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Nu ești sigur care este soluţia potrivită?
Te poţi baza pe Lapp.

Lapp Group este furnizor mondial de cabluri industriale, accesorii pentru cablu
și sisteme de cea mai înaltă calitate. Compania a fost înfiinţată de Oskar Lapp
în 1957 cu ÖLFLEX® - primul cablu industrial de control din lume.

În ultimii 60 de ani, afacerea de familie cu sediul în Stuttgart, Germania,
s-a dezvoltat și a ajuns furnizor mondial cu aproximativ 3.440 de angajaţi.
Cu 17 fabrici, 40 subsidiare și 100 de parteneri la nivel internaţional,
ne-am dezvoltat serviciile pe fiecare continent.

Inovaţia, calitatea fără compromisuri și expertiza în domeniu ne recomandă
ca fiind partenerul dvs. de încredere pentru furnizarea de cabluri și accesorii
în diferite arii de activitate. Prin infrastructura globală și suportul local ne
asigurăm că le prezentăm clienţilor noștri soluţia ideală - de la produse
standard până la produse special create. Ca fondator al unei reţele industriale
de succes, Lapp Group înţelege valoarea proximităţii și creează parteneriate
de afaceri de durată, bazate pe încredere și seriozitate, echipa Lapp
dedicându-se proiectelor în totalitate.

*Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi www.lappkabel.ro



Ediția

a II-a

manualul de INSTALAȚII

Manualul de Instalații
reprezintă ediția a II-a a celei mai ample lucrări tehnice
apărute după anul 1990, fiind singura de acest tip în
domeniul instalațiilor pentru construcții.

Pentru comenzi vă rugăm să completați formularul on-line:
www.artecno.ro/manual. Livrare imediată din stoc.

Informații suplimentare la tel./fax: 021 642 67 62 
e-mail: contact@electricianul.ro ARTECNO BUCUREȘTI SRL

ENCICLOPEDIA TEHNICĂ DE INSTALAȚII
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Primul nivel de protecie – detecia rapidæ –
CerberusTM PRO

CerberusTM PRO este un sistem anti-incendiu care
excelează prin detecție rapidă și fiabilă, semnalizare
sonoră și control, protejând astfel oamenii și bunurile. 

CerberusTM PRO oferă patru variante constructive de
centrale anti-incendiu, potrivite pentru orice fel de apli -
cații, indiferent de mărimea și gradul de complexitate al
acesteia și poate fi folosit atât în mod independent cât și
conectat în rețele, utilizând tehnologia LAN. Centralele
sunt ușor de utilizat și prezintă avantajul gestionării de la
distanță, facilitând astfel mentenanța sistemelor fără a
mai fi necesară deplasarea echipei tehnice în locația res -
pectivă.

CerberusTM PRO asigură, de asemenea, caracteristici
unice de siguranță ale sistemului. Fiecare detector de
incendiu și fiecare dispozitiv periferic aferent are încor -
porat un izolator la scurt-circuit, astfel încât circuitele
deschise pot fi localizate în mod facil. Toate aceste
aspecte fac ca centrala de incendiu să fie ușor de operat
și se asigură acționarea în siguranță și corectă în cazul
unui eveniment.

În afara centralelor anti-incendiu, gama CerberusTM

PRO oferă, de asemenea, un terminal de incendiu care
poate fi conectat la rețea. El oglindește display-ul și
funcțiile centralelor antiincendiu. Acesta poate fi, de
asemenea, folosit ca terminal de funcționare adițional,
suplimentar centralelor anti-incendiu – de exemplu într-o
cameră de monitorizare a securității sau zona de recepție
a unei clădiri. Aceasta permite o reactivare mai rapidă în
caz de alarmă, deoarece persoana responsabilă nu trebuie
să se deplaseze până la centrală. Terminalul anti-incendiu
conectabil în rețea poate fi folosit ca un terminal opera -
țional în stand by. În cazul în care o centrală nu va func -
ționa, terminalul va prelua funcția acesteia.

Detectoarele de incendiu

Familia de detectoare inteligente CerberusTM PRO
răspunde tuturor cerințelor, de la camere curate la medii
dificile. De asemenea, pun la dispoziție o soluție pentru
detecția de CO, independent de incendiu. Detectoarele
inteligente cu tehnologie ASA (ASA - Analiză Semnal
Avansată) reacționează mai eficient datorita celor nouă
seturi de parametri selectabili, ceea ce face astfel încât

PROTECT, IA LA INCENDIU

Cum protejăm eficient și ușor clădirile de
pericolul incendiilor
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detectoarele să fie imune la fenomene înșelătoare, astfel
prevenindu-se costurile și întârzierile cauzate de alarmele
false. Aceasta înseamnă că, în cazul unui incendiu ade -
vărat, detectoarele cu tehnologie ASA (ASA - Analiză
Semnal Avansată) reacționează mai eficient.

Sistem de detecie wireless

Sistemul de detecție a incendiului SWING (Siemens
Wireless Next Generation) oferă un nivel ridicat de fia -
bilitate și flexibilitate, fiind în același timp unica soluție de
detecție incendiu wireless. Swing combină o rețea
wireless sigură cu tehnologia ASA patentată (Advanced
Signal Analysis) pentru a se asigură de o detecție optimă
la incendiu.

În zonele cu fenomene înșelătoare, detectoarele ASA
sunt alegerea ideală, deoarece asigură detecția și previn
alarmele false. Mulțumită tehnologiei lor inteligente ana -
lizează rapid principalele caracteristici ale unui potențial
incendiu: existența particulelor de fum, căldura excesivă
și dioxidul de carbon.

În rețeaua de tip mesh, fiecare dispozitiv wireless
comunică cu dispozitivele adiacente, ceea ce înseamnă că
cel puțin două căi redundante sunt disponibile în orice
moment pentru a transmite informații. Pentru a crește
siguranța, fiecare dispozitiv are două benzi de frecvență
cu canale multiple.

În cazul unei tulburări, rețeaua se "repară" singură
schimbând canalele sau benzile de frecvență și prin trans -
miterea informației mai departe printr-un dispozitiv adia -
cent. Aceasta asigură că toate informațiile disponibile
ajung în interfață și în cele din urmă în centrala anti-
incendiu.

Astfel, detectoarele cu tehnologie ASA sunt prima
alegere pentru aplicațiile sofisticate în medii curate,
moderne sau dificile, cum ar fi holuri cu scopuri multiple,
bucătăriile cantinelor, centre de date și facilități de
producție industrială.

Cerberus DMS

De ce ați avea nevoie de un produs software în plus
față de un sistem de detecție incendiu de calitate înaltă?

Platforma de management Cerberus DMS prezintă un
singur punct de intrare pentru utilizatori de a opera, mo -
nitoriza și optimiza sistemele de siguranță la incendiu și
de securitate sau o combinație a acestora. Migrarea de la
MM8000, precursorul acestuia, se face cu ușurință.

Cerberus DMS este o arhitectură flexibilă care permite
scalabilitate de la sisteme mici și mijlocii la mari și com -
plexe. Platforma oferă distribuții personalizabile și spe -
cifice pieței. Cerberus DMS poate fi instalat pe un singur
computer, cu funcționalitate completă a serverului și a
clientului. În plus, clienții instalați, Web și Windows App
pot fi adăugați și pe hardware separat. Interfețele web
oferă clientului o flexibilitate sporită pentru funcționarea și
viitoarele extensii, de exemplu aplicații mobile pentru
tablete și telefoane inteligente.

De ce avem nevoie de un astfel de software ?
• Pentru a susține o mai rapidă și precisă luare a

deciziilor într-o situație de urgență
• Pentru a-și îndepli obiectivele cu mai puține resurse

și training-uri mai simple pentru situațiile în care per -
sonalul se schimbă frecvent

• Pentru a crește fiabilitatea site-ului.

Fie că aveți nevoie de o aplicație simplă pentru ges -
tionarea sistemului de incendiu sau de o aplicație avan -
sată pentru un sit industrial complex, Cerberus DMS vă
sprijină în a proteja clădirea dumneavoastră într-un mod
mai inteligent, mai eficient și mai flexibil.

Managementul siguranței dumneavoastră la incendiu
și managementul sistemelelor de securitate nu trebuie să
fie complicate. 

Cerberus DMS este o stație de management persona -
lizabilă care face ca protecția clădirii să fie mai inteligentă,
mai ușoară și mai flexibilă. Acesta vă oferă puterea de a
răspunde evenimentelor care implică siguranța vieții și
evenimentelor legate de securitate rapid și fiabil. Fluxurile
de lucru integrate și armonizate garantează o privire de
ansamblu rapidă și concentrată în timpul evenimentelor și
rezistență la eroarea de funcționare a sistemelor de sigu -
ranță și securitate conectate.

Bazat pe tehnologia de vârf de la Siemens, Cerberus
DMS se adresează nevoilor imediate ale sistemului dum -
neavoastră și adăpostește, de asemenea, extinderi vii -
toare, prin integrarea disciplinelor multiple cum ar fi si -
guranța la foc și securitate cu controlul accesului, detecția
la efracție și supravegherea video.

Conectivitate

Cerberus DMS poate integra și comunica cu o gamă
largă de familii de produse și sisteme precum:

Siguranța la incendiu
• Algorex
• CerberusTM PRO 
Securitate
• Milestone XProtect Expert/Corporate
• SiPass integrated
• SPC Intrusion.

www.siemens.ro/ bt

PROTECT, IA LA INCENDIU
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Întrebați orice electrician care este instrumentul cel mai
valoros și probabil vă va spune mâinile. În timp ce produsele pe
care le instalăm devin din ce în ce mai avansate din punct de
vedere tehnologic, metodele pe care le folosim pentru a le
instala sunt încă în primul rând manuale.

Inginerii de la HellermannTyton au produs un pistol
manual pentru prinderea și tăierea colierelor late, care
oferă o performanță și o fiabilitate mai mare decât alte
unelte de tensionare manuală.

În centrul EVO9 se află tehnologia
inovatoare Tension-Lock-Cut (TLC),
patent în așteptare, care permite o pre -
cizie maximă atunci când se tensio -
nează colierele și minim de efort la
tăierea lor. 

EVO9 elimină solicitarea datorată
aplicării repetitive a colierelor, fiind mai
ușor, mai sigur și mai precis ca nicio -
dată. 

Datorită tehnologiei TLC unice,
EVO9 reduce forța ma nuală necesară
pentru tensionarea colierelor și gene -
rează o reducere semnificativă a recu -
lului când acestea sunt tăiate. Opera -
torii pot fixa colierele mai confortabil și
cu un risc redus de rănire datorită efor -
tului repetitiv. 

EVO9 oferă o tensionare precisă a
colierelor între 53 N și 307 N. Pe lângă
EV09 standard, sunt disponibile două
va riante suplimentare: EVO9SP pentru

mâini mai mici (dis tanța între levierul de acționare și corpul
pistolului este 80 mm față de 90 mm) și EVO9HT pentru
forțe de apli care deosebit de ridicate (până la 516 N).

EVO9 oferă 33 de setări de forțe de aplicare diferite
pentru calibrarea manuală la specificațiile individuale ale
utilizatorilor. Aceasta include, de asemenea, o facilitate de
ajustare rapidă, care permite instalatorului să sară cu ușu -
rință între intervalele de forțe mai mari sau mai mici
pentru lucrările care necesită o varietate de forțe diferite
pentru cabluri. 

Pentru mai multe informații, contactați:
officeRO@HellermannTyton.at

Despre HellermannTyton

HellermannTyton este un producător și furnizor de
produse pentru prinderea, fixarea, instalarea, conectarea,
izolarea, protejarea și identificarea cablurilor electrice și a
infrastructurii rețelelor de date. De asemenea, dezvoltăm
piese din plastic pentru aplicații industriale conform cu
cerințele clienților. Portofoliul nostru include mai mult de
75 000 de articole. Operăm 15 facilități de producție de
nivel mondial și dezvoltăm produse în 11 locații. Mai mult
de 4 500 de angajați lucrează la HellermannTyton în 37 de
țări.

APARATAJ ELECTRIC

EVO9: pistolul de aplicat coliere al viitorului
este disponibil acum

Lama din oțel inoxidabil, extrem de rezistent la uzură și carcasa din
fibră de sticlă ușoară, dar dură și cu mâner anti-alunecare, au făcut din

EVO9 un pistol durabil și precis

Fixare precisă, sigură și confortabilă a colierului - EVO9 necesită o forță de aplicare mai mică
decât celelalte unelte manuale pentru coliere
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CABLURI S, I ACCESORII

Cu toții știm cum este să fii prins în jungla din zilele de
astăzi: o junglă a informațiilor, a cerințelor și specificațiilor
– uneori controversate.

Devine din ce în ce mai dificil să navighezi prin această
junglă. Pe de o parte, avem presiunea interminabilă dato -
rată reducerilor de costuri, iar pe de cealalaltă parte
miniaturizarea continuă și creșterea vitezei mișcării dis -
pozitivelor. În timp ce folosirea diferitelor tipuri de chi -
micale și lubrifianți crește profitabilitatea procesului, de
cele mai multe ori acest lucru produce pagube și acțiuni
diverse, fie exercitate de natură, cum ar fi razele UV pro -
vocate de soare, temperaturile reci sau calde, fie exer -
citate de presiunile mecanice. Pe deasupra, globalizarea și
comerțul internațional sunt în plină expansiune, iar sute
de producători din diferite colțuri ale lumii spun că “ei” au
soluția pentru aplicația dumneavoastră. Și, nu în ultimul
rând, avem timpul care ticăie mereu... tic... tac… tic... tac.
Jungla, nu-i așa?

Fiind lider mondial în soluții de cablaje și accesorii de
peste 60 de ani, ne simțim responsabili să asi gurăm în
permanență soluția potrivită aplicațiilor dumneavoastră.

Puterea noastră inovativă, expertiza și experiențele cu
milioanele de aplicații din întreaga lume, dezvoltarea de
produse proprii, centre de testare și laboratoare și con -
tactul per manent cu clienții, peste 600 de experți și mai
mult de 3.440 de angajați care lucrează incontinuu, ne
recomandă.

Pentru a vă oferi și mai multă în credere în soluțiile
tehnice oferite, vă punem la dispoziție cea mai bună
expertiză tehnică din piață. În fișele tehnice, portofoliul și
whitepaper-ele detaliate veți găsi caracteristici ale pro -
duselor standard, cât și ale produselor speciale. Pe lângă
cerințele standard acordăm atenție aplicațiilor persona -
lizate și vă ținem la curent în legătură cu ultimele inovații
din industrie prin newsletterele și platformele de social
media.

Cu noi - Lapp România – aveți parte de cea mai bună
soluție implementată în proiectul dumneavoastră. Vă
furnizăm ex pertiză tehnică specializată, pe plan local,
dezvoltând proiectul alături de dumneavoastră, conform
nevoilor dumneavoastră.

Nu contează dacă pe e-mail, telefon sau chat online,
suntem întotdeauna dispo ni -
bili, la fel ca și expertul nostru
online – configuratoarele de
produse Lapp, o aplicație
online, care vă ajută să salvați
timp și energie atunci când
căutați produsul potrivit.

Peste 40.000 de produse
standard formează baza în con -
figuratoarele de produse Lapp,
creând posibil itatea unui
număr infinit de soluții. Utili -
zând criteriile existente, puteți
găsi cabluri, pre setupe, conec -
tori sau con ductori în doar
câteva se cunde. Aplicația este
dis ponibilă atât pe website, cât
și pe tabletă și telefoane
mobile. Alegerea produsului
potrivit este simplă și rapidă cu
Lapp!

Mai multe informații găsiți
pe www.lappkabel.ro.

Asigurați-vă succesul zilnic
al afacerii dumnea voastră și
intrați în comu nitatea clienților
fericiți ai Lapp România!

Expertiza tehnică Lapp – cheia către soluții
de cablare reușite
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Un Sistem de Management al Distribuției (DMS) este
necesar pentru a gestiona o rețea electrică. În termeni generali,
o rețea electrică poate funcționa fără a fi gestionată – precum în
cazul unei instalații electrice dintr-o casă. Însă, rețeaua electrică
de acasă este una foarte mică. Dacă o astfel de rețea pică, acest
lucru nu afectează cu nimic alte locuințe. În plus, acest tip de
rețele sunt rareori refăcute sau extinse. 

Sistem de management al reelei necesar
pentru reelele de distribuie

Când o rețea electrică este extinsă pentru a acoperi
necesitățile unui oraș, district sau o întreagă regiune,
aceasta devine o rețea de distribuție. Inevitabil, această
extindere va aduce cu sine noi provocări: o defecțiune
într-o secțiune a rețelei poate afecta numeroase locuințe,
în timp ce o defecțiune totală poate afecta sute de mii de
persoane. În comparație cu o rețea domestică, rețeaua de
distribuție este “vie”. 

Aceasta este extinsă și adaptată constant pe măsură
ce alte locuințe sunt adăugate și noi afaceri deschise.
Odată cu cererea crescută pentru energie vin noi linii de
alimentare. În aceste condiții, o rețea nu poate rămâne
ne gestionată deoarece s-ar ajunge la un black-out perma -
nent. Datorită acestui fapt, un sistem de management al
rețelei este necesar – un sistem cu o vedere de ansamblu
constantă care arată pozițiile întrerupătoarelor de înaltă
tensiune și ce operații sunt necesare
pentru a integra noi linii și cabluri sau
pentru a executa lucrări de men -
tenanță. Sistemul de management al
rețelei are rolul de a preveni între -
ruperile de curent sau de a limita o
întrerupere de acest fel la cât mai
puțini clienți posibil. 

Înainte, era suficient să se
folosească o hartă a rețelei pe care
erau marcate cu bolduri de diferite
culori pozițiile întrerupătoarelor și să
se noteze toate operațiile într-un
registru. Comunicarea cu tehnicienii
se efectua prin inter mediul tele fo -
nului sau prin radio, în timp ce spe -
cialiștii executau calculele pentru
rețea în mod manual. 

În ziua de azi, persoana respon -
sabilă cu sistemul de management al
rețelei (operatorul) are nevoie de
suport tehnic datorită volumului mare

de date ce se acumulează în centrul de comandă-control
al unei rețele. Acest sistem se numește Distribution
Management System (DMS sau Sistem de management
al distribuției). În linii mari, un DMS are două sarcini. În
primul rând, întocmește o hartă a valorilor măsurate și a
poziți i lor întrerupătoarelor de înaltă tensiune și le
înregistrează operațiile. Această parte este cunoscută ca
și SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). A
doua parte presupune calcularea rețelei având în vedere
fluxurile de sarcină, calculele de scurt-circuit, setările bo -
binelor de tratare a neutrului, treptele pentru transfor -
matori, etc. Ambele părți sunt necesare pentru a menține
rețeaua operațională. În cele din urmă, rețeaua poate fi
influențată de un număr variabil de fac tori. Aceștia pot
include operații de comutare planificate care sunt nece -
sare pentru extinderea rețelei sau pentru a executa lucrări
de mentenanță, însă cele mai proble matice aspecte sunt
sarcinile variabile, generarea de energie și defecțiunile.
Pentru o adaptare rapidă la aceste influențe și pentru o
funcționare fără probleme a rețelei, operatorului i se pun
la dispoziție o multitudine de infor mații. De exemplu, ei
primesc informații în timp real de la întrerupătoare sub
formă de mesaje, alarme și notificări legate de status. Se
folosesc de asemenea informații anterior înregistrate,
cum ar fi punctul de localizare a unei probleme sau câți
clienți sunt afectați. Această informație poate veni, de

SOFTWARE

zenon – Maestrul Rețelelor Electrice de
Distribuție

Echipa Kreatron Automation

Figura 1. Vedere de ansamblu a unei rețele de medie tensiune
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SOFTWARE

exemplu, de la un sistem de informare geografică (GIS)
sau un sistem informatic integrat precum SAP. 

Ce ar trebui sæ facæ un DMS

Privind un sistem DMS din punct de vedere tehnic,
avem două întrebări ce ar trebui puse: de unde vin toate
aceste date și cum poate un DMS să înlocuiască harta
tradițională? Răspunsul la prima întrebare este unul
simplu: datele sunt furnizate prin interfețe. Un sistem
DMS are nevoie de interfețe pentru toate zonele de lucru.
Informații care până acum erau comunicate prin telefon,
acum ajung automat prin tehnologia telecontrol din cadrul
DMS-ului. Din păcate, nu este cazul pentru fiecare între -
rupător din cadrul unui sistem de management al rețelei.  

În funcție de configurația rețelei (remote network) sau
de necesități, pot exista întrerupătoare care nu sunt con -
trolate de la distanță. Pentru a întocmi harta întrerupă -
toarelor în DMS, este nevoie de o funcție asemănătoare
cu cea a tracking-ului manual. În zenon, această funcție
este denumită manual correction. Avantajul corecției
manuale în DMS este faptul că acesta calculează simultan
starea rețelei și oferă operatorului informații adiționale. 

Operatorul poate afla dacă o linie este funcțională,
oprită, pusă la pământ sau folosită pentru alimentări
multiple. În același timp, DMS-ul poate depista înainte de
conectare dacă o intervenție va afecta diferiți consumatori

sau va supraîncărca alte secțiuni ale rețelei. Astfel, sis -
temul asistă operatorul și previne eventuale greșeli. 

Pe lângă interfețele pentru detectarea stării rețelei și
pentru controlul de la distanță al diferitelor echipamente
precum întrerupătoare, transformatoare, aparate de pro -
tecție etc., DMS-ul mai are nevoie de interfețe cu alte
sisteme pentru geo-informații, date clienți și stocare de
date colectate pentru folosirea lor de către alte sisteme.
Astfel, DMS-ul are rolul unei intersecții sau gateway
pentru o varietate de tipuri de informație. De asemenea,
DMS-ul nu este “scutit” de trend-uri: datele necesare
diferitelor sisteme pot fi stocate în cloud.  

Atunci când un sistem DMS este folosit, este impor -
tant să se vadă starea rețelei. Calculele necesare pentru
acest lucru sunt făcute de către un modul de debit de
sarcină. Acest modul ia în calcul topologia rețelei, ali men -
tările și sarcinile și folosește aceste infor mații pentru a
calcula tensiunile și distribuția energiei și curenților.
Aceste calcule pot fi folosite pentru a deriva funcții care
sunt necesare pentru monitorizarea rețelei sau pentru a
indica posibilele supraîncărcări de sistem din timpul
operațiilor de comutare. În plus, calcularea fluxului de
sarcină poate fi folosit și în modul simulare. 

În timpul monitorizării, calculele N-1 sunt efectuate
pentru a anticipa ce s-ar putea întâmpla dacă o sursă
eșuează. Ar fi o altă sursă suprasolicitată, avariată? Ar
avea loc o reacție în lanț? Cu rezultatele calculelor N-1,
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măsurile de precauție pot fi luate înainte ca orice să se
întâmple. 

Resursele smart ajutæ la meninerea stabilitæii
reelei

Calculul fluxului de sarcină presupune că rețeaua pre -
zintă mai multe valori constante măsurate. Însă, acest
statut nu este strict necesar pentru estimarea stării re -
țelei. Estimatorul de stare calculează starea actuală de ali -
mentări și sarcini. Verifică valorile măsurate, detec tează
valorile incorecte și estimează valorile măsurate ce
lipsesc (de unde și numele de estimator). Acest procedeu
este bazat pe valorile măsurate curente, de la sistemul de
control al proceselor. Folosind aceste date, estimatorul
pentru modelul rețelei poate găsi o soluție pentru ten -
siunile complexe care să se potrivească cel mai bine cu
valorile măsurate existente. 

Scopul estimării de stare a rețelei este de a oferi un
set constant și complet de valori măsurate, care să stea la
baza viitoarelor calcule de flux de sarcină sau de scurt-
circuit. În plus, valorile calculate sunt comparate cu valori-
limită. De obicei, valorile calculate sunt vizualizate cu iden -
tificatorul lor. 

Operatorii sau supraveghetorii de sistem sunt infor -
mați cu privire la devieri mari de la valorile măsurate exis -
tente. Calculul fluxului de sarcină și funcțiile estimatorului
de stare sunt printre cele mai importante funcții din cadrul

managementului de rețea și părți intrinseci ale unui DMS.
Din acest motiv, COPA-DATA lucrează la implementarea
acestor funcții. Nu numai în scopul extinderii afacerilor în
direcția rețelelor de distribuție, dar și pentru a-și consolida
poziția în domeniul automatizării stațiilor, deoarece, și aici,
este o cerere în continuă creștere pentru algoritmi de
calcule complexe pentru electricitate și tensiuni.   

(articol original: zenon – The Distribution Network
Maestro, Jurgen Resch, IU Magazine - COPA-DATA) 

Oricât de bună ar fi descrierea și oricât de deta -
liate imaginile, nimic nu se compară cu o experienă
directă. 

Vă invităm la o demonstraie practică, la sediul
nostru sau al firmei dumneavoastră, pentru a vă fa -
mi liariza cu sistemul zenon și pentru a vă convinge
singuri dacă acesta este potrivit pentru proiectele
dumneavoastră. 

Trimitei-ne un e-mail la adresa:
office@kreatron.ro
iar noi vă vom contacta în cel mai scurt timp. 

Descoperă și încearcă!

SOFTWARE
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PREZENTARE

Cu o prezență continuă în piața iluminatului pro -
fesional din România, încă din anul 2001, Flash Lighting
Services este unul din motoarele cele mai importante ale
acestei industrii, furnizând clienților din domeniul public
sau privat, prin competențe certificate și capabilități certe,
soluții integrate de iluminat interior, exterior și special în
oricare dintre etapele de implementare ale unui proiect de
iluminat: studii de potențial, proiectare, construire de
rețele electrice și sisteme de iluminat, operare, gestiune
și întreținere.

Flash Lighting Services (FLS) și-a asumat profesiona -
lismul în iluminat ca pe o vocație, devenind în timp un
partener important al administrației publice din România,
cu care a dezvoltat proiecte strategice de dezvoltare a ser -
viciului de iluminat public, gestionând acest serviciu în
regim de concesiune.De asemenea, din portofoliul FLS
fac parte în mod constant lucrări de investiții diverse în
infrastructura iluminatului public. Laboratoarele urbane
înființate după concepte proprii dar și capacitatea de
răspuns rapid la nevoile actuale ale societății au furnizat
soluții complexe de eficiență energetică adaptată rigorilor
standardelor și normativelor de iluminat. 

Astăzi, FLS a luat opțiuni clare privind implicarea în
dez voltarea comunităților inteligente prin integrarea de
soluții smart lighting for smart cities. 

Câteva cifre cheie la începutul anului 2018:
- Peste 22.000 puncte luminoase gestionate prin

sisteme de iluminat inteligent (telemanagement);
- Cele mai multe contracte de smart l ighting în

România: 12;
- Cel mai diversificat mix de tehnologii de conectivitate

și comunicare folosit în proiecte de iluminat inteligent:
PLC, RF, GSM-IoT, LoRa.

Prin investițiile FLS, în 2016 municipiul Tîrnăveni de -
venea primul oraș din România cu sistem de iluminat
public gestionat inteligent în totalitate.

Iluminatul bazelor sportive este o preocupare con -
stantă, o parte foarte mare din stadioanele și sălile mari
de sport din România beneficiind de implicarea FLS în
diverse etape.

De asemenea, conceptul Light as a service dezvoltat
de FLS își găsește din ce în ce mai mult aplicabilitatea în
zona privată: industrii diverse, retail, administrare de
clădiri complexe.

MEMBRU  FONDATOR

– Integrator și 

furnizor de soluții la cheie în iluminatul profesional
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Noua serie de aparate pentru măsurarea rezistenței de
dispersie a prizelor de pământ constă din două modele -
DET2/3 și DET2/3RC - care are la bază o platformă nouă
ce permite implementarea unor caracteristici inovatoare
și este destinată atât experților cât și utilizatorilor cu mai
puțină experiență.

Sunt disponibile următoarele moduri/metode de test:
cu 2 poli, cu 3 poli, cu 3 poli și un clește, cu 4 poli, cu 4
poli și un clește și cu 2 clești – fără țăruși. În plus, sunt
disponibile măsurarea rezistivității solului, a curentului de
pierdere și a con tinuității. Toate aceste metode permit
atât măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de
pământ simple sau multiple, cât și verificarea întregului
sistem de împămân tare.

Caracteristicile noi, comune celor două
modele, aduc următoarele avantaje:

• Afișajul color permite vizualizarea datelor
memorate, graficelor și imaginilor ajutătoare din
ghidul de operare în cele mai bune condiții;

• Graficele de măsură în timp real care permit
utiliza torilor să vadă nivelul de zgomot existent și
modificarea rezistenței în timp;

• Memorarea de date cu o capacitate de 500
de teste complet detailate și descărcarea lor pe
suport USB;

• Măsurarea rezistivității solului permite utili -
zatorului să introducă distanța dintre țăruși
pentru ambele metode tradiționale, Wenner și
Schlumberger;

• Scanarea de frecvență permite utilizatorului să efec -
tueze testul la frecvența cea mai „silențioasă”;

• Încărcarea rapidă a acumulatorilor Li-ion și autonomie
de 10 ore pentru o încarcare completă;

• Testul de continuitate, efectuat cu un curent de
200mAcc în domemiul 10mW - 1kW, conform cu nor -
mativul IEC61557, permite verificarea conexiunilor din

circuitul de împământare, cordoanelor de test și a sigu -
ranțelor fuzible;

• Noii tamburi permit manevrarea ușoară a conduc -
toarelor de test cu lungimi de până la 100m.

În plus, modelul DET2/3RC aduce următoarele dotări/
opțiuni:

• Senzori – localizare GPS, temperatură și umiditate;
• Control la distanță WiFi prin

telefon smart, tabletă sau
laptop, distanța maximă 250m,
nu are nevoie de o aplicație
specială;

• Mod de lucru asistat grafic
pas cu pas pentru utilizare facilă,
fără greșeli  de operare sau
foarte rapidă pentru utilizatorii
experimentați.

Testerele Megger DET2/3 și
DET2/3RC au fost conce pute
pentru a ușura munca dificilă,
aplicațiile diverse și complexe să
fie rezolvate mai eficient și cu
rezultate cât mai exacte.

MÆSURARE ØI TESTARE

SebaKMT - Seba Dynatronic GmbH
Reprezentanța în România
Str. Av. Ștefan Protopopescu nr.1, Bl.C6, Ap.25, 
sector 1, 011725 București
tel: +40 (0)21 2309138; fax: +40 (0)21 2039381
www.megger.com; www.sebakmt.com;
seba.ro@sebakmt.com; www.cabletestvan.com 

Noile testere avansate de prize de pământ de
la - mai inteligente, mai rapide, 

mai sigure
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ACTUALITATE

“Campionatul ABB FIA Formula E”
aduce ABB, l iderul tehnologiei de
pionierat, ca și sponsor principal la prima
serie de curse de mașini complet
electrice FIA la nivel mondial.

ABB și Formula E colaborează într-
un parteneriat de pionierat pentru a
promova mobilitatea electrică pentru
un viitor durabil. Încă de la prima sa
cursă de la Beijing, în septembrie
2014, Formula E s-a stabilit ca fiind
sportul internațional numărul 1 care
utilizează vehicule complet echipate
cu motor electric. La următorul nivel
de dezvol tare, l iderul mondial al
tehnologiei de pionierat ABB adaugă
competiției numele său, inovația și
tehnologia de ultimă generație,
competiția fiind acum cunoscută sub
numele de "Campionatul ABB FIA Formula E".

Cu expertiza sa incomparabilă în domeniul electrificării
și cu leadership-ul său în domeniul soluțiilor de încărcare a
vehiculelor electrice, având instalată, totodată, cea mai
mare bază de stații de încărcare rapidă pentru vehicule
elec trice din întreaga lume, ABB este partenerul industrial
ideal pentru Formula E. Formula E servește ca platformă
competitivă pentru dezvoltarea și testarea tehnologiilor
relevante de electrificare și digitalizare din domeniul mo -
bilității electrice, contribuind la rafinarea designului și
func ționalității vehiculelor electrice și a infrastructurii,
precum și a platformelor digitale asociate. Prin unirea
forțelor, atât ABB cât și Formula E vor fi poziționate ideal
pentru a împinge limitele în domeniul mobilității electrice
la un nivel superior.

"Suntem deosebit de entuziasmați să formăm un par -
te neriat cu Formula E pentru a scrie viitorul mobilității
electrice", a declarat CEO al ABB, Ulrich Spiesshofer.
"Astăzi, doi pionieri se unesc. ABB și Formula E se află
într-o manieră naturală în prim-planul celor mai recente
tehnologii digitale și de electrificare. Împreună, vom scrie
următorul capitol al acestei activități sportive captivante și
vom promova echipele de înaltă performanță. Împreună,
vom scrie viitorul – câte o cursă electrizantă după alta."

Alejandro Agag, fondatorul și CEO al Formula E, a
declarat: "Este o zi istorică pentru Formula E și sunt onorat
să salut liderul mondial al tehnologiei ABB ca partener prin -
cipal al Formulei E, cu experiența și expertiza sa în do -
meniul electrificării și al tehnologiilor digitale. Companiile
noastre sunt sinonime prin depășirea limitelor a ceea ce
este posibil. Împreună, ca și parteneri, vom prezenta o
tehnologie revoluționară la scară globală fanilor și consu -
matorilor care urmăresc Campionatul ABB FIA Formula E".

Ca lider mondial în infrastructura vehiculelor electrice,

ABB oferă o gamă completă de soluții de încărcare pentru
vehicule electrice, autobuze electrice și hibride precum și
soluții de electrificare pentru nave și căi ferate. ABB a
intrat pe piața de încărcare EV încă din anul 2010, iar
astăzi are o bază instalată la nivel mondial care crește
rapid, de peste 6.000 de încărcătoare rapide.

Despre Campionatul ABB FIA Formula E

Campionatul ABB FIA Formula E este seria de curse
de stradă FIA cu mașini de curse electrice și prima cate -
gorie mondială care utilizează mașini de curse pentru o
singură persoană, complet electrice. Formula E aduce
toată acțiunea electrizantă pe roți în cele mai mari orașe
din lume, cursele desfășurându-se pe fundaluri iconice,
cum ar fi New York, Hong Kong, Paris și Zurich.

Cea de-a patra ediție a seriei va avea 10 echipe și 20 de
șoferi care vor concura în 11 orașe pe cinci continente în
lupta pentru încoronarea ca și campioni ai ABB Formula E. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) este un lider în tehnologia
de pionierat în produse de electrificare, robotică și miș -
care, automatizări industriale și rețele energetice, de -
servind clienții în domeniile utilităților, industriei, trans -
porturilor și infrastructurii la nivel global. Continuând o
istorie de peste 130 de ani de inovație, ABB scrie astăzi
viitorul digitalizării industriale, fiind parte activă a Revo -
luției Energetice și a celei de a patra Revoluții Industriale.
Ca partener principal al Formulei E, clasa internațională de
motosport complet electric FIA, ABB împinge limitele
mobilității electrice pentru a contribui la un viitor sus -
tenabil. ABB operează în peste 100 de țări, având apro -
ximativ 136,000 angajați. 

www.abb.com

ABB în parteneriat cu Formula E scriu
împreună viitorul mobilității electrice 
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ILUMINAT

Introducere

Calitatea iluminatului rutier este un aspect important al
siguranței traficului pe drumurile publice. Pe traseele
rutiere, un iluminat bun poate reduce accidentele noc -
turne cu 30%. Pentru a face acest lucru, suprafața
drumului trebuie să fie luminată pentru șoferi, astfel încât
calea din față și orice obiecte de pe suprafața drumului să
fie vizibile. Această luminozitate sau, mai precis, lumi -
nanța suprafeței drumului, depinde de cantitatea de
lumină proiectată de corpurile de iluminat pe drum și de
proprietățile de reflexie ale suprafeței drumului însuși. De
asemenea, pentru plasarea eficientă a corpurilor de ilu -
minat rutier este necesară o cunoaștere detaliată a pro -
prietăților de reflexie ale supra feței drumului. Înaintea
evaluării practice este necesar să se dezvolte un model ca
referință în aprecierea rezultatelor. La evaluarea complexă
a scenelor iluminate este necesară cunoașterea distri -
buției luminanței în întregul câmp vizual sau cel puțin într-
un număr mare de segmente ale acesteia. Prin urmare,
pentru a îndeplini sarcinile de măsurare folosind o tehnică
de măsurare punct-cu-punct, este nevoie de o cantitate
enormă de timp sau poate fi realizată numai într-o rețea
grosieră. Dezvoltarea foto metrelor de tipul camerelor
CCD (Fig. 1) a făcut însă posibilă rezolvarea mai multor
probleme de măsurare, cum ar fi măsurători pentru
evaluarea orbirii conform metodei UGR, analiza condițiilor
de vizibilitate pe timp de noapte, evaluarea surselor de
strălucire, înregistrarea contrastelor și multe altele.

Mæsurarea luminanei cu camera tip CCD
(Charged Coupled Device)

Măsurătorile de luminanță și culoare obținute prin
analiza de imagine reprezintă cea mai recentă tehnică
utilizată în iluminatul rutier sau stradal. Dispozitivele CCD
ale camerelor digitale sunt calibrate și adaptate cores -
punzător măsurării luminii. 

În proiectele de iluminat stradal, înaintea recepționării
proiectului este necesară dezvoltarea unui model teoretic
care, prin simulare cu programe software specifice, va
genera valori de luminanță considerate de referință.
Metodele teoretice, însă, sunt de obicei dezvoltate pentru
condiții ideale în determinarea iluminării sau luminanței.
De asemenea, nivelul de vizibilitate este calculat prin
utilizarea luminanței țintă și de fond, în condiții ideale (în
Fig. 2 un model de simulare în Dialux). În realitate ar trebui
luate în considerare toate condițiile, respectiv limitările
impuse în proiectare. Există însă mulți factori care fac
foarte dificilă estimarea și includerea în ecuația proiectului
de iluminat și aspectele legate măsurarea luminanței. De
asemenea, ochiul uman este un dispozitiv complex și
este dificil să se proiecteze cu exactitate un sistem ex -
terior de iluminat, bazat doar pe ipoteze teoretice.
Camerele CCD de măsurare a luminanței înregistrează
imaginile reale și calculează cu datele extrase din aceste
imagini (valori gri pe pixel), luminanța în punctele res -
pective ale drumului. 

Măsurare a luminanței la punerea în
funcțiune conform EN13201 
(măsurări cu camera CCD)

S Matei, Prof Dr. Eng. - Laborator Fotometrie și Compatibilitate Electromagnetică

Fig.1 Luminanțmetru „clasic” (stânga) și tip cameră CCD (dreapta) Fig. 2 Model teoretic
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ILUMINAT

Aceste imagini de luminanță conțin informații despre
lumină și geometrie, permițând astfel măsurarea simplu și
eficient. În cazul drumurilor cu lungimi mari (Fig.3), se
achiziționează serii de imagini care apoi sunt cumulate. În
standardele pentru iluminatul stradal, instrumentația
utilizată precum și erorile tolerate nu sunt însă explicit
indicate. În Standardul EN 13201-3 se menționează spre
exemplu că: „Luminanța suprafeței drumului trebuie să
fie măsurată cu un luminanțmetru calibrat, ale cărui
performanțe sunt adecvate scopului măsurătorilor”.
Detalii legate de instrumentație însă, se fac sub forma
următoarelor recomandări:

NOTA 1 – Iluminarea medie este calculată prin calculul
mediei iluminării în puncte aflate la distanță egală în plan,
iar Luminanța medie măsurată la o singură citire dă de
fapt ponderarea fiecărui punct. Aceasta nu trebuie să aibă
rezultate foarte diferite. Recomandări privind performanța
luminanțmetrelor sunt date în publicațiile CIE 69:1987 și
53:1982. Pentru măsurarea luminanței într-un punct din
grilă, luminanțmetrul trebuie să poată limita unghiul total
al conului de măsurare la 2 min arc în plan vertical și 20
min arc în plan orizontal. Pentru măsurarea luminanței
medii cu ajutorul unei singure citiri, instrumentul de mă -
sură trebuie să aibă un dispozitiv de mascare prin care
este inclusă în măsurare numai lumina provenind de la
zona dată a suprafeței drumului. Unghiul de incidență al
aparatului de măsură trebuie să fie de (89±0,5)° față de
normala pe suprafața drumului. Dacă nu se acceptă o grilă
alternativă ca fiind satisfăcătoare, grila punctelor de mă -
surare trebuie să fie conformă cu cea aleasă pentru cal -
cule. Pozițiile luminanțmetrului trebuie să fie la fel ca cele
date pentru observator în EN 13201-3.

NOTA 2 – Câmpul de calcul specificat în EN 13201-3
începe la 60 m de la observator. Aceasta însemnând să se
prevină suprapunerea zonelor de măsurare așa cum sunt
observate ele prin luminanțmetrul lăsat la această dis -
tanță, iar unghiul subîntins de conul de măsurare să fie
mic, așa cum s-a indicat mai sus. Ca altă soluție mai puțin
riguroasă se poate utiliza un luminanțmetru cu un con de
măsurare mai mare, la o distanță mai redusă și o înălțime
mai mică. Se recomandă ca conul de măsurare al lumi -
nanț metrului să nu depășească 30 min de arc, iar mări -
mea zonei de măsurare de pe drum să nu fie mai mare de

0.5m transversal și 2.5m longitudinal.
NOTA 3 – Datorită variațiilor proprietăților de reflexie a

suprafeței de drum, atât în spațiu cât și în timp, pot exista
mari diferențe între luminanțele măsurate și cele calcu -
late. Prin urmare, este de preferat să se compare ilumi -
narea calculată cu iluminarea măsurată Acest lucru are și
avantajul că elimină necesitatea măsurări luminanței dificil
de realizat la fața locului.

Erori de mæsurare

Recomandările din standardele menționate, în ceea ce
privește instrumentele utilizate, nu se referă numai la
calitatea acestora, dar și la caracteristicile senzorului cu
care sunt echipate. Astfel, trebuie asigurat că acestea au,
de exemplu, câmpul de detecție corect iar curba de
răspuns este cat mai aproape de curba CIE V (l). De ase -
menea, sunt recomandate și cerințele pentru calibrare a
instrumentului, în special în cazul în care se efectuează
măsurători în scopuri contractuale. În plus, este reco -
mandat de asemenea ca instrumentele utilizate pentru
măsurarea parametrilor fotometrici să fie de tip F („Field”
adică pentru utilizare în exterior), așa cum este menționat
în CIE 69: 1987 și CIE 53: 1982.

Fotometrele sunt, în general, calibrate cu o sursă de
lumină etalon cu filament de tungsten (calibrate de un
laborator acreditat prin referire la standardele națio nale).
În trecut rezultatele măsurătorilor se prelucrau, în general
prin aplicarea unui factor de corecție a culorii (CCF),
pentru a corecta performanțele spectrale ale sursei
luminoase măsurate. Acest factor putea varia de la 1%
până la câteva zeci de procente, în funcție de sursa de
lumină și de apropierea spectrală a fotometrului de funcția
V (l). Această abordare însă a fost înlocuită cu o cerință
pentru fotometre a căror performanță specifică de de -
tecție a culorilor este caracterizată prin așa-numitul index
de neconcordanță f'1 și este definit în CIE 69:1987. 

Asta presupune faptul că atunci când se măsoară
performanțele instalațiilor de iluminat cu LED trebuie
luate în considerare toate aceste aspecte (în Tabelul 1
sunt specificate surse de erori pentru luminanțmetre). De
altfel, această considerație este aplicabilă tuturor surselor
de lumină, nu numai LED-urilor. Pentru toate măsură -
torile, indiferent dacă este vorba de o instalație LED sau
de orice altă sursă de lumină, nepotrivirea spectrală a
fotometrului va fi o sursă potențială de eroare de măsu -
rare și care poate fi minimizată prin utilizarea unui
instrument cu un indice mic de referință f'1.

Din analiza tabelului rezultă că incertitudinea maximă
admisă pentru luminanțmetre de tip L trebuie să fie
<4.41% și < 6.5% pentru cele de tip F.

Exemplu mæsurare luminanæ

Măsurarea luminanței cu camera CCD are mai multe
avantaje în comparație cu utilizarea luminanțmetrului așa
zis convențional. În continuare este prezentat un exemplu
de măsurare cu un luminanțmetru cameră CCD a per -
formanțelor iluminatului stradal.
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Camera luminanțmetru a fost poziționată la înălțimea
de 1.5m în centrul benzi de circulație fără o referință de
marcaj. Strada este asfaltată și se poate aprecia subiectiv
un factor de retroreflexie pentru evaluare. Distanța de
60m în conformitate cu Nota 2 din standard, a fost
marcată cu o persoană ca în Fig 3. Imaginile realizate au
fost preluate de programul software LMK LabSoft în

vederea pregătir i  scenari i lor de
măsurare a luminanței. Determinarea
uniformități i  medii  globale și a
uniformității luminanței longitudinale
se face conform spe cificațiilor din
standardul european EN 13201-4.
Caracteristicile zonei de analizat sunt
următoarele:

- Înălțime de montare a aparatelor
de iluminat: 9m

- Lățime stradă: 5m 
- Distanța dintre stâlpi: 35m
Imaginile pseudo color 3D, res -

pectiv imaginile în pers pectivă (Fig.
3), sunt transformate grafic în plan
2D, ilustrat în desenul din Fig 4. Su -
prafața de transformat este delimi -
tată printr-un poligon marcat cu roșu
ca în Fig 5. Valorile de luminanță ale
imaginii complete din această figură
sunt afișate alături. La finalizarea
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Fig. 3

Tabel 1. Erorile tolerate pentru luminanțmetre

Surse de erori Eroarea maximă 
acceptabilă în domeniu 

efectiv (% din citire)
Tip L de Tip F de 
laborator exterior

Incertitudinea calibrării (1) în domeniul 0.1cd/m2 până la 1000cd/m2 2.5 3

Incertitudinea calibrării în domeniul 1000cd/m2 până la 10000cd/m2 3 3.5

Linearitate în domeniul 1cd/m2 până la 1000cd/m2 0.15 0.5

Linearitate in domeniul 1000cd/m2 până la 10000cd/m2 0.25 1

Corecție spectrală (2) 3 4

Răspunsul în IR 0.05 0.1
Răspunsul în UV 0.05 0.1
Răspuns direcțional 2 4
Efectul de la câmpul înconjurător 0.3 1
Oboseala 0.2 0.4
Erori de focalizare 0.3 0.6
Schimbare de temperatură 0.1 (3) 0.2 (3)

Schimbare domeniu 0.3 0.6
1 - Standardul utilizat și erorile trebuie menționate
2 - Eroarea maximă admisibilă pentru orice sursă în publicația CIE53 Tab 1
3 - Procent pe Kelvin

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 4
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procesului de transformare 3D în 2D, programul
efectuează calculul de uniformitate medie globală și
uniformitate longitudinală a luminanței suprafeței
poligonului marcat .

Zona evaluată (poligonul marcat în Fig. 5) este aleasă în
vederea reducerii efectului surselor de lumină externe
nedorite sau a unor zone deosebite de pe suprafața
drumului (mărci de culoare etc.). Programul LMK de
evaluare a imaginii  face posibilă și transformarea
metrologică a informațiilor în coordonate x-y, a regiunii

rectificate. Transformarea zonei selectate din 3D în
perspectivă în 2D este echivalentă cu deplasarea ob -
servatorului deasupra zonei. Rezultatele transformării și
valorile de luminanță obținute sunt menționate în Fig 6.

Parametrii camerei luminanțmetru la momentul cap -
tării imaginii sunt detaliați în tabelul 2.

Concluzii

Standardele specifice definesc indicii de calitate care
caracterizează performanța luxmetrelor și a luminanț -
metrelor atunci când sunt utilizate pentru măsurători
generale de iluminat. Sunt definite, de asemenea și
procedurile de măsurare pentru fiecare dintre indicatori și
condițiile de calibrare standard.

Măsurarea luminanței cu camera CCD pentru ilumi -
natul stradal are mai multe avantaje în comparație cu
utilizarea luminanțmetrului așa zis convențional. Pentru
ambele tipuri de instrumente însă incertitudinea de mă -
surare la măsurătorile de luminanță este influențată de
diverși parametri, cum ar fi condițiile de funcționare/ope -
rare, proprietățile surselor de lumină, precum și de
caracteristici le senzori lor cu care sunt echipate
luminanțmetrele. În general, un instrument cu carac -
teristici "mai bune", în majoritatea cazurilor, are o incer -
titudine mai mică decât un instrument cu proprietăți "mai
slabe". 

Tabelul 2

Parametri Valori
Seria Cameră 1332721880
Lentilă 11010295
Data Capturii 2/8/2018 12:40:52 PM
Tipul Capturii Canon 
Timp Expunere 30.29 s
Apertură 3.564
Sensibilitate 100
Nr. fișier 3541
Recalibrare 0.117
Filtru gri 1 (Fără filtru)
Factori de Culoare Standard
Amplitudine Relativă 123.5%
Suprareglaj 0.1%

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană a
organizat în data de 27.02.2018, 09:00-18:00, la JW
Marriott Grand Hotel, București, cea de-a șasea ediție a
conferinței Cities of Tomorrow – eveniment de top ce
reunește mediul de afaceri cu administrația locală și
centrală, arhitecți, urbaniști și societatea civilă din
România.

Cities of Tomorrow 2018 a fost dedicat regenerării
urbane, în vederea stimulării unei dezvoltări durabile a
orașelor și regiunilor României și implicit a unui mediu de
afaceri atractiv pentru companii și angajații acestora.
Promovarea cu succes a unui oraș sau a unei regiuni
presupune colaborarea performantă a tuturor părților

interesate, fiind un factor decisiv pentru o dezvoltare
eficientă. 

În această perioadă de creștere a mobilității și de
internaționalizare a bunurilor, serviciilor, a muncii și a
capitalului, regiunile din România se confruntă cu o
concurență sporită cu alte regiuni din lume. O cooperare
eficientă între toate părțile interesate implicate în dez -
voltarea regională contribuie la crearea unui mediu de
afaceri favorabil investițiilor și a unor avantaje economice
conexe. Evenimentul a oferit o varietate bogată de
prezentări, mese rotunde interactive, un market place de
proiecte și soluții de dezvoltare urbană și, nu în ultimul
rând, o bună ocazie pentru networking.

Cities of Tomorrow 2018
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• Orașe conectate: securitate sporită, eficiență energetică și
confort 

• Mobilitate conectată: Bosch lucrează la soluții pentru a face
ca mobilitatea de mâine să fie lipsită de accidente, stres și emisii 

• Locuințe conectate: casele inteligente se bazează pe
senzori de la Bosch

• Producție conectată: în ceea ce privește industria 4.0,
Bosch este utilizator lider și un furnizor de top

• CES 2018 Innovation Awards®: trei onoruri pentru soluțiile
Bosch

La CES 2018, care a avut loc în Las Vegas, în perioada
9-12 ianuarie 2018, Bosch a demonstrat că viitorul orașul
conectat inte ligent este deja o realitate. Furnizorul de
tehnologie și servicii a prezentat soluții inovatoare și
servicii pentru mobilitatea urbană și pentru un mediu de
lucru conectat, precum și pentru casele și clădirile inte -
ligente. 

Soluii pentru oraøele conectate: siguranæ,
eficienæ energeticæ, stres redus

Scapă de grija parcărilor: Bosch a prezentat diferite so -
luții pentru parcarea conectată și automatizată. Parcarea
comunitară permite conducătorilor auto să găsească ceea
ce a devenit o raritate în zonele rezidențiale și centrele
urbane: un loc liber de parcare. Pe măsură ce conduc,
autoturismele recunosc și măsoară automat mărimea
spa țiului dintre autoturismele parcate, transmițând datele
în timp real către o hartă digitală a spațiului de parcare ce
permite șoferilor să identifice locuri de parcare vacante.

Parcarea automată cu valet de la Bosch face un pas
înainte - parcarea auto fără niciun efort necesar din partea
conducătorului auto. Conducătorii auto își lasă vehiculul la
intrarea în garaj și trimit o comandă corespunzătoare de la
aplicația smartphone: mașina caută apoi un loc vacant pe
cont propriu și parchează acolo fără ajutor. Un factor care
face parcarea automatizată o realitate este infrastructura

inteligentă de tip parcare-garaj, care se conectează la
software-ul vehiculului de la bord.

Sursă de alimentare inteligentă cu microgrilele DC:
Microgrilele sunt relativ mici, controlate independent de
sistemele de gestionare a energiei care pot genera ener -
gie în clădiri mari. Capacitatea lor de a funcționa atât pe
combustibilii tradiționali, cât și pe cei regenerabili denotă
o susținere excelentă a mediului înconjurător. Un alt
avantaj major al microgrilelor este autosuficiența lor, con -
stituind o sursă de putere fiabilă atunci când un incon -
venient legat de vreme sau de securitate afectează grila
mai largă. Spre deosebire de cele convenționale, micro -
grilele Bosch funcționează pe curent continuu (DC) în loc
de curent alternativ (AC), permițând economii de energie
de până la zece procente. Microgrila DC Bosch a fost
dezvoltată în S.U.A. ca parte a unui proiect strategic cu
scopul de a dezvolta noi oportunități de afaceri pentru
companie la început de drum. Încă din 2015, Bosch a
echipat o instalație existentă în Fort Bragg, Carolina de
Nord, cu o soluție de microgrilă pentru clădiri inteligente,
care furnizează o electricitate mai puțin costisitoare și mai
ecologică.

Avertizare prealabilă de inundaii: o nouă soluie Bosch
oferă o avertizare prealabilă referitoare la posibile inundații
prin monitorizarea digitală a nivelurilor râurilor și ale altor
surse de apă aproape de orașe, în timp real. Până în pre -
zent, nivelul apei a fost întotdeauna măsurat prin mijloace
mecanice. Poate dura ore până când datele să fie dis -
ponibile pentru terțe părți. Bosch testează în prezent
sistemul de monitorizare a inundațiilor într-un proiect pilot
pe râul Neckar din Ludwigsburg, Germania. Acolo,
sondele și camerele cu senzor ultrasonic urmăresc
modificările la nivelul apei, viteza apei și debitul acesteia.
Aceste date sunt trimise spre evaluare către Bosch IoT
Cloud. Când pra gurile critice sunt depășite, alertele
prealabile sunt tri mise prin SMS către persoanele,

CES 2018: Bosch a prezentat soluții
inteligente în Las Vegas

Concentrare pe tehnologiile pentru orașe conectate
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municipalitățile, rezi denții și proprietarii de afaceri afectați.
Acest lucru le oferă suficient timp să ia măsuri de
precauție împotriva inun dațiilor sau daunelor provocate de
inundații. Un număr de municipalități predispuse la
inundații din India și America de Sud și-au exprimat deja
interesul pentru această soluție.

Aplicația Vivatar - un înger digital de pază: alergatul pe
întuneric sau mersul acasă pe jos după ce ultimul autobuz
a plecat este suficient pentru a face pe oricine să se simtă
incomod. Aici își face apariția aplicația Vivatar Bosch.
Oamenii o pot folosi pentru a contacta prietenii și familia
și pentru a fi "escortați" digital prin intermediul GPS-ului.
Utilizatorii decid singuri când vor fi însoțiți și de către cine.
Versiunea Premium a Vivatar acordă utilizatorilor acces la
serviciul de asistență de urgență Bosch 24 de ore din 24,
o echipă de urgență instruită profesional.

Startup-urile Bosch dezvoltă soluții pentru orașe
inteligente: Bosch dorește să abordeze noi domenii de
afaceri în mod rapid cu platforma start-up dezvoltată la
nivel intern. În același timp, Startup-urile inovatoare care o
utilizează beneficiază de infrastructura furnizată și de
experiența îndelungată a unui furnizor de tehnologie și ser -
vicii cum este Bosch. La CES 2018, două start-up-uri ale
acestei platforme au prezentat soluțiile lor pentru orașul
conectat. Una dintre acestea este aplicația MyScotty care
le permite utilizatorilor să plătească și pentru serviciile
locale de mobilitate comună de la diferiți furnizori.

O singură înregistrare este suficientă pentru a obține
acces permanent la mii de mașini, biciclete și scutere.
Aceasta înseamnă că sunt necesare mai puține aplicații.
MyScotty a debutat în Germania la jumătatea anului 2017,
iar alte țări urmează să continue demersul. O altă soluție,
centrul inteligent de mobilitate BePart, se află încă în faza
de dezvoltare. Acesta este menit să permită orașelor mai
mari sau mai mici să evite congestionarea prin devierea
tra fi cului în timpul orei de vârf. Navetiștii pot primi re -
coman dări în timp real de la autoritățile locale și își pot
ajusta rutele corespunzător. Scopul este de a îmbunătăți
cali tatea aerului în centrele de aglomerare urbană.
Proiectele pilot inițiale se vor desfășura în unul sau două
orașe din Germania în 2018.

Noua mobilitate a viitorului: cælætorii urbane
inteligente, sigure øi færæ stres

Locul pilotului din generația următoare: Bosch livrează
un loc al pilotului futurist pentru următoarea generație de
autovehicule. Vizitatorii CES 2018 au putut experimenta
live un afișaj complet și un concept de control într-un
vehicul demonstrativ bazat pe Cadillac Escalade. Cu cele
cinci afișaje interconectate, interfața dintre șofer și vehi -
cul (HMI) face ca șofatul sa fie o experiență mai sigură și
mai puțin stresantă, și permite șoferilor să se concentreze
mai bine asupra situației traficului. O cameră de pilotaj și
un software de recunoaștere vocală recunoaște șoferul și
încarcă automat nu numai opțiunile lui personale pentru
scaun și oglinzi, dar și melodiile lui preferate.

Fără a fi nevoiți să își ia ochii de pe șosea, șoferii pot să
opereze sistemele de informații, de navigație și sistemele

de climatizare, fie prin intermediul controlului vocal, fie
printr-un ecran digital.

Bosch va prezenta servicii de mobilitate pentru vehi -
culele conectate într-o mașină-concept nouă bazată pe
BMW i3. Pe măsură ce crește numărul de vehicule conec -
tate – conform Gartner, aproximativ 250 de milioane de
automobile vor fi conectate la nivel mondial până în 2020
– va crește corespunzător și potențialul noilor servicii
digitale. Bosch oferă o gamă largă de servicii pentru
vehicule care pot ajuta șoferii să găsească un loc liber de
alimentare sau un loc de parcare cu un minim de efort.
Alte servicii includ avertizarea conducătorului auto privind
un drum greșit și activarea automată a unui apel de
urgență după un accident.

Mobilitatea viitorului: Mașina de prezentare conectată
Bosch încorporează viitorul mobilității. Mașina de pre -
zentare este întotdeauna on-line și conectată la împre -
jurimile sale, precum și la casa inteli gentă a proprietarului.
Această conectivitate permite șoferilor să rezerve cel mai
apropiat „ebike” sau să închidă ferestrele la domiciliu
dacă începe să plouă – este suficientă atingerea sau
glisarea ecranului.

Utilizarea convenabilă a aplicațiilor pe motociclete și
alte vehicule pe două roți: prin soluția mySPIN de inte -
grare a smartphone-urilor, Bosch le permite călătorilor pe
vehicule cu două roți să acceseze cu ușurință funcții avan -
sate cum ar fi: navigația, sunetul personal și vremea pe
smartphone-urile lor. Deja disponibil pentru mașini înce -
pând din 2014, mySPIN a fost acum optimizat pentru
vehiculele cu două roți și mașini sport. La CES 2018,
Bosch a demonstrat soluția mySPIN pe un vehicul rutier
de la BRP: un Can-Am® Spyder® F3 Limited.

Camioane grele conectate la logistica optimizată: îm -
preună cu Daimler Trucks și Fleetboard, Bosch a dezvoltat
o platformă comună de telematică, pe care managerii
flotei o pot utiliza pentru a monitoriza starea tehnică a
componentelor vehiculului. Aceasta îi avertizează cu
privire la eventuale defecțiuni înainte de a se întâmpla,
ajutând la evitarea reparațiilor neplanificate, optimizând
vizitele programate în service și sporind fiabilitatea
livrărilor. Soluția de telematică pionieră Bosch pentru
camioanele grele inteligente a primit premiul CES 2018
pentru inovație în categoria Tech For A Better World.

Alerte în situații critice prin comunicarea vehicul-la-x:
un blocaj de trafic dincolo de vârful unui deal sau un
vehicul care intră brusc dintr-un drum lateral ascuns:
atunci când vehiculele comunică între ele și cu mediul
înconjurător, trimit avertizări cu privire la situațiile critice și
fac șofatul mai sigur și mai puțin stresant. Noua unitate de
control a conectivității CCU dezvoltată de Bosch este o
unitate de bord care reglează comunicarea vehicul-la-x
(vehicul-la-orice). CCU vehicul-la-x este compatibil cu
toate standardele actuale de comunicare, cum ar fi Wi-Fi,
LTE sau DSRC, și poate fi implementat oriunde în lume.

Securitatea vehiculelor conectate: Sistemul IDPS de
detectare și prevenire a intruziunilor, dezvoltat de Escrypt,
o filială Bosch, utilizează un software de securitate de -
dicat pentru a recunoaște și analiza potențialele atacuri
asupra vehiculelor conectate, permițând luarea rapidă a
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unor măsuri eficiente de protecție a vehiculelor indivi -
duale sau a unei flote întregi. Escrypt, un specialist în
securitate, a lansat și o soluție de securitate a datelor
pentru comunicarea vehicul-la-x la CES 2018.

Casele inteligente se bazeazæ pe software øi pe
tehnologia cu senzori

Aspiratorul robotizat cu inteligență artificială Roxxter:
Bosch este un pionier când vine vorba de conectivitatea în
bucătărie. Anul trecut, compania și-a rotunjit portofoliul de
dispozitive cu funcții web pentru toate categoriile de
aparate. Dar casa inteligentă nu este completă încă. Anul
acesta, Bosch lansează primul aspirator robotizat conec -
tat: Roxxter. Acest ajutor de înaltă performanță este
echipat cu senzori care scanează și realizează hărți in -
teractive ale mediului său. Datorită RoomSelect, pot fi
oferite sarcini specifice, precum și instrucțiuni despre
zonele unde nu trebuie să meargă. Roxxter poate fi chiar
controlat prin comandă vocală folosind Amazon Alexa
spunând, de exemplu: "Alexa, du aspiratorul robotizat
Home Connect în camera de zi!"

Din toamna anului 2017, a fost posibilă și operarea
soluțiilor de cameră de supraveghere pentru case inteli -
gente utilizând comenzile vocale Amazon Alexa, devenind
unele dintre primele camere care au oferit vreodată
această opțiune. Începând cu anul 2018, întreg sistemul
Bosch pentru case inteligente va putea fi operat cu
ajutorul comenzilor vocale.

Camere de supraveghere premiate pentru o locuință
sigură: Camera de supraveghere interioară de 360° și
camera externă Eyes, ambele premiate în cadrul RED
DOT AWARD 2017, sunt disponibile ca soluții inteligente
și independente. Înce pând cu anul 2018, va fi posibilă
integrarea acestora în soluțiile de sistem pentru case
inteligente de la Bosch, dacă se dorește. În plus, ele
îmbunătățesc sistemele de alarmă prin verificarea
situației printr-o înregistrare video imediat după
declanșarea notificării de alarmă.

Platforma pentru clădiri conectate: soluția bazată pe
cloud analizează date din tehnologia de construcții și sen -

zori, cum ar fi calitatea aerului și activitatea umană. Prin
urmare, platforma oferă o bază pentru gestionarea efici -
entă a clădirilor, de exemplu prin întreținerea predictivă și
abordările spre creșterea productivității. De asemenea,
oferă informații despre utilizarea camerei și utilizarea spa -
țiului de lucru. De exemplu, aceasta permite angajaților
care dețin stații de lucru flexibile să găsească rapid
următorul spațiu disponibil și să permită imple mentarea
optimă a serviciilor de curățenie. Detectarea prezențelor
umane și localizarea echi pamentului ajută la optimizarea
proceselor din interiorul clădirii. Soluția a fost dezvoltată
pe baza gamei Bosch IoT.

Un senzor de accelerație mic, dar performant: Un nou
senzor MEMS, extrem de eficient din punct de vedere
energetic, BMA400, este utilizat în aplicații de uzură și
aplicații IoT. Consumă de zece ori mai puțină energie
decât produsele existente, oferind în același timp aceeași
performanță. Acest lucru ajută bateriile să dureze mai
mult și extinde semnificativ durata de viață a acestora.
Senzorul de accelerație este deosebit de interesant
pentru aplicațiile din casa inteligentă, cum ar fi sistemele
de securitate. Un pedometru integrat, eficient din punct
de vedere energetic, face de asemenea posibilă
echiparea unor noi dispozitive purtate pe corp, cum ar fi
ceasurile de mână normale, cu o funcție de detectare a
activității fără costuri majore de dezvoltare. Senzorul a
primit un Premiu de Inovație CES 2018 în categoria Teh -
nologii Incorporate. La CES, vizitatorii au putut experi -
menta BMA400 interactiv jucând un joc de zaruri la
standul Bosch în zona Smart Home.

Interfață interactivă cu utilizatorul: utilizarea dispo -
zitivelor electronice în viața de zi cu zi este în creștere - fie
că sunt purtate în timpul călătoriei sau în casa inteligentă.
Acest lucru face din ce în ce mai importantă îmbunătățirea
modului în care oamenii și tehnologia interacționează. O
componentă cheie pentru astfel de soluții este micro -
scanner-ul Bosch. Acesta creează interfețe virtuale fle -
xibile și intuitive și le proiectează la o rezoluție înaltă pe
orice suprafață obișnuită. Acest senzor mic poate fi astfel
utilizat pentru a realiza o interfață precisă, la cerere,
pentru Internetul lucrurilor, inclusiv pentru aparatele de uz
casnic, tablete și roboți sociali, ca și exemple. Rezultatul
este capacitatea de a interacționa cu dispozitive într-un
mod intuitiv și ușor de utilizat, permițând integrarea fără
probleme a funcțiilor lor în viața cotidiană.

Premii de Inovaie CES: trei premii pentru
Bosch

Mai multă comoditate, mai multă siguranță și mai
multe posibilități: camioanele, casele, apartamentele și
accesoriile devin tot mai inteligente și mai eficiente cu
soluțiile de conectivitate Bosch. La CES Unveiled de la
Amsterdam, Bosch a primit două premii CES 2018 pentru
inovație pentru aceste soluții. În fiecare an, acest premiu
prestigios este acordat celor mai bune soluții și este un
indicator al tendințelor viitorului. 

Mai multe informații pe  www.bosch.ro.
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ACTUALITATE

În 4 decembrie 2017, agenția de presă Reuters a anunțat
achiziția de către grupul italian Prysmian a producătorului de
cablu american General Cables, achiziție evaluată la 3 miliarde
de dolari (2,53 miliarde de euro) sumă ce include și debitele și
alte datorii financiare.

Achiziția a fost făcută la o sumă cu peste 38% față de prețul
curent al acțiunilor General Cable și cu peste 80% față de prețul
acțiunilor General Cable din luna iulie, când grupul american,
specializat în producția de cabluri din aluminiu, cupru și din fibra
optică, a anunțat lansarea unei revizuiri strategice a politicii sale
pentru a identifica po tențialii parteneri de fuziune ca să-și susțină
creșterea și să-și maximizeze valoarea acțiunilor pentru
acționari.

General Cable a atras de asemenea interesul grupului
francez Nexans și celui danez NKT, anunța Reuters în
octombrie trecut.

Această operațiune, a cărei finalizare este așteptată în
al treilea trimestru al anului 2018, va crea un grup cu o
cifră de afacere cumulată de peste 11 miliarde de euro și
un profit brut (EBITDA) de aproximativ 930 de milioane de
euro, afirmă cele două companii într-o declarație comună.

Acțiunile Prysmian au căzut inițial cu 2,67% imediat
după tranzacție, la Bursa din Milano.

Tranzacția a fost aprobată în unanimitate de ambele
părți și mai trebuie să primească aprobarea acționarilor
General Cable și a diferitelor autorități de reglementare a
pieței.

Prysmian se așteaptă ca această achiziție să permită
economii de aproximativ 150 milioane euro în următorii
cinci ani, în esență din economii la achiziții de materii
prime și reducerea cheltuielilor de fabricație.

Cheltuielile excepționale de integrare sunt estimate la
aproximativ 220 de milioane de euro.

Surse au declarat pentru Reuters că Prysmian lucra de
asemenea la o ofertă pentru divizia de cabluri submarine a
lui Alcatel (ASN), evaluată la 800 milioane de euro și care
în final a intrat în mâinile grupului Nokia; finlandezii au
cumpărat grupul francez anul trecut. Prioritatea grupului
italian a fost totuși achiziția companiei General Cable, în
conformitate cu aceste surse.

Cumpărarea anunțată a companiei General Cables
American va da naștere unui grup cu o cifră de afaceri
cumulată de peste 11 miliarde de euro și un profit brut
ajustat (EBITDA) de aproximativ 930 de milioane de euro
și va permite companiei Prysmian să își consolideze po -
ziția de lider global pe piața de cabluri.

De asemenea, achiziția realizată de Prysmian i-a oferit
o oportunitate de a se întări pe piața americană și i-a
permis să împiedice dezvoltarea concurenților săi, în
special a celor din China. Surse au declarat pentru
Reuters că Prysmian a concurat pentru preluarea General
Cable cu grupul francez Nexans, cel danez NKT și cel
chinez Hengtong Optic-Electric.

În prezent grupul italian Prysmian are o capitalizare de
5,4 milliarde euro iar grupul Nexans de 2,1 Miliarde euro.

Grupul italian Prysmian a cumpărat General
Cable pentru 3 miliarde de dolari, inclusiv datorii

"Prin fuziunea a două dintre primele companii din
sec torul cablurilor, ne vom consolida poziția în sector
prin creșterea prezenței noastre în America de Nord și
prin extinderea prezenței noastre în Europa și America
Sud", a spus directorul general al lui Prysmian, Valerio
Battista, într-o declarație.
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CALITATEA ENERGIEI

Energia, cheia dezvoltærii economice actuale

Recent, un grup interdisciplinar de specialiști europeni
a publicat în Revue européenne de science, vol. 2, n°2,
été 2017, (http://revue-arguments.com/articles/
index.php?id=76.) un remarcabil articol pe tema energiei
din surse regenerabile, cu titlul „Consecințele ascunse ale
furnizării intermitente a energiei electrice” (Hidden
consequences of intermittent electricity production).

Acest material este o analiză la zi, sinceră, onestă,
corectă, riguroasă și mai ales lucidă a mult discutatei
probleme a energiei curate, nepoluante și a integrării ei în
sistemele energetice. Articolul este un semnal serios de
alarmă pe care reputați specialiști îl trag asupra direcției
de dezvoltare a energeticii actuale (spre obiective cum
sunt 100% energie regenerabilă sau decarbonizare totală)
și atrage atenția asupra riscurilor pe care le generează
abordarea de până acum a integrării regenerabilelor în
sistemele energetice. Practic, se evidențiază limitele
ener giei din surse regenerabile, văzută până acum ca o
soluție providențială pentru două probleme majore: nece -
sarul în creștere de energie și
reducerea poluării. Articolul  utilizează
date oferite despre siste mul
energetic din Germania, una din țările
cele mai avansate în uti l izarea
energiei din surse regenerabile și
propune reevaluarea  modelului de
integrare a energiei din surse regene -
rabile în sistemele energetice exis -
tente. Am remarca însă că situația
dramatică a sistemului energetic
german s-a regăsit și în România în
exact aceeași perioadă. De altfel,
mulți specialiști români din domeniul
energeticii au vorbit anterior eveni -
mentelor din ianuarie 2017, ca și
după, în repetate rânduri despre ris -
curile și limitele extinderii pro ducției
energiei din surse regenerabile, fără a
ține cont de realitate.  

Lucrarea are ca și coautor pe re -
gretatul István Markó (1956-2017),
reputat special ist în problemele
energiei și climei, căruia lucrarea i-a

fost dedicată de ceilalți coautori. Articolul de față detaliază
și comentează unele din ideile acestui articol. 

Ce a declanøat totul: Situaia sistemului
energetic din Germania din ianuarie 2017

Germania dispunea de capacități instalate de producție
a energiei electrice în centrale eoliene și solare de circa 90
GW: 50 GW în turbinele eoliene onshore și offshore și 40
GW în panouri fotovoltaice. Aceste capacități instalate
impresionante, construite cu un efort investițional uriaș,
produc în medie și cu puternice discontinuități, pe durata a
doar 15% din totalul timpului (11% pentru PV solar și 18%
pentru eolian offshore și onshore) datorită varia bi lității
vremii. Altfel spus, o capacitate (putere instalată) de 1 MW
într-o centrală ce utilizează energia regenerabilă (eoliană și
fotovoltaică) produce în medie doar 15% din energia
maximă pe care ar putea să o producă la o func ționare
continuă (așa cum se întâmplă practic în centralele
nucleare, de exemplu, ce au disponibilități de peste 90%).
Aceste rezultate modeste se obțin datorită disponibilității

Teama de un posibil Blackout 
De ce nu putem ajunge la 100% energie din surse

regenerabile

Motto: „Dă-i Doamne românului, mintea de pe urmă“!    
Această zicală vrea să spună că românul, în multe situații, ia o decizie greșită, pe care o aplică, iar apoi regretând, o detestă atunci

când își dă seama că a fost greșită, adică nu a fost corespunzătoare! De aceea și înțeleptul care a formulat acest proverb, spunea că
să-i dea Dumnezeu românului mintea cea de pe urmă, aceea după ce a văzut că nu a fost bine ce a făcut, ce a ales! Concluzia
articolului de față, extinde și la alții decât la români, această zicală plină de înțelepciune !

Figura 1: Consum și producție energie electrică în Germania (în MW) din diferite surse pentru
luna ianuarie 2017

Legendă:
Necesar putere consum / Încărcare rețea (maro),
Producție energie electrică în centrale eoline onshore și offshore (albastru),
Producție energie electrică în centrale solare PV (galben),
Capacitatea instalată de producție a energiei din RES (culoare verde de fundal).

Mihai MATEESCU
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CALITATEA ENERGIEI

reduse a centralelor ce utilizează
energia eoliană și fotovoltaică. Cen tra -
lele eoliene și cele fotovoltaice
produc la capacitatea nominală pentru
durate scurte de timp (când viteza
vântului se situează într-o bandă
limitată, respectiv nivelul radiației
solare depășește un prag  minim). 

Mai mult, deși se speră într-o pre -
dictibilitate extinsă la nivelul mai
multor zile, fluctuațiile vitezei vântului
și ale însoririi sunt extrem de impre -
vizibile.

Specialiștii în energetică știau deci
că datorită imprevizibilității condițiilor
meteo, dispecerii sistemelor ener -
getice au mari probleme în integrarea
centralelor eoliene și solare.

Și ca să ne întoarcem la situația
din Germania din ianuarie 2017, deși
capacitățile de producție instalate în
centrale pe surse regenerabile depășeau necesarul de
putere al sistemului energetic german, iată că s-a produs
nefericita situație ca toate centralele pe regenerabile să
nu poată oferi decât o mică fracțiune din nevoile de
energie electrică din Germania în această perioadă
întunecată, fără suficient vânt.

Astfel, cea mai mare parte a puterii a fost produsă în
ianuarie 2017 de centralele clasice, pe surse conven -
ționale de energie (fosile și nucleare). S-a ajuns însă la un
moment dat la o situație limită! Ce s-a petrecut în
perioada 16-25 ianuarie 2017, a demonstrat clar nece -
sitatea unor sisteme de alimentare suplimentare de
rezervă .

Diferența dintre energia electrică produsă în centralele
pe bază de surse regenerabile și necesarul de energie
electrică a Germaniei s-a situat între 50 și 60 GW în acel
interval, adică între 12000 și 14400 GWh de energie
electrică lipseau sistemului energetic german.

Din cauza lipsei de vânt și de soare, în special în a doua

jumătate a lunii ianuarie 2017 (16-25 ianuarie) cea mai
mare parte a energiei electrice necesare Germaniei pe
parcursul acestei perioade a fost produsă de sursele de
energie convenționale - lignitul, cărbunele, gazele și
energia nucleară. Cum însă sistemul energetic german
contează în mod substantial pe RES, și anume în procent
de circa 65%, suplinirea deficitului de putere datorat
scăderii dra matice a producției din regenerabile a ne -
cesitat folosirea rezervelor existente (în special a apei din
barajele hidro tehnice). Epuizarea rezervelor în cele circa
10 zile de stagnare a producției în centrale pe regene -
rabile a creat o situație de criză. În dimineața zilei de 24
ianuarie 2017 a avut loc o prăbușire aproape totală a
furnizării de energie electrică din Germania. Pagubele
financiare produse economiei germane de un blackout de
durata unei zile au fost evaluate de Der Spiegel la circa 30
miliarde de euro. Această situație de criză ar fi putut avea
consecințe în întreaga Europă și a fost evitată numai prin
punerea în funcțiune a tuturor instala țiilor de produ cere a
energiei electrice ce folosesc combustibili fosili pe care
Germania le avea încă funcționale, in clusiv a celor mai
vechi și mai poluante. Față în față cu alternativa unei pene
de curent, au fost luate rapid măsurile ce se impu neau.

Autorii articolului fac și o analiză a ultimilor 7 ani priviți
prin prisma creșterii substanțiale a capacității de producție
în centrale pe surse regenerabile și concluzia este că deși
au fost făcute eforturi considerabile, nu este posibil ca un
sistem ener getic să se bazeze în întregime pe centrale cu
funcționare pe surse regenerabile. Sunt evaluate în
continuare atât posibilitatea extinderii stocării energiei cât
și adaptarea necesităților momentane ale consumatorului
la nivelul producției. Analiza articolului, extrem de amplu
de altfel, va fi continuată în edițiile viitoare ale revistei cu
referiri  ample și la situația din sistemul energetic
românesc, care a trecut în 10 mai 1977 printr-o pană
totală de curent de numai câteva ore, și despre care se
spune că a provocat pagube mai mari decât cele ale
curemurului din 4 martie din același an.

Figura 2. Creșterea  capacității centralelor pe regenerabile în Germania în ultimii 7 ani
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APARATAJ ELECTRIC

Protecția diferențială (RCD-Residual Current Device) a
apărut pe piață în 1950, fără a fi clar cine a fost primul care
a gândit-o și când a lansat-o. Protecția diferențială a fost
inițial folosită de firme din domeniul utilităților publice,
care au încercat să combată furtul de energie prin alimen -
tarea cu tensiunea dintre fază și protecție (împământare)
în locul tensiunii dintre fază și conductorul neutru (nul).

Soluția de protecție diferențială s-a dezvoltat și au
apărut treptat mai multe tipuri.

Recent, în vara lui 2017, a apărut și tipul F de protecție
deferențială, introdus prin IEC 60755:2017.

Tipurile de dispozitive de protecție la apariția unor de -
fecte cauzate de curenți diferențiali (reziduali) denumite și
dispozitive de protecție diferențială sau prescurtat RCD
(Residual Current Device) cunoscute pe piață în prezent,
sunt: AC, A, B, B+, F.

Pe lângă dispozitivele de detecție a curenților dife -
rențiali și întrerupere imediată a curentului în circuit în caz
de defect (întrerupătoare echipate cu facilitatea de
detecție a curentului diferențial - RCD), există și dispo -
zitive care fac doar monitorizarea circuitelor și, în caz de
defect, emit un semnal de alarmă, fără a întrerupe cir -
cuitul, denumite RCM (Residual Current Monitoring).   

Fiecare dintre aceste tipuri are caracteristici specifice
care permit detecția numai a anumitor tipuri de defect.
Este obligatoriu ca orice protecție de acest tip să întrerupă
curentul prin circuit dacă curentul de defect depășește
pragul de 30 mA, de la care este periculos pentru corpul
uman.

Este obligatoriu să alegem tipul adecvat de dispozitiv
de protecție diferențială numai după o evaluare clară a
curenților care circulă prin circuitele finale din instalația ce
trebuie protejată.  

Tipul A de RCD, cel uzual în locuințe, detectează cu -
renții de formă sinusoidală și în plus și curenții continuui
pulsatorii cu valori de până la 6 mA.

Este evident din forma de undă a curentului din gra -
ficul din figura 2, că protecția de tip A are limitări con -

siderabile și că pentru alte forme de undă ale curentului
prin circuitul de alimentare, se impun alte soluții de
protecție la defecte cauzate de curenți diferențiali sau
reziduali.

În ultimii ani sunt des întâlnite sarcini cum sunt con -
vertizoarele de frecvență ce acționează motoare electrice,
sau panouri fotovoltaice care, prin invertoare, introduc în
circuitele de alimentare curenți cu frecvențe variabile, cu
valori peste 50 Hz. S-au dezvoltat astfel: tipul B de pro -
tecție RCD, tipul B+ și recent tipul F, introdus prin IEC
60755:2017.

Iată care sunt toate tipurile de protecție diferențială
prezente pe piață în prezent, după apariția tipurilor F și B+:

- Tipul AC detectează numai curenți reziduali  sinu -
soidali de 50Hz.

- Tipul A detectează curenți continui pulsatorii (de
maxim 6 mA) pe lângă curenții sinusoidali de 50Hz. 

- Tipul F detectează curenții sinusoidali de frecvențe
variabile, fiind practic o extensie a tipului A.

- Tipul B detectează pe lângă curenții sinusoidali de
frecvențe variabile de până la 2000 Hz și curenți continui.

- Tipul B+ detectează pe lângă curenții sinusoidali de
frecvențe variabile de până 100 KHz și curenți continui,
deci extinde tipul B pentru frecvențe mai mari.

Mihai MATEESCU

Protecția diferențială de tip F

Figura 1. Cum acționează protecția diferențială

Fig.2. Limitele protecției diferențiale  de tip A, (conform standardului
IEC 60755:2017).
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SURSE NEINTRERUPTIBILE

Tesla a instalat în 100 de zile un sistem de

stocare cu baterii Li-Io de 100 MW

În mai puțin de 3 luni, între 29 septembrie și 1
decembrie anul trecut (când a devenit operațional), Tesla
a instalat în sudul Australiei cel mai mare sistem de
stocare bazat pe baterii cu Li-Io, cu o putere de 100 MW
(70 MW funcționează 10 minute iar 30 MW funcționează
3 ore) ce stochează 129 MWh (460 GJ). Beneficiar este
Neoen, operatorul parcului eolian Hornsdale, cu o ca -
pacitate de 325 MW. Proiectul de stocare poartă numele
de Hornsdale Power Reserve.

Musk, patronul Tesla, pariase cu miliardarul australian
Mike Cannon-Brookes, că va reuși să pună în funcțiune
cei 100 MW, în caz contrar urmând să ofere gratis întregul
proiect.

Tesla a reușit în aproape 60 de zile să instaleze cei 100
MW iar Musk declară că întreaga Australie poate fi ali -
mentată cu 1890 kilometri pătrați de panouri fotovoltaice
și de 7 kilometri pătrați de baterii pentru stocare. 

Proiectul utilizează 21700 de celule Samsung și dis -
pune de sincronizare rapidă cu rețeaua, Synchronverter,
faci litate ce și-a dovedit reacția rapidă în 14 decembrie
2017, când a fost testată practic datorită apariției unui
incident (întreruperea unui grup de 560 MW) și a func -
ționat  impe cabil.

Un proiect viitor al operatorului Lyon Group ce implică
panouri fotovoltaice cu o capacitate de 330 MW și baterii
cu o putere de 100 MW și o capacitate de stocare de 400
MWH, va depăși curând recordul de la Honsdale.

Australia de Sud investește în înlocuirea producției de
energie în centrale pe cărbune iar combinația regenerabile
- stocare pare să ofere șanse să câștige competiția cu
turbinele pe gaz.

Pentru rațiuni de siguranță, multe turbine eoliene au
fost oprite datorită vântului schimbător, și astfel au apărut
fluctuații suplimentare în rețea. Stocarea s-a impus și în
cazul lor, ca o soluție de a fiabiliza producția  de energie
eoliană.

O altă problemă a sistemului energetic australian  este
chiar rețeaua de transport și distribuție a energiei,
vulnerabilă la întreruperi datorate defectelor de rețea, care
afectează consumatorii chiar în cazul în care există
suficientă capacitate energetică.

Alan Musk pledează pentru modularizarea acestei
rețele și structurarea ei în microrețele (microgrids) care
prin automatizare, să izoleze defectele  și să continue să
furnizeze electricitate consumatorilor împiedicând
extinderea în cascadă a acestor defecte așa cum se
întâmplă la rețele clasice.
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ILUMINAT

La sfârșitul anului 2017, Premiul Nobel pentru me dicină a
mers la trei cercetători americani: Jeffrey C. Hall, Michael
Rosbash și Michael W. Young. Prin izolarea și investigarea genei
"timpului" din musculița de fructe, ei au putut dovedi existența
"ceasului interior", care controlează ritmul circadian al oamenilor,
animalelor și plantelor. Industria de iluminat, arhitecții și
planificatorii, sunt inte resați de această descoperire și sunt în
curs de a dezvolta soluții de iluminat și concepte pentru o gamă
largă de aplicații pe baza acestor descoperiri științifice.

Ritmurile circadiene - fundamentul
iluminatului humano-centric 

Ritmul biologic al ființei umane este în mod decisiv
influențat de ciclul luminii solare. Proporția de lumină
albastră este responsabilă pentru blocarea sau stimularea
producerii hormonului somnului, melatonina. Lumina
solară relativ albastră dimineața, blochează hormonul

melatoninei și stimulează activitatea hormonului stresului,
cortizolul. Astfel omul este complet treaz, se îmbună -
tățește capacitatea de concentrare și are sentimentul de
bună condiție fizică. În cursul zilei, culoarea luminii capătă
un ton semnificativ mai cald, creând o inversare a acestui
efect, astfel încât oamenii să devină mai liniștiți seara și să
fie pregătiți pentru faza de somn iminentă.

Iluminat eficient din punct de vedere biologic

Iluminatul ce încorporează HCL (Human Centric
Lighting - Iluminat Humano-Centric) încearcă să susțină
procesul biologic de control al hormonilor, simulând
soarele lipsă care promovează în mod activ acest ritm
natural. Faptul că majoritatea oamenilor rareori simt
soarele pe fețele lor, poate duce la probleme cum ar fi
insomnie, oboseală și chiar depresie. O lampă proiectată
să respecte ceasul biologic, urmează aceleași faze ca

Iluminatul dinamic îmbunătățește sănătatea
și confortul
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soarele, în ceea ce privește culoarea luminii, și astfel se
creează un iluminat mai sănătos. În același timp însă,
deoarece intensitatea și direcția luminii solare variază
considerabil, aceste date trebuie luate în considerare
pentru a maximiza efectele sistemului instalat cores -
punzător. Deoarece lumina soarelui variază în intensitate
de la 3.000 de lux (pe o zi de iarnă) la 100.000 de lux (o zi
însorită), trebuie să fie luată în considerare și direcția
luminii. De exemplu, lumina difuză de pe cer acoperă o
mare parte a câmpului vizual uman. De aceea, lămpile cu
suprafață mare luminoasă în partea superioară a camerei
sunt preferabile, deoarece astfel o lumină difuză ajunge în
mod eficient în jumătatea inferioară a retinei, unde se
găsesc cele mai multe celule sensibile la lumină. Toți cei
trei factori (temperatura de culoare, intensitatea luminii și
direcția ei) trebuie să fie luate în considerare în orice
proiect de iluminat HCL astfel ca efectul luminii solare să
fie replicat cât mai fidel posibil.

Domenii multiple de aplicare

Aplicațiile pentru iluminatul biodinamic sunt multe și
variate, variind de la locuințe private până la birouri, in -
stituții de îngrijire medicală. Un accent deosebit se pune
pe soluțiile de iluminat pentru birouri și asistență medi -
cală, deoarece aici efectele pozitive au cel mai mare
impact. La fel de interesante și relevante pentru aceste
domenii sunt analizele cost-beneficiu.

Introducerea unei soluții de iluminat bazate pe HCL
într-un birou, de exemplu, promite rezultate mai bune ale
muncii, un personal motivat pozitiv și, la sfârșitul zilei,
produce o reducere a încetinirii ritmului de lucru din cauza
oboselii. 

Toate acestea contribuie la economii clare. În serviciile
de sănătate, iluminatul corect poate duce, în anumite
circumstanțe, la economii de personal, la un confort sporit
și, în consecință, la scurtarea perioadelor de vindecare
pentru pacienți și pentru cei aflați în îngrijire. 

Și în alte domenii, cum ar fi retailul, pot fi obținute
rezultate pozitive cu efectele de iluminat corecte. Soluțiile
adecvate de iluminat trezesc curiozitate și fac ca interiorul
magazinului să fie mai atractiv, să mărească durata șederii
vizitatorului și să producă satisfacție.

Și în industrie, iluminatul artificial adecvat poate să
difere semnificativ de lumina zilei și de ritmul solar. În
acest caz, iluminatul artificial urmărește menținerea

muncitorilor din schimbul de noapte treji și la același grad
de atenție și concentrare ca și cum aceștia ar fi la serviciu
dimineața. Evitarea greșelilor și a îmbolnăvirilor, păstrarea
sănătății, siguranța la locul de muncă, sunt problemele
majore care au o importanță deosebită în industrie. 

Cu toate acestea, dacă se ține seama de cerințele
pentru un sistem complet de iluminare HCL, devine rapid
evident că toate lămpile de pe piață pot fi utilizate în mod
eficient în combinații sensibile. Iluminatul difuz pe su -
prafață mare, în combinație cu lumina indirectă și directă a
unor proiectoare sau spoturi, poate fi utilizat în toate
domeniile menționate mai sus și conduce la un rezultat
eficient. Utilizarea lămpilor individuale și standard joacă,
de asemenea, un rol major, precum și introducerea unor
sisteme complexe de control al iluminării. 

Light + Building prezintæ o mare varietate de
soluii

Implementările tehnice ale unui sistem HCL pot fi
divizate în două categorii: pe de o parte, soluții individuale,
în care elementele individuale de iluminat reacționează
singure sau soluții ce apelează la o rețea de control inter -
conectată, care reglementează corpurile individuale și
asigură interacțiunea lor sensibilă. Acestea includ așa-
numitele "tehnologii de roi". Aici, mai multe surse de lu -
mină comunică unele cu altele și astfel asigură un sce -
nariu de iluminare bine echilibrat. Toate versiunile au
propriile funcții cheie și trebuie selectate pentru cerințe
individuale în fiecare caz.

Industria va expune gama de produse și oferta tot mai
diversă la dispoziția publicului, în cadrul Light +Building, în
perioada 18-23 martie 2018, la Frankfurt am Main. Vizita -
torul va putea să colecteze informații despre numeroasele
soluții posibile pe piață și, într-adevăr, să țină cont de cele
mai recente tehnologii de iluminat, precum și de siste -
mele inteligente de control al iluminării. Creșterea sem -
nificației HCL contribuie, de asemenea, la tema generală
Light + Building: "Estetica și bunăstarea în armonie". 

Mai multe informații și materiale ilustrative sunt
disponibile la adresa: 

www.light-building.com/human-centric-lighting
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La sfârșitul lunii ianuarie a avut loc Adunarea Generală
a CNRI (Comitetul Național Român de Iluminat). Personal
am cam lipsit din peisaj în ultima perioadă. În ultimul an
însă am ținut să-mi reiau activitatea în CNRI, pentru că nu-
i așa… unde e mai bine decât între cei pe care îi cunoști și
făcând ceea ce știi. După încercarea de AG din decembrie
în care nu s-a întrunit cvorumul și au fost ceva discuții
care au iscat mici scântei, mă așteptam ca de această
dată să apară și combustia…, dar nu a fost chiar așa. S-a
prezentat bilanțul, s-au făcut propunerile pentru noua
conducere, s-a votat… noua formulă de echipă trebuie să
se apuce de lucru. Și cum am onoarea să fac parte din
noua echipă… de acum la treabă! 

Pornim de la istorie și de la ce avem în momentul de
față. CNRI a existat și există datorită Profesorului Cornel
Bianchi. Nu știu dacă în ceruri se sughiță, însă dacă da,
atunci cred că Profesorul dă cu greu meditații despre
Lumină și confort vizual pe Acolo. Nu știu dacă Lumenii
pe Watti sunt importanți pe sfintele “Champs Elysees”,
însă aici Candela a rămas aprinsă și Lux-ul nu înseamnă ce
înțeleg profanii cu gulere scrobite. Atunci când Profesorul
ne explica în studenție despre confort vizual ne uitam ca
broasca-n țeavă la luminița de la capătul tunelului. Alții, cu
mai multă școală și cu funcții, își zâmbeau înțelegător în
barbă și în majoritate considerau totul ca pe ceva de
importanță marginală pentru viața de zi cu zi.

Să-mi fie iertată și sper înțeleasă plasticitatea ex -
primărilor de mai sus. Încerc să fiu la zi cu ceea ce se
întamplă în domeniu. Citesc acum despre noul super -
concept “Human Centric Lighting” care face valuri printre
superspecialiștii superplanetari din iluminat. Și parcă mi
se pare că am mai auzit, văzut, mirosit și pipăit treaba. Cât
despre gust… ei bine, încă nu am mestecat îndeajuns
noul superconcept ca să-mi treacă amăreala sau dulceața.
Peste tot, dacă simplifici limba nouă de lemn engle -
zească, dai peste “simplele” concepte ale Confortului
Vizual la care a trudit Profesorul între ‘70 și ’80 și pe care
încerca cu stoicism și pasiune să ne facă să le înțelegem.

Și au devenit brusc complexe acum când sunt scrise în
engleză și promovate ca noutăți absolute în media de
specialitate.  

Cam de aici cred că pornim. Avem o școală, care, în
ciuda absurdei lupte generalizate a tuturor guvernelor
României împotriva propriilor oameni, a reușit totuși să
aibă profesori și să formeze profesioniști. Câțiva au mai
rămas și pe aici, iar cei ce au plecat își fac bine meseria pe
acolo pe unde o profesează. Și acești profesioniști ar fi
primul nostru “asset” ca să păstrez engleza la modă.
Punând laolaltă ultimele 40 de promoții din facultățile
românești în care se face Luminotehnică, plus cei pe care
nevoia meseriei i-a împins să studieze, adică arhi tecții și
inginerii de lumini sau cei pe care evoluția actuală a pieții i-
a adus volens-nolens în domeniu, adică elec troniștii, cred
că ajungem la 50-100 de mii de oameni care sunt relativ
bine informați în domeniu. Profesori, ingineri, arhitecți,
fizicieni, electricieni sau studenți proiectează, instalează,
exploatează, vând, fabrică, întrețin, predau, învață,
cercetează, recuperează sisteme de Iluminat. Toți acești
oameni trebuie să găsească și să aibe un forum în CNRI.
Trăim într-o lume în care, ne place sau nu, se pro paga
globalizarea dar se atomizează interesele. Un forum ar
ajuta să ne păstrăm în fire, să depășim animozitățile, să ne
explicăm, să ne re/împrietenim, să ne spunem bunele și
relele, să redevenim umani sau să ne ajutăm. Și să
rămânem lângă școală.

Apoi cred că este necesar să definim măsura ade -
vărată a cuvintelor pe care le folosim în raport cu meseria
pe care o practicăm. Cred că specialist în iluminat nu
poate fi cineva care a participat la un curs de câteva
săptămâni, indiferent de cine a ținut aceste cursuri.
Eventual poate primi un Certificat de Absolvire. Specialist
devii abia după ce ai o școală serioasă, după ce ai trecut
prin junioratul meseriei și după ce ai referințe ca urmare a
ceea ce ai produs. Cred, de asemenea, că este o diferență
între Lighting Designer și Inginer de Iluminat. Nu văd nici
arhitectul proiectând Sisteme de Iluminat profesionale,

CNRI 2018
Ing. Cornel Sfetcu
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nici inginerul excelând în decorațiuni interioare. Și
dacă noi nu suntem în măsură să facem dis -
tincția, atunci nu văd cum putem promova pro -
fesia către recunoașterea de către Autorități. 

Mari i  actori  din I luminat încep să se
autoizoleze față de consumatorul obișnuit și chiar
să privească de sus și cu o oarecare înfumurare
condescendentă pe cei pe care altădată îi con -
siderau prima verigă către piață. Nu știu dacă vă
sună bine conceptul de război mediatic denumit
“idioții-utili”. Dar văzând cam la ce primitivism
“politically correct” au ajuns non-mesajele
acestor monștri sacri către piață, inclusiv către
proprii distribuitori, se pare că nu prea mai există
interes de expertiză în afara propriilor ogrăzi. Nu
mai sunt publicate suficiente informații tehnice de bază
asupra produselor, nu mai putem să ne facem treaba în
cunoștință de cauză. E o diferență mare între ceea ce
aveam la dispoziție din clasicul Catalog tipărit și din Dialux
sau Relux și ce se publică acum. Și e contra dictoriu mai
ales dacă luăm în considerare mijoacele și viteza de co -
municare de azi. E o temă și poate că ar trebui să ne
preocupe în discuții.

Ne plângem de Norme și Standarde. S-au facut tra -
duceri și adaptări ale celor Europene, s-au actualizat cele
vechi. Se pare că există încă mult de lucru atâta timp cât
toți murmurăm că nu sunt chiar cum trebuie. Am citit într-
unul dintre acestea, aflat în lucru, câteva absurdități
tratate foarte serios și complicat. Părea atât de ușor de

scris dar era atât de absurd de aplicat, încât stau și mă
întreb dacă nu fusese scris de o companie de asigurări ca
să fie sigură că are de ce să se agațe în caz de constatări
daune sau de cineva care să aibă de ce să dea amenzi.
Încă o activitate în care ar trebui să luăm parte ceva mai
intens. Mă refer la partea cu lucrul la norme, nu la
amenzi!!!

Sigur că nu am atins toate subiectele, doar am trecut
prin ceea ce cred că este important de menționat în acest
moment pentru CNRI. Sper să avem o participare cât mai
mare în cât mai multe activități, să le comunicăm către
lumea exterioară astfel încât să putem spune și să fim
percepuți ca un grup care reunește profesioniști și nume
de referință din domeniul Iluminatului.

1. EXPO ENERGIE București. A
opta ediție a târgului EXPO ENERGIE
va avea loc în perioada 08-11 martie
2018 în cadrul Centrului Expozițional
Romexpo – Pavilionul B2.

2. Light+Building, Frankfurt. Între
18-23 martie 2018 se va desfășura la
Messe Frankfurt cel mai important
târg din lume dedicat iluminatului și
echipamentului electric din clădiri.

3. WIN ISTAMBUL va avea loc
între 15-18 martie 2018 în Turcia, în
centrul expozițional Tuyap Fair,
Convention and Congress Center.

4. AMPER BRNO. Târg Interna -
țional de Electro tehnică, Electronică,
Automatizări, Comunicații, Iluminat și
Securitate, 20-23 martie 2018. 

5. HANNOVER MESSE. Cel mai
important târg de tehnologie indus -
trială din lume va avea loc la centrul
Hannover Exhibition Grounds, în
perioada 23-27 aprilie 2018.

6. CEBIT HANOVRA, cel mai mare
târg internațional de IT și tehnologia
calculatoarelor din lume: 1-15 iunie
2018. 

7. IEAS București, Palatul Parla -
mentului, 18-20 septembrie 2018 

8. TIB București. Târg dedicat teh -
nologiilor și echi pamentelor indus -
triale, va avea loc între 10-13 oc -
tombrie 2018 la ROMEXPO. 

Agenda Expozițională 2018
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Detectarea precoce a focului și a fumului este esențială
pentru salvarea vieților, a proprietății și a mediului. Tehnologia
modernă, cum ar fi detectoarele de incendiu video, în special în
anumite locuri cu risc ridicat, cum ar fi tunelurile, mediile de
petrol și gaze, clădirile publice sau zonele de depozitare, permite
un răspuns rapid la un potențial incendiu. O nouă specificație
tehnică ISO privind detectoarele de incendiu video ajută la
asigurarea unui echipament mai eficient și mai fiabil.

Tehnologia de detectare video detectează, identifică și
analizează fumul la primul semn de incendiu sau flacără.
Înțelegerea modului în care echipamentul analizează
comportamentul și mișcarea fumului permite utilizatorilor,
localizați pe amplasament sau de la distanță, să declan -
șeze alarma de incendiu și să ia măsurile necesare în timp
util.

ISO / TS 7240-29: 2017, Sisteme de detectare și alarmă
de incendiu. Partea 29: Detectoare de incendiu video este
un standard de produs și specifică cerințele, me todele de
încercare și criteriile de performanță pentru de tectoarele
de incendiu video, VFD-Video Fire Detectors, care func -
ționează în spectrul vizibil, sisteme instalate în și în jurul
clădirilor.

Până în prezent nu a existat o specificație interna -
țională cuprinzătoare pentru detectoarele de incendiu
video, iar ISO / TS 7240-29 oferă prima platformă pentru
acceptarea internațională a unei specificații uniforme.

Un sistem de detectare a incendiului și de alarmă este
necesar pentru a funcționa în mod satisfăcător nu numai
în caz de incendiu, dar și în timpul și după expunerea la
condițiile care pot fi îndeplinite în practică, inclusiv coro -
ziune, vibrații, impact direct, șocuri
indirecte și inter ferențe electro -
magnetice. Încercările sunt destinate
să evalueze performanța detec -
toarelor de incendiu video în astfel de
condiții.

Potrivit lui Shinn, această spe -
cificație tehnică va per mite industriei
să avanseze într-un mod organizat.
Sub comitetul ISO a recunoscut că
mai trebuie să răspundă la o serie de
întrebări, iar acest lucru ar fi cel mai
bine realizat prin dobândirea de
experiență practică din in dustrie
folosind specificația, pe care se speră
că o va transforma într-un standard în
anii următori.

ISO / TS 7240-29: 2017 a fost
pregătită de comitetul tehnic ISO / TC
21, Echipamente pentru protecția îm -
potriva incendiilor și combaterea

incendiilor, subcomitetul SC 3, Sisteme de detectare și
alarmă la incendiu. 

Cum funcționează un sistem de detectare a incendiilor
video?

• Un sistem video de detectare a incendiilor diferă de
unii detectori de tip punctual în sensul că detecția este
efectuată la distanță de focul real și, prin urmare, nu
implică nici un contact cu produsele de combustie.

• Detectarea incendiului se bazează pe analiza
algoritmică matematică a unei imagini video. Imaginea
video de pe o cameră poate fi procesată de software
pentru a determina prezența fumului și/sau flăcării (în
funcție de capacitatea sistemului), care este vizibil în
imagine.

• Detectoarele de incendiu video constau din trei
elemente: un senzor, un procesor de imagine și o cale de
transmisie între senzor și procesorul de imagine.

• Procesorul încorporează o interfață de alarmă și de
semnalizare a defecțiunilor, care se conectează la un
control compatibil de detectare a incendiului și indică
calea de transmisie a echipamentului.

Mihai MATEESCU

Noul standard ISO / TS 7240-29: 2017 privind
detectoarele de incendiu video
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Joi, 18 ianuarie a.c., firma slovenă
Hermi a organizat la București un seminar
ce a avut drept scop prezentarea întregii
sale game de produse și soluți i
inovatoare, de înaltă calitate, pe care le
oferă pieței de peste 30 de ani ca și
noutățile lansate în ultimii ani. Hermi este
o firmă spe cial izată în producția de
dispozitive de protecție a insta lațiilor
electrice și în sisteme de susținere a
cablurilor și panourilor fotovoltaice. 

Prezentările extrem de interesante
care au fost concentrate pe oferta HERMI
dar și pe soluții tehnice și refe rințele
HERMI, au fost susținute de Lucian
Deaconu, director vânzări HERMI
România, Janez Podlipnik, director tehnic
HERMI Slovenia și Miran Rauter, CEO HERMI Slovenia.

Programul seminarului HERMI:
- Noutăți HERMI®
- Sistemul de paratrăsnet HERMI®
- Paturi de cabluri din tablă și sârmă HERMI®
- Protecția împotriva supratensiunii HERMI®

- Suporturi pentru panouri fotovoltaice HERMI®
- Reabilitarea instalațiilor de paratrăsnet în timpul reno -

vării energetice a clădirilor și necesitatea conectării
maselor metalice la împământare. 

Au fost prezenți peste 50 de proiectanți și specialiști în
sisteme de protecție a instalațiilor electrice. 

Seminar HERMI
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În Davos, orașul gazdă al reuniunii
anuale a Forumului Economic Mondial
(WEF), încărcarea rapidă a vehiculelor
electrice devine parte integrantă a
ecosistemului de transport.

Pentru Forumului Economic
Mondial din acest an (23-26 ianuarie
2018), orașul Davos și ABB s-au
alăturat printr-un parteneriat pe termen
lung în vederea furnizării infra structurii
în domeniul încărcări i  vehiculelor
electrice pentru transportul public și
pentru cel privat.

Locuitorii orașului Davos și oaspeții
WEF pot deja ex perimenta călătoria cu
autobuzul de pionierat TOSA. TOSA,
un autobuz dezvoltat de ABB și
premiat în Elveția, este deja utilizat în Geneva și va fi
implementat în curând și în orașul francez Nantes. Acesta
își poate reîncărca bateria în doar 20 de secunde, timp în
care călătorii urcă și coboară. În Davos acesta va funcționa
pe o linie aglo merată, linia 1, care circulă de la centrul
turistic până la spital. Este pentru prima dată când
tehnologia TOSA este utilizată într-o regiune alpină. Ideea
este aceea de a utiliza sistemul în condiții extreme de
iarnă; ABB și partenerii săi de proiect se așteaptă să
obțină date valoroase prin intermediul acestui proiect
pilot.

Mai mult decât atât, automobilele electrice care
transportă participanții în Davos își vor putea reîncărca
bateriile la opt stații ABB cu încărcare rapidă nou instalate.

Autobuzul electric TOSA împreună cu stațiile de încăr -
care oferă o demonstrație puternică și realistă a tehno -
logiilor de transport durabile, de ultimă generație, care în -
registrează o creștere sporită în întreaga lume, prin faptul
că mobilitatea electrică devine forța motrice pentru imple -
mentarea eficienței energetice, cu impact redus asupra
mediului la autoturisme, autobuze, trenuri, nave și tele -
cabine.

"Trecerea la vehiculele electrice nu mai este o pro -
blemă de ordinul lui “dacă”, ci mai degrabă de “când și
cât de repede", a declarat directorul ABB, Ulrich
Spiesshofer. "Vehiculele electrice devin din ce în ce mai
atrac tive pentru utilizatori. Pe lângă faptul că sunt res -
ponsabile din punct de vedere ecologic, ele devin mai
puțin costisitoare la cumpărare și întreținere."

ABB este liderul de tehnologie globală în domeniul
produselor și sistemelor de încărcare rapidă care trans -
formă transportul într-un mod sustenabil la nivel global.
Transportul sustenabil joacă un rol crucial în lupta împo -
triva schimbărilor climatice, deoarece mobilitatea electrică

începe să înlocuiască vehiculele alimentate cu combus -
tibili fosili care elimină gaze cu efect de seră ce contribuie
la încălzirea globală.

Încærcarea rapidæ la reuniunea Forumului
Economic Mondial

ABB este deja liderul mondial în domeniul încărcării
rapide a autoturismelor electrice, cu peste 6.000 de stații
de încărcare instalate în peste 50 de țări. La Davos liderii
mondiali vor avea ocazia să vadă cele opt stații de încăr -
care ABB Terra 53 deja instalate și în acțiune. ABB Terra
53 este cea mai bine vândută stație de încărcare de 50
kW CC din Europa și America de Nord, realizată în con -
formitate cu standardele de încărcare CCS, CHAdeMO și
simultan de 43 kW AC.

Pentru transportul public, autobuzul electric TOSA de
la Davos reprezintă vârful inovației în domeniul trans -
porturilor durabile. Într-adevăr, TOSA a primit prestigiosul
premiu Watt d'Or 2018 la categoria mobilității eficiente
din punct de vedere energetic, din partea Biroului Federal
de Energie al Elveției. Tehnologia TOSA a fost dezvoltată
în Elveția de către ABB în parteneriat cu Transport Publics
Genevois (TPG), Oficiul pentru Promovarea Industriilor și
a Tehnologiilor (OPI), Services Industriels de Genève (SIG)
și producătorul de autobuze Carrosserie HESS.

Aceeași tehnologie TOSA utilizată la Davos a alimentat
autobuzele de pe linia de autobuz 23 din Geneva spre
aeroport. Acestea folosesc contacte la partea superioară
care se conectează la anumite opriri prestabilite de-a
lungul traseelor lor pentru a-și reîncărca bateriile în doar
20 de secunde, timp în care pasagerii urcă și coboară.
Sistemul ecologic din Geneva ar putea reduce în cele din
urmă emisiile de dioxid de carbon cu 1.000 de tone anual.

ABB și orașul Davos deschid calea spre
mobilitate durabilă prin inovație 

în domeniul vehiculelor electrice
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Firma daneză Vestas va dezvolta un parteneriat cu  firma
suedeză Northvolt pentru dezvoltarea bateriilor de stocare
pentru a sprijini integrarea în continuare a surselor regenerabile
de energie.

Liderul în producția de turbine eoliene Vestas și
producătorul de acumulatori Northvolt au anunțat în
decembrie trecut lansarea unei colaborări tehnologice
privind dezvoltarea unei platforme de baterii litiu-ion
pentru turbinele electrice Vestas. În faza inițială a par -
teneriatului, Vestas investește 10 milioane EUR.

Cum generarea de energie regenerabilă este acum
competitivă din punct de vedere al costurilor cu energia
electrică produsă din combustibili fosili, persistă provocări
semnificative în ceea ce privește integrarea energiei
regenerabile în rețelele și sistemele de energie, deoarece
energiile regenerabile nu se adaptează întotdeauna cu
cererea.

O soluție pentru rezolvarea acestei provocări este
stocarea energiei electrice generate, astfel încât aceasta
să poată fi furnizată atunci când este necesară. Stocarea
în baterii este o tehnologie cheie pentru a sprijini inte -
grarea pe scară largă a energiei regenerabile în sistemele
energetice și pentru a accelera tranziția de la combustibilii
fosili la energia din surse regenerabile. În acest context,
furnizorii de tehnologii din energia eoliană și cei de teh -
nologii pentru stocarea cu baterii caută modalități de ac -
celerare a acestei integrări.

Cu sprijinul Northvolt, compania Vestas dorește să
introducă cele mai competitive și durabile soluții hibride
de stocare de pe piață și să integreze mai bine tehno -
logiile de stocare și generare de energie din surse rege -
nerabile ca mijloc de a răspunde provocărilor mai largi ale
industriei și de a crește absorbția de energie din centrale
din surse regenerabile. Acest lucru se realizează atât prin
cercetare și dezvoltarea soluțiilor existente, cât și prin
combinarea acestora cu competențele unice și expe -
riențele noilor parteneri. Astfel, Northvolt va deveni o
parte a ecosistemului hibrid al furnizorilor Vestas.

Northvolt, cu sprijinul companiei Vestas, caută să în -
țeleagă mai bine nevoile sectorului energiei regenerabile
pentru a dezvolta baterii pentru furnizorii de soluții și pro -
ducătorii de echipamente originale. Northvolt construiește
o fabrică de baterii de generație următoare, cu scopul de a
produce cele mai verzi baterii din lume pentru a permite și
a accelera trecerea la energia regenerabilă.

„Această colaborare importantă cu Northvolt va per -
mite companiei Vestas să definească, să provoace și să
îmbunătățească oferta de stocare a bateriilor pentru
clienții care au nevoie de soluții hibride și de stocare”,
spune Anders Vedel, șef al departamentului de tehnologie
Vestas. „Există un scop comun puternic și o potrivire
strategică cu Northvolt, care va sprijini obiectivul nostru
de a ne extinde cunoștințele într-un domeniu despre care
știm că va crește doar în importanță pentru energiile rege -
nerabile și piața globală a energiei electrice”.

„Vestas este un adevărat lider mondial în tranziția
mondială la energia regenerabilă. Bateriile și soluțiile
pentru stocarea energiei sunt esențiale în această
tranziție și Vestas va fi un partener strategic important
pentru Northvolt în momentul în care vom stabili oferta
noastră de produse pentru sectorul energiei regene -
rabile”, spune Peter Carlsson, co-fondator și CEO al
Northvolt.

Cei doi lideri de tehnologie își propun să creeze și să
optimizeze un mijloc de integrare a soluțiilor de stocare a
bateriilor în turbinele eoliene și de proiectare a sistemului
de centrale electrice pentru a:

• asigura turbinelor Vestas o mai mare siguranță și
predictibilitate în puterea de ieșire pentru o stabilitate mai
mare a rețelei și conformitatea cu cerințele de rețea;

• dezvolta și optimiza sisteme de control care pot
integra sistemele de stocare a bateriilor cu alte tehnologii
din energia din surse regenerabile.

Costurile pentru baterii au fost, în mod tradițional, prea
mari pentru utilizarea la scară largă, dar adoptarea bate -
rii lor ca soluție pentru stocarea energiei va crește
dramatic atunci când costurile vor scădea și vor crea un
ecosistem de afaceri mai atractiv pentru energia rege -
nerabilă și pentru stocare, decât cel al combustibililor fosili
tradiționali. Această colaborare vizează, de asemenea,
dezvoltarea de sisteme de gestionare a datelor de operare
în timp real și asigurarea integrării și optimizării continue a
designului general al produsului și a duratei de viață a
acestuia.

În următorii șapte ani, parteneriatul  Vestas și Northvolt
urmărește să contribuie la proiectul de dezvoltare comună
printr-o combinație de personal dedicat, resurse de proiect
și eforturi comune de dezvoltare. Pentru a sprijini faza
inițială a parteneriatului, Vestas va investi 10 milioane EUR
pentru cercetare și dezvoltare în comun și pentru dez -
voltarea de produse, precum și crearea liniei de testare și a
facilităților de cercetare Nordvolt Labvol, care vor fi utilizate
pentru a testa și califica produsele și procesele dezvoltate
în comun.

Parteneriat VESTAS – NORTHVOLT
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Debutul proiectului

Construcția va începe în a doua jumătate a
anului 2018 și se preconizează o creștere
treptată a producției între 2020 și 2023. Odată
ce aceasta va fi complet opera țională, uzina va
fi capabilă să producă baterii de tip litiu-ion cu o
capacitate de 32 GWh anual, și să angajeze
până la 2.500 oameni. Fabrica vine ca răspuns
la „Gigafactory” lui Alan Musck, fondatorul
Tesla, din Nevada, unde pro ducția a debutat în
ianuarie curent și unde Tesla speră să producă
anual baterii cu o capacitate de stocare de
până la 150 GWh. Un centru de cercetare al
companiei, care are între 300 și 400 de
persoane, va fi, de asemenea, deschis  în
Vasteras, la 150 de ki lometri  vest de
Stockholm și primul sediu al firmei suedezo-elevețiene
ABB, partenerul Northvolt pe acest proiect.

„Europa se îndreaptă rapid spre electrificare”, a spus
Carlsson. „Suedia are o poziție unică de producător de
baterii pe scară largă pentru a susține această tranziție, cu
energia ei curată și accesibilă, proximitatea la sursele de
materii prime și o puternică tradiție industrială adânc
înrădăcinată în ADN-ul său”, a adăugat el.

Ministrul economiei Suediei, Mikael Damberg, a
declarat că este „o zi minunată, nu numai pentru cele
două orașe alese, ci și pentru Suedia și pentru Europa”.

O piaæ aglomeratæ

Piața bateriilor pentru autoturisme electronice devine
din ce în ce mai aglomerată, deoarece principalele eco -
nomii industrializate stabilesc calendare pentru depla -
sarea spre forme electrice de transport, cu emisii reduse
de carbon.

Și Tesla are în vedere planuri pentru o altă fabrică, de
data aceasta în Europa, destinații posibile fiind Portugalia,
Suedia și Franța.

În Coreea de Sud, LG Chem a declarat
săptămâna trecută că va deschide în
Polonia cea mai mare fabrică de baterii
litiu-ion din Europa anul viitor, angajând
2.500 de muncitori pentru a produce până
la 100.000 de baterii de vehicule electrice
pe an.

Carlsson dorește ca uzina sa suedeză
să rivalizeze cu Gigafactory-ul Tesla din
deșertul Nevada și să vizeze o producție
anuală de bateri i  electrice – celule
echivalente de 32 GWh până în 2023,
ceea ce o va face mult mai mare decât
uzina poloneză LG Chem.

Northvolt va construi în Suedia cea mai mare
fabrică europeană de baterii pentru vehicule

electrice

Northvolt a declarat că va construi cea mai mare fabrică de baterii electrice din Europa în țara sa de origine, Suedia. Start-up-ul
dorește ca site-ul să rivalizeze cu „Gigafactory” lui Tesla Motors din SUA și cu fabrica LG Chem din Polonia. Northvolt a declarat că a
selectat Skelleftea, un oraș de coastă din nord-estul industrial al Suediei, lângă depozitele principale de nichel, cobalt, litiu și grafit ale
țării. Northvolt se află în discuții cu mai mulți furnizori pentru componentele bateriei, cum ar fi nichelul, cobaltul și litiul. Proiectul va
costa patru miliarde de euro (4,7 miliarde de dolari), se va derula pe o perioadă de șase ani și finanțarea este deja acoperită, a
declarat Peter Carlsson, fondatorul și CEO-ul companiei Northvolt. Alte rapoarte sugerează că compania încă mai lucrează la schema
de finanțare. Fabrica Northvolt va produce baterii destinate autoturismelor electrice și altor vehicule electrice noi (NEV),
producătorilor de energie regenerabilă care doresc stocarea energiei electrice, precum și companiilor industriale.
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