & Overall Screened, Armoured 500V
Instrumentation cable, PVC/IS/OS/PVC/SWA/PVC

HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC Individual & Overall Screened 500V
Instrumentation cable, PVC/IS/OS/PVC

HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H Individual & Overall Screened, Armoured 500V
Instrumentation cable, halogen-free, XLPE/IS/OS/LS0H/SWA/LS0H

HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H Overall Screened, Armoured 500V
Instrumentation cable, halogen-free, XLPE/OS/LS0H/SWA/LS0H

HELUDATA® EN-50288-7 FIRE RES Individual & Overall Screened, Armoured 500V
Instrumentation cable, fire resistant, halogen-free, XLPE/IS/OS/LS0H/SWA/LS0H (Orange)

HELUTHERM® FR BS 7629
High temperature, halogen-free, fire resistant, LPCB certified (Red)

Și pentru ca soluțiile să devină complete, HELUKABEL pune la dispoziția colaboratorilor săi următoarele produse 
complementare cablurilor folosite în industria Oil & Gas:
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Dispozitivele electrice moderne și 
numărul tot mai mare de dispozitive 
de comunicații și multimedia duc la o 
încărcare mai mare a instalațiilor 
electrice din clădiri, astfel complexita-
tea tablourilor rezidențiale a crescut. 
Siemens România oferă acum pe piață 
o gamă completă compactă pentru 
protecția persoanelor și a instalațiilor 
electrice.

Gama noua 5SU1 RCBO combină 
întreruptoarele de curent rezidual și 
întreruptoarele miniaturale într-un 
singur dispozitiv. Acestea protejează 
oamenii de curenții de defect cât și 
instalațiile față de scurtcircuit și 
suprasarcină. Variante disponibile: 2P/ 
3P/ 4P; amperaj 6A-32A; Tip A și A 
super-rezistent; curbă de declanșare B 
și C, capacitate de rupere 6 și 10kA.

Gama 5SV1 RCBO de întreruptoare 
automate cu diferențial într-un modul 
de 18 mm.

5SV1 RCBO-urile într-o versiune 
electromecanică combină detectarea 
curentului rezidual și protecția la 
supracurent într-o singură lățime 
modulară (MW) și sunt potrivite pentru 
protecția personală și a liniei. Cu o 
lățime de numai 18 mm, acestea sunt 
cele mai compacte RCBO indepen-
dente de tensiune de pe piață. Com-
parativ cu RCBO-urile tradiționale cu 
două lățimi modulare, acestea oferă 
economii substanțiale de spațiu în 

dulapul de comandă. Domeniul 
principal de aplicare al RCS 5SV1 este 
instalarea diferitelor circuite de 
ramificare cu protecție individuală a 
curentului rezidual. Partea de curent 
rezidual a comutatorului este disponi-
bilă în tipurile AC și A, iar partea de 
protecție a liniei este disponibilă cu 
caracteristicile de declanșare B și C. În 
acest fel, gama 5SV1 acoperă o zonă 
largă de aplicare.

Detectarea curentului rezidual  
și a supracurentului  
într-un singur dispozitiv

RCBO previn scurtcircuitele și 
deteriorarea supracurentului cablurilor 
și, astfel, defectarea sistemelor 
electrice și a sarcinilor. În același timp, 
protejează în mod fiabil oamenii de 
șocurile electrice. Dacă este depășit 
un anumit curent rezidual nominal 

Noile echipamente vin să completeze oferta inovativă Siemens de întreruptoare automate cu diferențial 
într-un modul de 18mm. Prin această nouă gamă compactă, Siemens România oferă un portofoliu complet 
pentru piața rezidențială și a clădirilor de birouri, un domeniu în dezvoltare în România.

Siemens România lansează pe piață noile 
întreruptoare automate cu diferențial 
(RCBO) 5SU în 2P/ 3P/ 4P și vă oferă  

o gamă completă de aparate compacte

(I∆n, curent rezidual), partea de curent 
rezidual a comutatorului deconectează 
în mod fiabil circuitul monitorizat de la 
rețea. Întrerupătorul în miniatură 
previne deteriorarea cauzată de 
suprasarcină sau scurtcircuit.

RCBO-urile oferă o alternativă la 
instalația electrică cu un RCCB în 
amonte și un întrerupător în miniatură 
în aval pentru circuite individuale. 
Comparativ cu această instalație, 
acestea oferă avantajul că, în cazul 
unei defecțiuni, numai circuitul afectat 
este oprit.

Cu un curent rezidual nominal al 
părții de curent rezidual de 30 mA, 
RCBO-urile pot fi utilizate atât pentru 
protecția împotriva defecțiunilor 
împotriva contactului indirect, cât și 
pentru protecția suplimentară împo-
triva contactului direct. RCBO-urile 
5SV1 sunt, de asemenea, compatibile 
cu dispozitivul de detectare a defec-
telor de arc 5SM6, prin care în doar 2 
lățimi modulare poate fi implementa-
tă protecția completă a curenților 
reziduali, supracurentului și scurtcir-
cuitelor, precum și a defectelor de 
arc.

Cu mecanismul de comandă 
controlat de la distanță, comutatoare 
auxiliare și contacte de semnal de 
defect disponibile ca accesorii, 
funcționalitatea RCBO poate fi extinsă 
cu ușurință.

Maximizarea disponibilității sistemului 
prin creșterea nivelului de protecție

Datorită dimensiunii compacte a 
unei singure lățimi modulare, 
RCBO-urile pot înlocui întrerupătoare-
le miniaturale în sistemele existente cu 
puțin efort. Protecția combinată a 
curentului rezidual și a liniei cu RCBO 
crește funcționarea fiabilă și disponibi-
litatea sistemului, cu un spațiu mai mic 
în distribuitor. Spre deosebire de 
instalațiile electrice în care un RCCB 
asigură mai multe circuite din aval, 
fiecare cu un întrerupător în miniatură 
separat, în cazul unei defecțiuni, 
numai circuitul afectat este deconectat 
de la rețea.

Deconectările nedorite sunt preve-
nite datorită faptului că, atunci când se 
utilizează combinația, curenții de 
scurgere legați de funcționare nu se 
adună pentru a produce valori neper-
mise și depășesc valoarea declanșării 
RCCB. În cazul unei defecțiuni, 
RCBO-urile opresc circuitul la toți 
polii. Astfel, toate piesele sub tensiune 
sunt deconectate în mod fiabil de 
alimentare și depanarea este simplifi-
cată.

Planificare rapidă și ușoară

Planificarea protecției curentului 
rezidual este simplificată prin utilizarea 

unui RCBO în comparație cu instalarea 
unui RCCB cu mai multe întrerupătoa-
re în miniatură în aval. Factorii de 
cerere care ar trebui luați în considera-
re în instalația electrică cu RCCB pot fi 
ignorați cu RCBO. Dispozitivele 
combinate se protejează împotriva 
supraîncărcării. În plus, Siemens 
susține procesul simplu de inginerie și 
planificare cu date cuprinzătoare de 
planificare puse la dispoziție online.

Economie de timp datorită montajului 
flexibil și simplu

Aparatele Siemens sunt simplificate 
pentru o montare rapidă și simplă. 
Datorită funcționării glisante, acestea 
pot fi fixate cu ușurință pe șina de 
montare standard și la fel de ușor de 
eliberat din nou. Terminalele de 
conectare dreptunghiulare cu o intrare 
de cablu în formă de pâlnie facilitează 
instalarea conductoarelor între 0,75 și 
16 mm2. Pentru o instalare flexibilă, 
bare de bare compacte cu secțiune 
transversală de 10 mm2 sunt disponi-
bile în lungimi tăiate și, de asemenea, 
sunt vândute la metru. Datorită 
distanțelor standardizate ale termina-
lelor de conectare, tehnicianul poate 
alege în mod flexibil dacă să conecte-
ze RCBO cu bare de bare în partea de 
sus sau în partea de jos.

Protejarea fiabilă a utilizatorilor și 
tehnicienilor de accidentele electrice

Operatorii sunt protejați în mod 
fiabil de accidente atunci când 
manipulează comutatoarele. Starea de 
comutare (Pornit/Oprit) a 5SV1 RCBO, 
tip A, poate fi identificată rapid 
oricând datorită tipăririi mânerului (1/0 
în roșu/verde). În plus, capacele din 
plastic ale terminalelor de conectare 
asigură o protecție sigură la atingere și 
la atingere nu numai în timpul cablării 
instalației, ci și în funcțiune, dacă 
sistemul trebuie lucrat.

O zonă largă de aplicații  
în clădiri rezidențiale, de birouri  
și nerezidențiale

RCBO sunt utilizate în clădiri 
rezidențiale și de birouri, precum și în 
clădiri nerezidențiale pentru protecția 
circuitelor de sucursale și a prizelor. 
Acestea sunt proiectate pentru un 
curent rezidual nominal de 30 mA și 
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astfel sunt utilizate pentru protecția 
împotriva contactului direct și indirect. 
Datorită dimensiunilor mici, acestea 
sunt deosebit de potrivite pentru 
proiecte de renovare și modernizare.

Partea de curent rezidual a comuta-
torului este disponibilă în tipurile AC și 
A. Dispozitive de declanșare de tip AC 
în cazul curenților reziduali de curent 
alternativ sinusoidal, care apar în toate 
sarcinile electrice. Aplicațiile tipice 
sunt unitățile electrice de încălzire sau 
sobele electrice. Tipul dispozitivului nu 
este aprobat în diferite țări pentru 
implementarea unei măsuri de protec-
ție cu RCCB-uri, dar oferă o alternati-
vă eficientă pentru piața austriacă, de 
exemplu.

RCBO-urile de tip A detectează 
curenți reziduali de curent continuu 
pulsatori pe lângă curenții reziduali de 
curent alternativ sinusoidal. Astfel, 
gestionează formele de curent rezidual 
ale sarcinilor monofazate cu compo-
nente electronice din rețea, care sunt 
caracteristice reductorilor de tensiune 
electronici sau variatoarelor. Dispoziti-
vele de tip A sunt potrivite pentru 
majoritatea circuitelor de curent de 
intrare ale echipamentelor electronice.

Partea MCB a RCBO protejează 
cablurile de suprasarcină și scurtcircu-
ite și este disponibilă în caracteristicile 
B și C. Întreruptoarele miniaturale cu 
caracteristica de declanșare B sunt 
proiectate pentru utilizare universală în 
circuitele de priză și circuitele de 
iluminare. În circuitele de lămpi și 
motoare cu curenți de pornire mai 
mari, MCB-urile cu caracteristica de 
declanșare C sunt în general preferate.

Extinderea simplă a instalațiilor 
existente prin noi funcții de protecție

5SV1 RCBO combină protecția 
personală și linia într-o singură lățime 
modulară. Cu o lățime de numai 18 
mm, aceasta înseamnă că necesită 
doar jumătate din spațiu în comparație 
cu dispozitivele convenționale. 
Datorită acestei economii de spațiu, 
mai multe dispozitive de protecție pot 
fi instalate într-un distribuitor. 5SV1 
RCBO-urile sunt astfel potrivite în mod 
optim pentru extinderea economiilor 
de spațiu a instalațiilor existente cu noi 
funcții de protecție. Mai mult, acestea 
sunt compatibile cu dispozitivul de 
detectare a defecțiunilor de arc 5SM6. 
Combinația de la ambele dispozitive 

acoperă protecția personală, liniară și 
preventivă împotriva incendiilor într-o 
dimensiune de numai două lățimi 
modulare.

Inginerie care economisește timp  
prin planificare cuprinzătoare și ajutor 
pentru proiect

Cercetarea consumatoare de timp 
pentru date specifice produsului nu 
este necesară pentru ingineria RCBO. 
Siemens oferă date complete pentru 
descărcare, de ex. Date CAx, desene 
dimensionale 2D și modele STEP, date 
tehnice și texte cu specificații. Acest 
lucru vă economisește timp și costuri 
în planificarea și ingineria sistemelor 
dvs. Pentru toate întrebările referitoare 
la protecția oamenilor și a sistemelor, 
puteți beneficia de sfaturi individuale 
de la Siemens. Experții noștri pentru 
componente de joasă tensiune vă 

sprijină în selectarea componentelor 
potrivite și vă ajută la soluționarea 
problemelor direct la fața locului pe 
sistemul dumneavoastră. După 
achiziție, Asistența Tehnică Siemens vă 
ajută în orice moment la întrebări 
tehnice. De asemenea, întrerupătoare-
le de curent rezidual și întreruptoarele 
miniaturale sunt o componentă a 
formării generale a conceptului de 
protecție.

Pentru informații în detaliu vă rugăm să 
accesați pagina noastră web:  

Protection-concept 
siemens.com/protection-concept

sau accesând interfața Siemens Mall 
Industry în secțiunea Search: 5SU1 RCBO

mall.industry.siemens.com
Siemens România

București, 3 februarie 2021 – Bilanț 
pozitiv pentru Asociația Recolamp: a 
depășit și în 2020 ținta de colectare 
obligatorie, de 45%, și prezintă cifre în 
creștere față de 2019. Cunoscută ca 
unul dintre cei mai vechi susținători ai 
reciclării deșeurilor din echipamente 
de iluminat din România, cu campanii 
naționale dedicate responsabilizării 
populației pentru un viitor mai verde, 
Asociația Recolamp a încheiat anul 
2020 pe plus! Peste 2.600 tone de 
echipamente electrice și electronice au 
fost colectate, tratate și reciclate de 
către Recolamp în acest an atipic, cu 
peste 600 tone mai mult decât în 2019 
și însemnând 48,34% din ținta legală 
de reciclare, cu 3,34% mai mult față 
de obiectivul pentru 2020.

Deși s-a încheiat un an dificil, 
eforturile Asociației Recolamp au fost 
susținute în toate acele luni și îndrep-
tate cu precădere către utilizatorii 
casnici, pentru că pandemia a 
schimbat ponderea consumului, care 
până acum era destinat companiilor 
și multinaționalelor, și s-a lucrat 
foarte mult de acasă, din propriul 
cămin. În acest context, activitatea pe 
teren a fost redusă în 2020 cu 30% în 
comparație cu 2019, astfel că Reco-
lamp a reușit să-și mărească rețeaua 
de locații cu 650 până la finalul lui 
2020, deși obiectivul inițial pentru 
acest an era de 1.500. 

În cifre, anul 2020 reprezintă pentru 
Recolamp un plus din toate punctele 
de vedere – peste 7.000 de comenzi 
de ridicare și transport de deșeuri, 
peste 15.000 de locații în rețeaua de 
colectare, dotate cu 30.000 de 
recipiente de colectare, și peste 2.200 
de containere metalice distribuite în 
țară pentru colectare și transport 
deșeuri. Și asta nu e tot! Cantitatea de 
deșeuri colectată în acest an s-a 
realizat prin parteneriate cu 58 de 
colectori autorizați activi și reciclatori, 
Recolamp preluând totodată și 
responsabilitatea legală a 292 de 
producători români de gestionare a 
deșeurilor din echipamente electroni-
ce și electrice puse pe piață. 

Obiective noi pentru 2021:  
ținta de colectare crește la 65%

Situația devine însă mai complicată 
din 2021, când ținta de colectare 
trece de la 45% la 65%, la nivel 
european. Astfel, Recolamp trebuie 
să colecteze și să recicleze în 2021 
aproape 4.450 de tone de deșeuri, cu 
peste 70% mai mult decât în 2020. 

„2020 a fost de departe un an al 
provocărilor, dar ne bucurăm că prin 
toate acțiunile și campaniile realizate 
am reușit să ne îndeplinim obiectivul 
și să avem cifre nesperat de bune, 
comparativ cu 2019. Provocarea și 
mai mare vine acum pentru 2021, cu 
o nouă țintă de colectare impusă, de 
65%, pentru a cărei îndeplinire ne 
vom concentra pe câteva direcții 
strategice cum sunt creșterea infra-
structurii de colectare și parteneriate 
cu noi producători, dar și campanii 
dedicate profesioniștilor, companiilor 
și consumatorilor casnici. Știm că nu 
va fi ușor, situația pandemică persis-
tă, așadar vom resimți în continuare 
dificultăți. O parte dintre partenerii 
noștri și-au sistat activitatea la 
începutul anului 2020 și acest lucru a 
afectat durata de colectare, dar și 
cantitățile colectate. Suntem însă 
optimiști că vom duce lucrurile la 
bun sfârșit în 2021. Cu toții trebuie 
să devenim agenți ai schimbării, să 
începem prin a reduce cantitatea de 
deșeuri pe care o generăm, să 
colectăm selectiv și să reciclăm. Să 
ai grijă de mediu presupune, de 

multe ori, să faci alegeri care te scot 
din zona de confort, însă este nevoie 
de o schimbare de direcție urgentă 
pentru a face față provocărilor legate 
de schimbările climatice. Cum am 
mai spus-o și o repet, trebuie să 
înțelegem că natura, clima, econo-
mia și oamenii sunt părți inseparabile 
ale aceluiași întreg“, a declarat Anca 
Lupusavei, director de marketing al 
Recolamp. 

Asociația Recolamp face în 
continuare apel la consumatorii 
casnici și la companii să adopte un 
comportament responsabil față de 
mediul înconjurător, pentru că 
îndeplinirea obiectivelor de colectare 
depinde de ei. Recolamp își va 
continua misiunea de a responsabili-
za populația să recicleze deșeurile 
periculoase, prin campanii, acțiuni 
de responsabilizare și dezvoltarea 
infrastructurii, însă atingerea obiecti-
vului de colectare de 65% este 
complicată. În acest context, chiar și 
dacă se ajunge la o performanță de 
colectare selectivă și reciclare de 
100%, este posibil să nu existe sufici-
ente deșeuri disponibile pe piață 
pentru atingerea obiectivului de 
colectare impus de 65% din greuta-
tea medie de EEE introduse pe piață 
în cei trei ani precedenți. Solidarita-
tea și mobilizarea populației la nivel 
național sunt premise importante 
care pot influența pozitiv atingerea 
țintelor. 

S-a ars, reciclează-l!

AN PE PLUS PENTRU RECOLAMP.  
Peste 2.600 tone de echipamente electrice și 

electronice, colectate, tratate și reciclate în 2020
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A. PRECIZĂRI
1. În NP I7/2011, subcapitolul 

7.23. Nu se face nicio referire explici-
tă la NP 061, menționându-se: la art. 
7.23.7.2. Corpurile de iluminat 
pentru evacuare trebuie amplasate 
astfel încât să se asigure un nivel de 
iluminare adecvat (conform reglemen-
tărilor specifice referitoare la proiec-
tarea și executarea sistemelor de 
iluminat artificial din clădiri). 

2. În NP I7/2011, Standardul SR 
EN 1838 este menționat astfel:
 7.23.2. În conformitate cu 

reglementările specifice referitoare la 
proiectarea și executarea sistemelor 
de iluminat artificial din clădiri, 
precum și SR EN 1838 și SR 12294 
iluminatul de siguranță se clasifică 
astfel:
 7.23.3.2. Corpurile de iluminat 

pentru:
 evacuarea din clădire
 marcarea hidranților
trebuie să respecte recomandările 

din SR EN 60598-2-22 și tipurile de 
marcaj (sens, schimbări de direcție) 
stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR 
ISO 3864-1 (simboluri grafice) și SR 
EN 1838 privind distanțele de 
identificare, luminanța și iluminarea 
panourilor de semnalizare de securi-
tate.

3. În cuprinsul NP I7/2011 nu se 
face nicio mențiune cu privire la 
nivelele de iluminare specifice 
sistemului de iluminat de siguranță/
securitate.

4. În NP-061, nu este menționat SR 
EN 1838, singura referire la iluminatul 
de siguranță fiind anexa 3 în care se 
menționează nivele de iluminare cu 
caracter de recomandare.

B. PREVEDERILE SR EN 1838-2014 
Aplicații ale iluminatului/Iluminat  
de urgență

Aprobat de Directorul General al 
ASRO la 31 iulie 2014

Standardul european EN 

1838:2013 are statutul unui standard 
român.

Înlocuiește SR EN 1838:2003 (la 
acea dată NP-061 era elaborat, dar 
deși la acea dată exista standardul 
european EN 1838-1999, nu a fost 
aplicat, nu este citat nici la bibliogra-
fie, n.a. – nota autorului).

Data publicării versiunii române: 
28 noiembrie 2014

Acest standard este identic cu 
standardul european EN 1838:2013 și 
există în trei versiuni oficiale (engleză, 
franceză, germană). O versiune în 

oricare altă limbă, realizată prin 
traducere sub responsabilitatea unui 
membru CEN în limba sa națională și 
notificată Centrului de Management 
CEN-CENELEC, are același statut ca 
și versiunile oficiale.

Acest standard european trebuie să 
primească statutul de standard 
național, fie prin publicarea unui text 
identic, fie prin ratificare, cel mai 
târziu în ianuarie 2014 și toate 
standardele naționale conflictuale 
trebuie să fie retrase cel mai târziu în 
ianuarie 2014.

Introducere
Scopul iluminatului căilor de 

evacuare este de a facilita ieșirea în 
condiții de securitate dintr-o locație 
pentru ocupanți prin asigurarea 
condițiilor vizuale și a orientării cores-
punzătoare pe căile de evacuare și în 
amplasamente speciale și de a 
asigura localizarea și utilizarea 
echipamentului de securitate și luptă 
contra incendiului.

Scopul indicatoarelor de securitate 
aferente iluminatului de urgență a 
căilor de evacuare este de a furniza 
condiții vizuale și de orientare nece-
sare pentru a facilita localizarea și 
utilizarea căilor de evacuare.

Scopul iluminatului ambiental 
(antipanică) este de a reduce riscul 
producerii panicii și de a permite 
ocupanților deplasarea în condiții de 
securitate către căile de evacuare 
prin asigurarea condițiilor vizuale și a 
orientării corespunzătoare. 

Scopul iluminatului zonelor cu 
activitate de risc ridicat este de a 
contribui la securitatea persoanelor 
implicate în activități potențial pericu-
loase sau care lucrează într-un mediu 
periculos și de a permite buna 
desfășurare a procedurilor de oprire 
pentru securitatea celorlalte persoane 
din aceeași locație.

Domeniu de aplicare
Acest standard european specifică 

condițiile luminotehnice pentru 
sistemele de iluminat pentru evacuare 
de urgență (deci toate tipurile de 
iluminat de securitate sunt pentru 
evacuare de urgență – n.a.) și de 
iluminat în standby (pentru continuare 
a lucrului) instalate în clădiri sau 
locații unde astfel de sisteme sunt 
cerute. Se aplică în principal locurilor 
unde publicul sau lucrătorii au acces.

Definiții
Conform acestui standard ilumina-

tul de siguranță/securitate este definit 
de urgență și are structura din figură.

3.2. Cale de evacuare – traseul 
desemnat pentru evacuare în caz de 
urgență, care pornește din locul de 
unde începe evacuarea și se termină 
într-o zonă de securitate.

3.3. Iluminat pentru evacuarea de 
urgență – acea parte din iluminatul de 
urgență, care oferă iluminare pentru 
securitatea persoanelor care pără
sesc o locație (căi evecuare și ambien-
tal – n.a.) sau care încearcă să 
termine, înainte de a pleca, o acțiune 
potențial periculoasă (de intervenție 
– n.a.).

3.5. Iluminat ambiental – acea 
parte a iluminatului pentru evacuarea 
de urgență, prevăzută pentru a evita 
panica și a oferi o iluminare care 
permite persoanelor să ajungă în locul 
de unde calea de evacuare poate fi 
identificată (care este prevăzută cu 
iluminat căi evacuare – n.a.).

Notă – În anumite țări este cunos-
cut ca iluminat antipanică.

3.7. Iluminat de rezervă (de conti-
nuare a lucrului) – acea parte a 
iluminatului de urgență prevăzută 
pentru a face posibilă continuarea 
neîntreruptă a activităților normale 
(conform NP-061, o activitate normală 
se poate desfășura cu 20% din nivelul 
de iluminare normat 
pentru iluminatul 
normal!! – n.a.).

Caracteristici – 4.3 
Iluminat ambiental

4.3.1. Iluminarea 
orizontală nu trebuie 
să fie mai mică de 
0,5 lx la nivelul pardoselii pe suprafa-
ța centrală neocupată a încăperii care 
exclude o bandă perimetrală de 0,5m 
(Valoarea de 0,5lx pentru antipanică 
reprezintă jumătate din cea impusă 
pentru iluminatul de evacuare, 
respectiv 1lx – n.a.).

4.3.9. Iluminat ambiental/cale de 
evacuare: dacă este nevoie de 
iluminat pentru evacuare de urgență 

într-o încăpere (cele menționate la 
I7/2011, care se prevăd cu iluminat 
evacuare la ieșirile de urgență și 
încăperi prevăzute cu iluminat 
ambiental/antipanică – n.a.), atunci 
când această încăpere nu dispune de 
un acces direct spre calea de evacua-
re în compartimentul de incendiu 
adiacent, calea de evacuare interme-
diară trebuie iluminată de asemenea.

Anexa B (informativă) Divergențe A 
Țări care solicită niveluri diferite de 
lumină

4.3. Olanda
Nivelul minim de iluminat antipani-

că este de 1 lx (Bouwbesluit).
REMARCĂ: Nivelul de iluminare de 

minim 20 lx pentru antipanică, nu este 
menționat ca divergență, deoarece 
NP-061 nu este standard.

C. PREVEDERI ALE SR 12294-1993

Iluminat artificial. Iluminatul de 
siguranță în industrie 

În cuprinsul său se definesc 
următoarele tipuri de iluminat de 
siguranță: evacuare, intervenție, 
circulație și pentru continuarea 
lucrului, respectiv în 1993 nu exista 
iluminatul antipanică.

Comentariu: nivelele de iluminare 
sunt practic similare cu cele din SR 
EN 1838-2014.

D. PREVEDERILE NP-061

În acest normativ nu există un capi-
tol sau paragraf cu privire la ilumina-
tul de siguranță. 

Există doar ANEXA 3 cu valori 
RECOMANDATE pentru proiectarea 
sistemelor de iluminat de siguranță. 

Deși la data intrării în vigoare 
exista SR 12294-93, fiind menționat 
în bibliografie, nu s-au aplicat 
prevederile lui, care erau obligatorii.

ILUMINAT DE SECURITATE - 
CONTROVERSE DIN NORMATIVE

dr. ing. Jan Ignat
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Comentarii 
Valoarea iluminării minime reco-

mandate este de cca 40 ori mai mare 
decât cea impusă de SR EN 1838-
2014 fiind comparabilă cu nivelul de 
iluminare pentru continuarea lucrului, 
în condițiile în care, conform definiției, 
iluminatul antipanică, fiind parte a 
iluminatului de evacuare de urgență, 
este prevăzut pentru a evita panica și a 
oferi o iluminare care permite persoa-
nelor să ajungă în locul de unde calea 
de evacuare poate fi identificată.

Pentru iluminatul de evacuare, 
acest normativ recomanda valori mult 
mai mari, de cca 50 ori, decât SR 
EN-1838/2014.

E. PREVEDERILE NP-I7/2011

Acest normativ nu precizează/
impune, nivele de iluminare pentru 
iluminatul de siguranță/securitate, 
limitându-se la a preciza, explicita, 
cerințe legate de spațiile în care se 
prevede iluminatul de siguranță/
securitate.

Pentru iluminatul antipanică se 
precizează, citez:
 încăperi din clădirile publice cu 

mai mult de 50 de persoane dacă se 
află la nivelurile subterane și în 
încăperi cu peste 100 de persoane 
dacă sunt amplasate la nivelurile 
supraterane;
 încăperi cu suprafața mai mare 

de 60 m2;
 spațiile de producție cu mai mult 

de 100 de persoane și cu densitate 
mai mare de 1 persoană/10 m2.

Se constată: prevederea generală 
din Anexa 3/NP/061, col. 1 se 
regăsește în I7.

Unul din spațiile pentru care 
impune iluminat antipanică este 
„încăperi cu suprafața mai mare de 
60 m2“ .

Această cerință creează dificultăți 
deoarece factorii de avizare conside-
ră încăperi cu suprafață mai mare de 
60 m2 și holuri cu această suprafață, 
care fiind căi de evacuare (definite în 
scenariul de securitate la incendiu) au 

și iluminat de securitate de evacuare 
(în nicio reglementare nu se mențio-
nează că un același spațiu poate fi 
prevăzut cu două tipuri de iluminat de 
securitate). 

O altă prevede este, conform „art. 
7.23.9.3. În afară de comanda 
automată a intrării lui în funcțiune, 
iluminatul de securitate împotriva 
panicii se prevede și cu comenzi 
manuale din mai multe locuri accesi-
bile personalului de serviciu al 
clădirii, respectiv personalului instruit 
în acest scop. Scoaterea din funcțiune 
a iluminatului de securitate împotriva 
panicii trebuie să se facă numai 
dintr-un singur punct accesibil 
personalului însărcinat cu aceasta“.

Această prevedere impune:
1. Proiectantul, în Caietul de 

sarcini să aloce un paragraf cu 
instructajul, adecvat obiectivului, 
pentru personalul care va efectua 
comenzile manuale (în nicio docu-
mentație din cele cca 3.500 verificate 
nu am întâlnit așa ceva – n.a.).

2. Comanda manuală alimentează 
lămpile antipanică de la sursa de 
bază, ca urmare, deși sistemul de 
iluminat normal din spațiul prevăzut și 
cu antipanică este disponibil și 
comandabil (în funcție la nevoie) de 
ocupanții spațiului, cineva, instruit, 
preventiv, pune în funcțiune un sistem 
de iluminat alimentat tot de la sursa 
de bază, care asigură un nivel de 
iluminare mult mai mic. Dacă sursa de 
bază devine indisponibilă, ambele 
lămpi (aferente iluminatului normal și 
preventiv antipanică), nu mai funcțio-
nează, securitatea ocupanților fiind 
asigurată de sursa de securitate care 
alimentează numai lămpile antipanică. 

3. Comenzi manuale din mai multe 
locuri, fără a preciza care pot fi 
aceste locuri, ca urmare, factorii de 
avizare solicită mai multe comenzi 
pentru un același spațiu în condițiile 
în care pentru acest iluminat nu se 
impune o sectorizare în interiorul unui 
spațiu, iar timpul în care trebuie dată 
comanda nu este impus, fiind o 
comandă cu scop preventiv.

Conform NP-I7/2011, art. 
7.23.12.4. (...) În încăperile și pe 
căile de evacuare cu mai multe 
corpuri de iluminat de siguranță, 
acestea trebuie alimentate de la cel 
puțin două circuite separate, dacă 
alimentarea se face de la o sursă 
centrală (de rezervă, pentru a limita 
zona afectată de un eventual defect la 
această sursă – n.a.). 

Din această formulare nu rezultă 
dacă și lămpile alimentate, prin 
comenzi manuale, de la sursa de 
bază (cu caracter de sursă centrală – 
n.a.) trebuie alimentate prin minim 
două circuite. 

Ca urmare, comanda manuală de 
punere în funcțiune se justifică a fi 
prevazută:
 câte una pentru fiecare spațiu, 

indiferent de tipul sursei de rezervă 
de securitate, deoarece comanda 
manuală se face pe sursa de bază. 

F. DIFICULTĂȚI LA DIMENSIONAREA 
LUMINOTEHNICĂ A ILUMINATULUI 
ANTIPANICĂ

Corpurile cu care se asigură 
iluminatul de securitate (nu și cel 
pentru continuarea lucrului) au, de 
regulă, sursa de securitate inclusă. 

Corpurile de iluminat de securitate 
sunt echipate cu un kit care asigură 
cerințele impuse iluminatului de 
securitate. Acesta, când lampa este 
alimentată de la sursa locală (acumu-
lator) reduce de cca 6 ori fluxul emis 
de lampă în raport cu fluxul său 
nominal, dacă urmează să funcțione-
ze o oră, sau de 10 ori dacă urmează 
să funcționeze 3 ore. 

Ca urmare, proiectantul are de ales 
una din variante:
 să utilizeze corpuri cu sursă 

inclusă, variantă în care va trebui să 
instaleze un număr de corpuri de 
iluminat antipanică aproximativ egal 
cu cel pentru iluminatul normal 
(dacă, de ex., nivelul de iluminare 
antipanică este de 20 lx, iar cel 
normal de 120 lx).

Comanda manuală, pe sursa de 
bază, va trebui prevăzută numai pe 
cca 20% din corpurile de iluminat 
antipanică, deorece lămpile vor emite 
fluxul normal. 
 să utilizeze sursa de securitate 

centrală, în acest caz lămpile emit 
fluxul nominal, însă corpurile de 
iluminat nu mai au kit inclus, care 

pentru antipanică asigură toate 
cerințele din normativ. 

Ca urmare, trebuie concepută o 
schemă de comandă care să realizeze:
 în regim normal corpurile să nu 

fie alimentate;
 la dispariția tensiunii de bază să 

se alimenteze automat corpurile de 
iluminat de la sursa de securitate 
centrală;
 să se asigure comenzile manuale 

pe sursa de bază.

G. DIFICULTĂȚI LA PROIECTAREA 
SISTEMELOR DE ILUMINAT  
DE SECURITATE

1. La obținerea avizelor de securi-
tate la incendiu, unele ISU impun:
 prevederea iluminatului antipani-

că pe HOLURI cu suprafață mai mare 
de 60m2 care, evident, sunt prevăzute 
și cu iluminat de evacuare, în contra-
dicție cu spiritul SR EN 1838, care 
definește DISTINCT iluminarea căilor 
de evacuare și iluminatul ambiental/
antipanică;
 prevederea iluminatului de 

evacuare la ieșiri din camere ale unei 
clădiri care, conform normativelor, nu 
este necesar, de exemplu: 
 ieșirea din camera unei centrale 

termice, cu toate că aceasta NU este 
o ieșire inclusă în fluxul de evacuare, 
iar de acolo singura persoana care 
iese este o persoană instruită care 
cunoaște topografia încăperii;

 prevederea din P118/3/2015, 
„3.9.1.7 La intrările destinate accesu-
lui forțelor de intervenție trebuie 
arnplasat un dispozitiv de alarmare 
optică“, conduce la impunerea 
acestor dispozitive la fiecare ieșire 
dintr-o clădire;
 este de așteptat ca cineva să 

impună iluminat de evacuare și la ieși-
rea, spre exterior, din cabina WC, de 
2m2 aferentă unor clădiri. 

H. CONCLUZII

1. Valorile nivelului de iluminare 
pentru antipanică și evacuare, 
recomandate de NP-061, sunt de cca 
40 de ori mai mari decât cele impuse 
de SR EN 1838-2014. 

2. În SR EN 1838-2014 nivelul de 
iluminare pentru iluminatul antipani-
că, considerat parte a iluminatului de 
evacuare de urgență, este jumătate 
din nivelul de iluminare impus pentru 
iluminatul căilor de evacuare – 1lx. 

3. Firmele care produc corpuri de 
iluminat cu kit de emergență, pentru 
iluminat antipanică, s-au adaptat la 
prevederile SR EN 1838, deoarece 
fluxul emis pe sursa de securitate 
inclusă, asigură cu prisosință nivelul 
de iluminare impus de acesta, iar 
comanda manuală se poate realiza 
numai pentru o parte din corpuri. 

4. În NP-061-2002 nu este abordat, 
definit iluminatul de securitate, există 
doar o anexă cu valori RECOMANDA-

TE (nu impuse – n.a.) și nu s-a ținut 
cont de prevederile EN 1838-1999. 

5. Deși la data intrării în vigoare a 
NP-061-2002 exista SR 12294-93, 
fiind menționat în bibliografie, nu 
s-au aplicat prevederile lui care erau 
obligatorii.

6. În NP-I7/2011 se face referire la 
SR EN1838-2003, fiind menționate 
panourile de semnalizare de securita-
te, pentru care în NP-061/2002 nu se 
recomandă un nivel de iluminare.

7. În NP-I7/2011 este menționat la 
bibliografie NP-061-2002, dar în 
cuprinsul său NU se face nicio referire 
explicită la acesta.

8. Structura sistemului de iluminat 
de siguranță definit în SR EN 1838-
2014 este diferită de cea din NP-
I7/2011, deoarece în standard se 
definește iluminat de evacuare de 
urgență și iluminat de rezervă, în loc 
de iluminat de siguranță pentru 
continuarea lucrului și de securitate, 
cu șase componente.

9. Modul de abordare din SR EN 
1838 este adecvat deoarece:
 iluminatul de securitate are rolul 

clar de a asigura evacuarea persoa-
nelor din clădire, cu trei componente: 
pentru iluminat căi de evacuare, 
antipanică (cu rol bine definit în 
scopul evacuării și fără rol preventiv 
– comenzi manuale) și pentru zone cu 
activitate de risc ridicat;
 iluminatul de circulație nu este 

definit, iar cel de veghe, în mod 
corect, nu este considerat iluminat 
pentru evacuare de urgență (este 
considerat de rezervă pentru activități 
în spații care impun vegherea ocupan-
ților; când se impune evacuarea mai 
veghează cineva – n.a.).

10. Conform SR EN 1838-2014, 
toate standardele naționale conflictu-
ale trebuie să fie retrase cel mai târziu 
în ianuarie 2014.

11. Datorită valorilor impuse de 
factorii de avizare, în concordanță cu 
valorile recomandate de NP-
061/2002, se întâmpină dificultăți 
majore la realizarea sistemului de 
iluminat antipanică. 

12. Ca urmare, se impune reedita-
rea NP-061/2002 pentru alinierea la 
prevederile SR EN 1838/2014, cu un 
capitol pentru iluminat de urgență 
(siguranță) care să impună și valori 
pentru nivelele de iluminare, în 
concordanță cu reglementările 
europene.

Tipul iluminatului  
de siguranță Domenii de utilizare Nivelul iluminării medii

– împotriva panicii  
(în sălile și spațiile de 
producție prevăzute de 
Normativul I7)

– în sălile de spectacole, 
magazine, expoziții sau 
similare

– 10% din nivelul de 
iluminare normat pentru 
iluminatul general, dar 
nu mai mic de 20 lx

34  |  ELECTRICIANUL 1/2021 ELECTRICIANUL 1/2021  |  35  

ILUMINATILUMINAT



       sprijină progresul 
mobilității electrice în România 

cu soluții de încărcare inovatoare
Suceava este unul dintre primele orașe din România care instalează terminale de autobuz 
echipate cu încărcătoare ABB pentru vehicule grele, fiind un exemplu în țară

Suceava este unul dintre orașele 
care s-au orientat proactiv spre 
adoptarea mobilității electrice urba-
ne, alimentând autobuzele electrice 
cu încărcătoarele rapide ABB Vehicle 
Heavy (HVC) și Terra 54 HV DC.

ABB a furnizat Municipiului Sucea-
va treizeci de stații de încărcare de tip 
Terra 54 HV de 50 kW, precum și 
treisprezece stații de încărcare de 150 
kW, pentru alimentarea flotei de 
autobuze electrice. Încărcătoarele de 
tip Terra 54 HV vor furniza energia 
electrică pentru încărcarea peste 
noapte a autobuzelor, în timp ce 
încărcătoarele de 150 kW vor asigura 
încărcarea rapidă a autobuzelor pe 
timpul zilei, la depou. HVC-urile 
oferă o putere mare de încărcare, 
asigurând astfel disponibilitatea 
maximă a vehiculului.

Soluția ABB instalată la Suceava 
oferă interoperabilitate, fiind compa-
tibilă cu autobuzele furnizate de 
diferiți producători. Soluția se carac-
terizează, de asemenea, prin înaltă 
performanță și longevitate, precum și 
prin simplitatea instalării și eficiență, 
datorită ușurinței cu care se conec-
tează la rețea. Încărcătoarele sunt 
deja echipate pentru a susține 
viitoarele autobuze electrice cu 
capacități de încărcare de 920 VDC. 
Aceste caracteristici au fost utilizate 
cu succes de ABB în alte țări din 
Europa, cum ar fi Germania, Suedia 
și Franța.

„Suntem bucuroși să sprijinim 
Primăria Suceava în această etapă 
importantă, acest proiect servind ca 
un exemplu de orientare către un viitor 
al transportului durabil. ABB este lider 
global în ceea ce privește soluțiile de 
încărcare rapidă DC și suntem gata să 
ajutăm mai multe orașe din România 
să își construiască infrastructura de 
mobilitate electrică“, a spus Erhan 

Savas, Country Managing Director 
pentru ABB în România.

„Calitatea deosebită a echipamen-
telor livrate, precum și profesionalis-
mul fără cusur al tehnicienilor ABB 
reprezintă o garanție pentru Munici-
piul Suceava în efortul nostru de 
implementare a sistemului integrat de 
transport public ecologic în Munici-
piul Suceava“, a declarat Ion Lungu, 
Primarul Municipiului Suceava.

Încărcătoarele electrice pentru 
autobuze provin de la fabrica ABB din 
Italia. ABB, împreună cu liderul de 
proiect, Loial Impex SRL, a finalizat 
cu succes instalarea și punerea în 
funcțiune a echipamentelor la timp.

ABB a intrat pe piața mobilității 
electrice încă din anul 2010, iar până 
astăzi a vândut peste 400.000 de 
încărcătoare pentru vehicule electrice 
în peste 85 de piețe; peste 20.000 de 
încărcătoare rapide DC și 380.000 
încărcătoare AC, inclusiv cele vândute 
prin Chargedot. ABB a primit premiul 
Global E-mobility Leader 2019 
pentru rolul său activ în promovarea 
adoptării internaționale a soluțiilor de 
transport cu emisii zero. ABB oferă 
produse și servicii care aduc o 
contribuție crucială la creșterea 
dezvoltării durabile în industrie. 

ABB oferă în domeniul mobilității 
electrice o gamă completă de soluții 
de încărcare pentru vehicule electrice 
în România, respectiv stații de 
încărcare începând de la 4,6 kW până 
la 600 kW, soluții de încărcare rapidă 
atât pentru autovehicule electrice, cât 
și pentru încărcarea rapidă a autobu-
zelor electrice, troleibuzelor, tramva-
ielor și camioanelor. ABB operează în 
România prin patru domenii de 
activitate: Electrificare, Robotică și 
Automatizare, Acționări Electrice și 
Automatizare de Proces.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) este o 
companie globală de tehnologie de 
vârf care stimulează transformarea 
societății și a industriei în scopul 
realizării unui viitor mai productiv și 
mai durabil. Prin conectarea de 
software la portofoliul său de 
electrificare, robotică, automatizare 
și acționări, ABB împinge limitele 
tehnologiei, conducând performanța 
spre niveluri superioare. Având  
o istorie de excelență de peste 130 
de ani, succesul ABB este realizat  
cu ajutorul celor aproximativ 
110.000 de angajați talentați din 
peste 100 de țări. 

www.abb.com

București, România – Signify 
(Euronext: LIGHT), liderul mondial în 
domeniul iluminatului, își extinde 
portofoliul Philips Hue cu trei dispozi-
tive noi și actualizate, care transformă 
fiecare moment petrecut în grădină 
sau pe terasă într-o experiență 
captivantă și oferă funcția de control 
intuitiv prin wireless. Iluminat inteli-
gent pentru interiorul și exteriorul 
locuinței, mai simplu ca oricând.

„Continuăm să extindem portofo-
liul Philips Hue, pentru a oferi cele 
mai simple soluții de iluminat inteli-
gent, pentru o ambianță personalizată 
în fiecare spațiu atât din interiorul, cât 
și exteriorul locuinței. Cu noile 
întrerupătoare, facem încă un pas 
către adevăratul confort și controlul 

intuitiv pe care le asigurăm consuma-
torilor noștri“, declară Jasper 
Vervoort, Business Leader Philips 
Hue, în cadrul Signify.

Pereții prind culoare  
prin efectele de lumină

Noile bare luminoase Philips Hue 
Amarant permit utilizatorilor să dea 
viață pereților exteriori ai locuinței și 
să recreeze o ambianță perfectă în 
grădina lor, indiferent de sezon. 
Efectul redat de milioanele de culori 
vibrante se intensifică sub reflexia 
protecției metalice și scoate din 
anonimat pereții neutri din grădina 
sau balconul locuinței. Barele lumi-
noase Amarant se pot monta pe 
podea sau agăța de tavan, pentru un 
efect care duce iluminatul decorativ la 
nivelul următor. Noile produse fac 
parte din gama de produse de joasă 
tensiune, sunt ușor de instalat și se 
pot extinde cu mai multe corpuri de 
iluminat, pentru o atmosferă complet 
personalizată. 

Deja cunoscuta Philips Hue 
Appear, destinată iluminatului exte-
rior, vine acum cu un finisaj de oțel 
inoxidabil și o instalare simplă și 
rapidă. Aplica de perete din inox 
emite un efect puternic de lumină, în 
variații de la alb la milioane de culori, 
ce conferă o senzație de eleganță 
spațiilor exterioare. Instalarea este 
atât de simplă, încât tot ce trebuie să 
facă utilizatorul este să o prindă de 

perete folosind un conector, să se 
așeze comod și să se bucure de 
lumină. 

 
Mai mult control, mai mult confort

Și întrerupătorul cu variator Philips 
Hue, unul dintre cele mai populare 
dispozitive din portofoliu, beneficiază 
de o îmbunătățire. Noua versiune 
oferă control intuitiv prin wireless 
pentru toate corpurile de iluminat 
Philips Hue, fără a fi nevoie de aplica-
ție. Pe lângă funcția de reglare a 
intensității luminoase, dispozitivul le 
permite utilizatorilor să își creeze 
propriile scenarii și să se bucure de 
cea mai bună lumină, în funcție de 
momentul zilei. Se poate fixa pe un 
perete, folosind un suport, sau 
amplasa pe orice suprafață magneti-
că, precum frigiderul, tocul metalic al 
ușii sau direct pe masă.

Disponibilitate:
 Philips Hue Amarant – disponibil 

în Europa începând din 26 ianuarie;
 Aplica din oțel inoxidabil Philips 

Hue Appear – disponibil în Europa 
începând din 26 ianuarie;
 Întrerupătorul cu variator Philips 

Hue, cea mai recentă variantă – dis-
ponibil în Europa începând din 26 
ianuarie. 

Pentru mai multe informații, 
specificații și detalii despre  
produse, puteți accesa  
https://www.philips-hue.com/ro-ro. 

Schimbă atmosfera casei  
tale cu noile corpuri de iluminat 

și accesorii Philips Hue

Încărcătoarele ABB Terra 54 HV ABB încărcând autobuzele la depou
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Pentru circuitele de distribuție fi-
nală, protecția diferențială de 30mA 
va asigura protecția împotriva șocuri-
lor electrice.

De departe, cel mai des responsa-
bil de incendii din cauze electrice este 
arcul electric.

Defectul de arc electric se produce 
între conductoarele active sau între 
un conductor activ și cel de nul. Serie 
sau paralel, arcul electric este un tip 
de defect pe care nu îl sesizează 
 niciuna dintre protecțiile uzuale, în-
trucât curentul care se închide prin el 
are o valoare inferioară curentului no-
minal (în cazul arcului serie) și, res-
pectiv, inferioară curentului de scurt-
circuit (în cazul arcului paralel).

Este însă un defect care, dacă se 
dezvoltă, poate aprinde cu ușurință 
materiale combustibile aflate în veci-
nătate. Prin urmare, este de dorit apli-
carea unei soluții de detecție a arcului 
și de întrerupere a alimentării cu ener-
gie electrică pe circuitul respectiv. So-
luția este releul de detecție a arcului 
electric (AFDD), dispozitiv de protecție 
pentru circuite finale, de max 25A; 
este un element de detecție și execuție 
care se instalează în aval de protecția 
magneto-termică-diferențială.

Se recomandă utilizarea acestor 
protecții pe circuite de distribuție fina-
le aferente amplasamentelor medicale 
grupa 0 – conform Normativului I7.

Întreruperile intempestive în ali
mentarea cu energie electrică pot 
face diferența între viață și moarte în 
spitale. Pentru creșterea continuității 
în alimentarea cu energie electrică 
este obligatorie alegerea protecțiilor 
în mod selectiv, având la bază calcu-

Fig. 3. Defect de izolație Modul de monitorizare Monitorizare cu tor și releu 
 pe cablu a rezistenței de izolație Vigirex
  atașat la aparate tip NSX

INFRASTRUCTURI SPITALICEȘTI 
SIGURE – RISCURI ȘI SOLUȚII

Fie că reprezintă loc zilnic de mun-
că sau spațiu pe care îl vizităm tem-
porar, în scopul îngrijirii sănătății, 
spitalele trebuie să fie clădiri sigure, 
în care, nicio clipă, infrastructura să 
nu pună, în niciun fel în pericol sigu-
ranța ocupanților săi.

Realitatea demonstrează că actul 
medical și șansa la viață sunt în mare 
măsură susținute de infrastructura 
clădirii în care acestea se desfășoară, 
iar în acest context este ușor de înțe-
les rolul major pe care îl joacă insta-
lațiile, în general, și instalațiile elec
trice, în special.

În condițiile în care spitalele sunt 
proiectate și executate în conformi-
tate cu normativele și cu standardele 
în vigoare, este de avut în vedere 
faptul că acestea vor funcționa un 
număr semnificativ de ani, perioadă 
în care, pe de o parte, medicina evo-
luează și din ce în ce mai multe echi-
pamente medicale vor fi achiziționa-
te și instalate, iar pe de altă parte, 
instalațiile „îmbătrânesc“, și fără ac-
tivități de întreținere constante, co-
respunzător realizate și monitorizări, 
acestea se pot transforma în surse 
de real pericol.

Dar care sunt principalele riscuri 
din cauze electrice?

Riscul de incendiu și riscul de 
 întrerupere intempestiva în alimen
tarea cu energie electrică la orice 
 nivel.

Incendiile sunt în mare parte cau-
zate de defecțiuni la instalația elec
trică, altele decât binecunoscutele 
defecte de suprasarcină și scurtcir
cuit la care, în mod normal, protecți
ile instalate în tablourile electrice 
trebuie să funcționeze. Dat fiind con-
dițiile din spitale, în care procedurile 
de evacuare a pacienților sunt semni-
ficativ îngreunate, orice măsură se 
poate lua de reducere a riscului de 
incendiu este mai mult decât reco
mandată.

Prin urmare, pornind de la posturi-
le de transformare de medie tensiu-
ne, monitorizarea continuă a tempe-

raturilor în zonele de conexiuni bare  
temperatură cu comunicație wireless 
TH110 cu prealarme și alarme în caz 
de atingere a unor praguri creează 
condițiile realizării de activități de re-
mediere a defecțiunilor la momentul 
oportun și previn riscul de incendiu 
sau de întrerupere intempestivă a ali-
mentării cu energie electrică. Comu-
nicația wireless se realizează către un 
concentrator de date cu ieșire pe 
 Modbus RS485. 

Încălziri pot fi generate și de exe-
cuții neglijente la nivelul tablourilor 
electrice, la conexiunile de cabluri 
sau de creșterea rezistenței de con-
tact pe perioada de funcționare a in-
stalației datorate dilatărilor și con-
tractărilor succesive, urmare a 
variației sarcinilor pe circuit. Aceste 

impedimente pot fi surmontate prin 
execuții îngrijite ale tablourilor și ale 
instalației electrice, în general, și prin 
utilizarea de accesorii de conectare 
fiabile. 

Risc de incendiu determină și de-
fectele de izolație pe cablu pentru 
care se recomandă protecția diferen-
țială de 300mA, însă mai importantă 
decât întreruperea alimentării circui-
telor din cauza acestui defect este 
monitorizarea continuă a rezistenței 
de izolație pe coloane, cu prealarme 
și alarme în caz de atingere a unor 
praguri prestabilite. Această monito-
rizare se poate realiza prin echiparea 
protecțiilor respective cu module 
pentru monitorizarea rezistenței de 
izolație sau prin utilizarea în acest 
scop a releelor de tip Vigirex.

Mihaela Gușă – Health and Care Department Schneider Electric România

Modbus RS485

Concentrator 
ZigBee 

Fig. 1. Senzori de temperatură Easergy TL110 montați pe bornele de medie și joasă  
ale transformatoarelor de medie tensiune, cu comunicație wireless către un concentrator  

de date cu ieșire pe Modbus RS485

Fig. 6. Instalație electrică 
selectivă prin calculul 
curenților de scurtcircuit și 
studierea tabelelor de 
selectivitate

Fig. 2. Sistemul funcțional Prisma Plus de la Schneider Electric, executat cu accesorii  
de conectare sigure conform SR EN 61439-1

Fig. 4. Defectul de arc electric serie și paralel

Fig. 5. iArc – releu de detecție a arcului 
electric – Schneider Electric
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lul curenților de scurtcircuit și studie-
rea tabelelor de selectivitate ale pro-
ducătorilor de aparataj de protecție. 
Utilizarea mai multor furnizori de 
aparataj de protecție elimină orice 
posibilitate de asumare de responsa-
bilitate în ceea ce privește funcționa-
rea selectivă a întreruptoarelor auto-
mate.

Monitorizarea încărcării circuite
lor este o cerință esențială la proiec-
tele de spitale, având în vedere prac-
ticile pe durata de funcționare a 
clădirii și creșterea numărului de con-
sumatori – echipamente medicale și 
nu numai. Într-o instalatie corect di-
mensionată și bine întreținută, crește-
rea consumului pe un circuit nu va 
conduce la incendiu, ci la declanșa-
rea pe suprasarcină a protecției, 
ceea ce, de fapt, înseamnă întrerupe-
rea în alimentarea cu energie elec-
trică, cu consecințele nedorite de ri-
goare.

Este motivul pentru care monitori-
zarea încărcării circuitelor, cu alarme 

în caz de atingere a anumitor praguri, 
reprezintă o măsură eficientă care dă 
o vizibilitate clară asupra capacității 
instalației de a mai alimenta consu-
matori noi.

Soluția propusă este utilizarea 
pentru consumatori de până în 630A 
a PowerTag – senzori de energie cu 
comunicație wireless către un con-
centrator de date cu ieșire pe  Modbus 
TCP/IP. Astfel se transmit prin comu-
nicație parametri electrici esențiali ai 
unui circuit: tensiuni, curenți, puteri 
active (cu clasa de precizie 1), reacti-
ve, cosφ… în timp real, cu alarme în 
caz de atingere a unor praguri de în-
cărcare.

Riscul de șocuri electrice
Riscul de șoc electric este mai 

mare în cazul intervențiilor în care 
echipament electric medical intră în 
contact cu pielea rănită, adică în ca-
zul intervențiilor chirurgicale. Coro-
borat cu necesitatea stringentă de 
continuitate în alimentarea cu energie 

electrică, Normativul I7-2011 clasifi-
că aceste spații: saloanele de terapie 
intensivă, sălile de operație, sălile de 
angiografie… în ceea ce se numește 
„amplasamente medicale grupa 2“. 
Totodată, Normativul I7 și standardul 
de instalații electrice pentru amplasa-
mente medicale SR EN 60364-7-710 
descriu soluțiile specifice de alimen-
tare cu energie electrică a acestor 
spații, respectiv utilizarea sistemului 
IT medical, monitorizarea continuă a 
rezistenței de izolație, cu semnaliza-
rea sonoră și vizuală a defectelor 
electrice și de izolație.

Soluțiile moderne, digitale ale 
 Schneider Electric conectează ta-
bloul electric la rețeaua Ethernet a 
clădirii, cu posibilitate de alarmare 
prin e-mail a personalului tehnic în 
condițiile apariției primului defect de 
izolație și/sau a defectelor electrice.

Tablourile Smart Prisma Med – 
Schneider Electric sunt tablouri certi-
ficate pentru a fi utilizate în amplasa-
mente medicale grupa 2, au certifi care 
din punct de vedere al compatibilității 
electromagnetice și sunt livrate cu 
cod QR care are încărcat întreaga do-
cumentație aferentă: schema monofi-
lară, fișe tehnice…

Progresul tehnologic poate fi aplicat 
cu succes și în infrastructura de insta-
lații electrice a spitalelor: tablourile 
electrice pot fi cu ușurință conectate la 
rețelele Ethernet ale spitalelor, putân-
du-se prelua informații privind starea 
deschis/închis a întreruptoarelor, in
formații despre consumuri, informații 
despre calitatea energiei – aspect de-
osebit de important.

Întrucât sunt clădiri mari și critice 
pentru viața oamenilor, care funcțio-
nează continuu (365/7/24), este în 
interesul tuturor să introducem în in-
frastructura spitalicească sisteme 
care să crească proactivitatea și efici-
ența personalului de întreținere.

În acest scop, toate informațiile 
care se adună din instalații trebuie ur-
mărite și analizate prin utilizare de 
softuri specializate pentru manage-
mentul energiei electrice: 

Power Monitoring Expert de la 
Schneider Electric este un software 
certificat ISO 50001, specializat pen-
tru managementul energiei electrice, 
cu module dedicate pentru monitori-
zări esențiale la spitale:
 Monitorizări termice ale echipa-

mentelor de medie tensiune prin utili-
zarea senzorilor de temperatură cu 
comunicație wireless;
 Starea deschis/închis a între-

ruptoarelor tablourilor electrice prin 
soluții smart sau prin controlere de 
BMS; 
 Monitorizarea tablourilor de săli 

de operație și terapie intensivă;
 Monitorizarea încărcării circui-

telor prin analiza valorilor de curenți 
sau prin Powertag;
 Contorizări, cu rapoarte com-

parative prin analiza cărora să se 
poată vedea unde se pot face econo-
mii;
 Testarea surselor de rezervă cu 

asigurarea trasabilității parametrilor 
de testare;
 Monitorizarea calității energiei 

electrice.

Softul va permite vizualizarea date-
lor în timp real și crearea unor arhive. 
Istoricul datelor poate fi util în analiza 
evoluției consumurilor și sprijină lua-
rea deciziilor privind măsuri ulterioare.

Softul permite organizarea datelor 
colectate și vizualizarea lor sub formă 
de rapoarte, grafice și diagrame care 
se actualizează automat; aceste in-
formații se vor referi și la alte tipuri de 
energii: apă, abur, gaz, aer.

Platforma de soft trebuie să se in-
tegreze în soluția de Building Mana-
gement Systems (BMS) a clădirii.

Softul de monitorizare a instalației 
electrice și de gestionare a consumu-
rilor de energii va sprijini utilizatorul 
clădirii în:
 Realizarea auditului energetic și 

atestarea conformității cu cerințele 
standardelor în vigoare;
 Creșterea proactivității persona-

lului de întreținere în condiții de redu-
cere a costurilor;

 Crearea premizelor pentru o mai 
bună alocare a costurilor de întreține-
re ulterioare și OPEX;
 Creșterea eficienței de funcțio-

nare și energetice și optimizarea cos-
turilor cu energiile;
 Îndeplinirea obiectivelor privind 

sustenabilitatea și crearea posibilității 
unor renegocieri ale tarifelor cu Utili-
tățile.

În orice societate, spitalele sunt 
clădiri publice critice, esențiale, iar 
modul în care înțelegem să le con-
struim, să le întreținem și să le dotăm 
este o măsură a gradului de civilizație 
a societății. 

Spitalele zilelor noastre sunt spita
le reziliente, hipereficiente, suste
nabile și orientate către om.

Iar toți cei care lucrăm în industrie 
avem obligația ca prin soluții aplica
bile infrastructurilor spitalicești să 
servim actul medical, extrordinar, în 
fiecare zi!

Fig. 7  PowerTag pentru Concentrator Smartlink SI B
 aparate tip NSX,  Powertag Link
 respectiv Acti 9

Fig. 9. Smart panel – tablou conectat în rețele Ethernet

Fig. 10. Dashboard-uri și rapoarte obținute prin Power Monitoring Expert – Schneider ElectricFig. 8. Smart Prisma Med – soluție certificată Schneider Electric România

Modbus TCP/IP Modbus TCP/IP PowerTag
Cap de tablou
Senzor de energie wireless
Clasa 1 în Energie și Curent
Valori instantanee afișate  

pe pagini web de Smartlink
Dashboard-uri cu Com’X510 sau BMS

PowerTag + Acti 9 Com System –  
beneficii principale

Monitorizarea sarcinilor critice 
Detecția căderilor de tensiune
Alarme la xx% sarcină

PowerTag
Plecări
Senzor de energie 

Contactor
pentru Smartlink
Conectare ușoară

Smartlink
SI B

OF/SD Ti24
Pentru Smartlink
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Prysmian Group, lider mondial în 
industria sistemelor de cablu de 
energie și telecomunicații, a lansat la 
începutul acestei luni CATALOGUL 
ONLINE pentru cablurile de energie, 
o nouă platformă web care va oferi 
clienților acces rapid la cablurile din 
portofoliul Prysmian România.

Toate detaliile tehnice pentru 
cablurile de energie sunt acum la doar 
un click distanță, iar catalogul va oferi:
  informații complete și actualizate 

despre produse;
  interfață dublă de navigare, atât în 

limba română, cât și în engleză;
  filtre de căutare variate pentru o 

navigare facilă;
 opțiuni de comparație a cablurilor;
  opțiuni de descărcare Fișe Tehnice 

în diferite limbi;
 generator DoP.

 
Catalogul online oferă acces facil 

la informații actualizate în orice 
moment și poate fi accesat de 
oriunde și de pe orice dispozitiv. 
Interfața prietenoasă este optimizată 
atât pentru versiunea web, cât și 
pentru dispozitivele mobile.

Utilizatorul poate începe navigarea 
cu alegerea categoriei de produse. 
După selectarea categoriei, o listă 
completă de subcategorii este 
disponibilă, cablurile fiind grupate 
după caracteristici precum parametrii 
de construcție (cabluri armate sau 
nearmate, de joasă sau de medie 
tensiune), tipul aplicațiilor sau tensiu-

ne. Fiecare subcategorie conține o 
serie de familii de produse care, 
odată accesate, vor afișa lista de 
produse și secțiunile incluse. În cadrul 
unei categorii sau subcategorii, 
utilizatorul are la dispoziție un meniu 
în partea stângă cu opțiuni de filtrare 
avansată a rezultatelor după: para-
metri de construcție cablu, proprietăți 
electrice, caracteristici de utilizare 
sau proprietăți la foc.

În paginile de produs, utilizatorii au 
posibilitatea de a descărca fișa tehnică 
în limba română sau engleză, pot 
consulta detaliile tehnice, descrierile 
sau standardele direct în pagina web și 
pot compara mai multe produse din 
cadrul aceleiași familii. Meniul princi-
pal oferă posibilitatea de a accesa 
rapid generatorul DoP, broșurile și 
publicațiile recente sau datele de 

contact pentru a intra în legătură cu 
unul dintre colegii noștri din vânzări.

Prysmian investește în mod con-
stant în dezvoltarea soluțiilor de 
digitalizare, astfel încât să poată oferi 
clienților săi cele mai bune produse și 
servicii și să răspundă nevoilor în 
continuă evoluție și transformare 
digitală. Bazat pe un model propriu de 
clasificare a produselor ce acoperă 
standardele pieței – PIM (Product 
Information Management), catalogul 
online permite actualizarea informa-
țiilor despre produse în timp real, 
reducând astfel riscul erorilor și 
oferind clienților o modalitate facilă de 
a fi la curent cu cele mai noi produse 
din portofoliul Prysmian România.

Vizitați acum site-ul nostru  
la adresa:  

https://ro-catalogue.prysmiangroup.com/

CATALOGUL ONLINE PRYSMIAN

NOTĂ: 
În numărul 8/2020 al revistei ELECTRICIANUL a fost publicat articolul dl. dr. ing. Stelian Matei, cu titlul „Impunerea 

unei cerințe impune și verificarea realității ei“. Pe parcursul articolului au fost utilizate în mod neconform reglementărilor 
în materie, câteva tabele și elemente din două standarde CENELEC disponibile și în limba română. Ne cerem scuze 
ASRO - Asociația Română pentru Standardizare, organism național român care se ocupă de standardizarea în România.

Vă propunem soluționarea amiabilă a situației create prin publicarea în această ediție a revistei ELECTRICIANUL, 
cea cu nr. 1/2021, a unei note în care comunicăm cititorilor că referirile la cele două standarde nu au fost autorizate 
de ASRO, care este titularul drepturilor de autor și drepturilor conexe pentru ele, motiv pentru care ne exprimăm 
regretul și ne cerem scuze.

Vă asigurăm că redacția va supraveghea pe viitor respectarea tuturor prevederilor Legii 163/2015 în cadrul 
materialelor publicate.
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