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Noul sistem Legrand
de cablare structurată: LCS 3
Legrand, specialist global în infrastructuri electrice și
digitale pentru clădiri, a lansat în luna octombrie noua
soluție de cablare structurată: sistemul LCS3.
Acesta consolidează poziția companiei în materie de
soluții destinate în special clădirilor de birouri sau data
center-elor, venind în întâmpinarea provocărilor impuse
de creșterea în volum a schimbului de date, de înmulțirea
numărului de rețele și de nevoia unor viteze mai mari
pentru transmiterea datelor.
Cei peste 130 de specialiști din domeniu care au
participat la evenimentul de lansare din 19 Octombrie au
apreciat în mod special inovațiile aduse de LCS3 pe care
le-au putut testa și posibilitatea de a afla ultimele noutăți
și tendințe în cablare struc turată de la experții
internaționali Legrand și Fluke Networks.

LCS3, noua gamă completă de soluții de cablare, atât
de cupru cât și de fibră optică, respectă cu strictețe
standardele în domeniu și demon strează excelența
companiei în cele 3 aspecte cheie pentru rețelele digitale:
performanță, scalabilitate și eficiență.
”În contextul în care infrastructurile digitale noi trebuie
să răspundă unor cerințe tot mai ridicate, iar cele existente
au nevoie de îmbunătățiri pentru a face față evoluției tehnologiei, noul sistem LCS3 garantează soluții fiabile, sigure și
de cea mai înaltă performanță. Noua ofertă vine să consolideze poziția Legrand România în domeniul soluțiilor de cablare structurată adresate atât clădirilor de birouri, cât și
data center-elor, organizația vizând o creștere cu 30% a
business-ului pe plan local în următorii 3 ani“, a declarat
Călin Pașcalău, Director General Legrand România.

Performanæ, scalabilitate øi eficienæ
Noul sistem LCS 3 permite atin gerea unor rate de
transfer considerabil mai mari, datorită noilor conectori de
cupru RJ45 Cat. 8, precum și obținerea unor performanțe
superioare, grație noilor conectori de fibră optică ce asigură
rate de transfer de până la 100 Gbps.
Printre elementele care con tribuie la performanța
ridicată a noului sistem LCS3, se numără și conectorii STP
Cat. 8, meniți să asigure o viteză de transmisie până la 40
Gbps. Astfel, combinând conectorul Legrand Cat. 8 cu
cablul Legrand Cat. 8, performanța obținută este de 4 ori
mai mare decât în cazul soluțiilor Cat. 6A.
Toți conectorii de cupru din această gamă dețin certificare standard PoE+, aspect ce permite conectarea în
siguranță a dispozitivelor de tipul punctelor de acces WiFi, camerelor QP etc.
Gama completă de soluții de cablare LCS3 oferă nu
doar soluții optime pentru a crește viteza de transfer a
datelor, ci și o eficiență ridicată în ceea ce privește instalarea și întreținerea componentelor pentru o bună desfășurare a activității zilnice.
4
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Astfel, noua soluție Legrand oferă beneficiul modularității prin intermediul patch panel-urilor care permit
combinarea fibrei optice și a cuprului concomitent cu
creșterea punctelor de conexiune.
Noile patch panel-uri au fost concepute și produse
pentru optimizarea spațiului, cu până la 48 de porturi per
unitate, facilitând mentenanța și modificările ulterioare.
Patch panel-urile modulare au un sistem inovator de
clipsare în cabinet și casete glisante, asigurând extragerea ușoară și rapidă a casetelor prin apăsarea unui
buton.
Totodată, noile cabinete de servere asigură posibilitatea de optimizare a consumului de energie, în timp ce
instalarea și întreținerea sunt facilitate de noul sistem de
blocare al conectorilor și de casetele cu extragere prin
glisare automată.

Soluia pentru orice tip de proiect
LCS3 permite oricui, fie că este investitor
sau specialist în domeniul managementului
de clădiri sau al infrastructurilor digitale, să
identifice soluția adecvată nevoii sale specifice. Sistemul răspunde în egală măsură
cerințelor rețelelor locale (LAN-uri) și celor
impuse de Data Center, respectiv viteză,
densitate ridicată, scalabilitate și garanția
continuității serviciului.
De asemenea, noul sistem LCS3 permite
abordarea proiectelor pe toate verticalele:
clădiri de birouri, data center, spitale, centre
universitare, școli, ansambluri rezidențiale
etc.
Beneficiul adițional este reprezentat de
integrarea perfectă cu alte soluții Legrand,
precum noile cabinete LCS3 și unitățile PDU
(Power Distribution Units), care asigură o
conectare optimă la rețeaua de distribuție.
Inovaie în aciune
Sistemul LCS 3 integrează numeroase inovații care
garanteză performanța conectorilor de cupru, ce permit
rate de transfer de până la 40 Gbps și sunt POE++ Ready.

În plus, LCS3 aduce soluții patentate Legrand, cum ar
fi patch panel-urile modulare cu sistem Quick-Fix de fixare
rapidă, casetele culisante și noul Smart Splicer - aparat de
sudură pentru fibră optică.

Descoperă noul sistem LCS3 pe www.legrand.ro
ELECTRQCQANUL 7/2017
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Comunicația standardizată IoT simplifică
implementarea conceptelor Industry 4.0
Echipa Kreatron Automation
TwinCAT suportæ formate
critice de schimb de date IoT

Picture credits Beckhoff Automation

Cum tehnologia informației și tehnologia de automatizare continuă să
se îmbine, serviciile de comunicație
bazate pe Cloud sunt din ce în ce mai
des folosite în proiecte de controlcomandă industriale. Drept urmare, și
tehnologia comenzilor bazate pe PC
crește în importanță. Platforma soft ware-ului de automatizare TwinCAT,
de la Beckhoff, suportă standarde de
comunicație în acest scop, precum
OPC UA, MQTT și AMQP, sim pli ficând implementarea automatizărilor
de producție care pot func ționa în
cloud.
În ziua de azi, pot fi create soluții
de automatizări de pionierat care depă șesc scopul sistemelor de co Message broker ca serviciu de conectivitate și gateway pentru diferite ecosisteme cloud
mandă-control convenționale prin
implementarea de volume mari de
date, data mining, precum și monitorizare de condiții și În timpul comunicării cu serviciile într-un cloud public, un
putere. Strategiile Qndustry 4.0 și Qnternet of Things (QoT), message broker este adesea folosit pentru data ingestion
ridică noi provocări în ceea ce privește comunicația dintre (importarea, transferul și procesarea datelor). Din persechipamente și servicii. În termenii unei piramide clasice pectiva protocolului de transfer date, message broker-ul
de comunicație, este implicat un schimb de date la scară reprezintă un punct final securizat și standardizat pentru
mare între senzori și nivele mai înalte. De asemenea, distribuirea mesajelor către cloud și facilitează accesul și
comunicația la nivel orizontal între echipamente continuă folosirea altor servicii cloud (fig. 1). Exemple cunoscute de
să joace un rol important în toate fabricile de producție astfel de broker-services în cloud-uri publice includ
moderne.
Azure™ QoT Hub, Amazon Web Services QoT, QBM Watson
QoT și Google QoT.
Controlul bazat pe PC integreazæ servicii în
cloud øi module message brokers
Protocolul de comunicaie IoT: MQTT
Controlul bazat pe PC oferă tehnologii cheie pentru
scenarii de comunicație avansată și a devenit o parte
integrantă a multor proiecte de automatizări din prezent.
Cloud-ul își asumă din ce în ce mai mult rolul de facilitator
de proiecte QoT. Furnizorii de servicii cloud le oferă clienților infrastructură și servicii într-o manieră abstractă la
nivel global, astfel minimalizând complexitatea configurării
sistemelor.
Astfel de servicii cloud pot oferi funcții de stocare de
bază precum baze de date SQL sau noSQL, pe lângă
algoritmuri complexe de machine-learning care sunt
găzduite și executate pe infrastructura furnizorului cloud.
6
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Protocolul de transfer date ce stă la bază este numitorul comun al acestor platforme. Un protocol pentru
transfer s-a stabilit încă de ceva timp sub forma și denumirea de protocol Message Queuing Telemetry Transport
(MQTT), care a fost adoptat de toate sistemele majore de
public cloud. Simplitatea și rentabilitatea fac acest
protocol atractiv chiar și pentru aplicații unde sisteme
implementate mici trebuie să facă schimb de date prin
intermediul unor linii de comunicație instabile – fie prin
cloud sau între ele.
Spre deosebire de aplicațiile convenționale client/
server, cunoscute de mulți ani în domeniul automatizării,

SOFTWARE

MQTT este bazat pe principiul
Picture credits Beckhoff Automation
publisher/subscriber. Drept urmare,
integrarea în infrastructuri QT exis tente este simplificată datorită conexiunilor externe de date. În plus, mecanisme de securitate deja stabilite,
precum TLS, pot fi folosite pentru
asigurarea ca nalului de transfer și
pentru implementarea mecanismelor
de autentificare a dispozitivelor.
Chiar dacă canalul de transfer prin
MQTT a fost standardizat, MQTT tot
nu divulgă nimic referitor la conținutul
unui mesaj. Acest aspect se dato rează faptului că respectivul conținut
este declarat ca fiind “pur binar” conform specificației, ceea ce face
mereu ca serializarea și de-seria lizarea mesajelor să fie specifică unei
aplicații sau unui frunizor.
Folosirea a JavaScript Object
Notation (JSON) pentru criptarea
conținutului mesajelor a fost practica
TwinCAT QoT și TwinCAT OPC UA suportă implementarea de comunicație standardizată până la
comună de câțiva ani în ceea ce
cloud
privește sistemele cloud, dar con ținutul mesajelor JSON poate, de
asemenea, să fie specific pentru aplicații și să difere de la acces în istoric, alarme și condiții, de asemenea, diferite
producător la producător, chiar și de la un furnizor cloud la mecanisme pentru comunicație și acces la conținuturi de
un alt furnizor cloud.
control logic.
Din perspectiva unei aplicații, acest lucru face proComunicarea se poate desfășura în acest fel prin folocesarea ulterioară de date extrem de dificilă. Din fericire, sirea de sisteme cloud cunoscute, cum sunt Microsoft
Fundația OPC a vizat avantajele comunicației cloud-based Azure™, Amazon Web Services, QBM Watson, Google
care este bazată pe principiile publisher/subscriber în QoT, cât și în contexte cloud private în cadrul rețelelor
protocolul lor de comunicații Unified Architecture (UA).
corporate sau de echipamente. Sistemele Beckhoff pot fi
Un grup de lucru corespondent din cadrul Fundației conectate la cloud folosind OPC UA și prin intermediul
OPC extinde specificația OPC UA bazată pe mecanisme unor sisteme terțe. Prin cooperarea continuă Beckhoff în
publisher/subscriber. MQTT a fost ales ca protocol de grupurile de lucru corespondente ale Fundației OPC,
transfer date din moment ce canalul de transfer din OPC primele prototipuri OPC UA publisher/subscriber au fost
UA poate fi schimbabil iar astfel nevoia de a crea un canal implementate cu succes înainte ca extensiile de
pentru mecanismele publisher/subscriber poate fi evitată. specificație să fie finalizate.
În acest fel, un nivel ridicat de compatibilitate este obținut
cu sistemele existente, fiind în continuare sprjinit de folosirea tot mai frecventă a MQTT în sistemele cloud.

Descoperă și încearcă!

Integrare uøoaræ a protocoalelor standard IoT
în TwinCAT
Cu noi produse și concepte QoT, software-ul TwinCAT
3 oferă baza tehnologică ideală pentru conceptele Qndutry
4.0 și comunicație QoT. Mai mult, noi componente Q/O de
la Beckhoff, precum EK9160 QoT Bus Coupler, permit o
integrare și configurare ușoară în aplicații cloud publice
sau private.
În acest scop, platforma de automatizare TwinCAT
este îmbogățită cu TwinCAT OPC UA și produse adi ționale TwinCAT QoT prin includerea de căi de comunicație
standardizate și securizate pentru cloud (și nu numai).
Platforma oferă atât MQTT publisher/subscriber, cât și
funcții OPC UA precum comunicație clasică client/server,

Beckhoff Automation produce echipamente și
software de înaltă calitate, utilizând tehnologii de
ultimă generație și tehnici de dezvoltare ultramoderne în realizarea tuturor produselor lor. Pentru a
lua cea mai bună decizie în ceea ce privește pro iectele dumneavoastră și pentru a vă familiariza cu
posibilitățile de automatizare specifice domeniului
dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pe adresa:
office@kreatron.ro.
Pentru mai multe detalii referitoare la partenerii
noștri și produsele lor puteți accesa: www.kreatron.ro

ELECTRQCQANUL 7/2017
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EPLAN Syngineer – Inginerie
mecatronică prin colaborare
interdisciplinară
Colaborarea interdisciplinară nu a
fost nicicând mai ușoară, chiar dacă a
fost dintotdeauna esențială! EPLAN
Syngineer permite schimbul direct de
informații între inginerii mecanici,
electrici și cei de control al proce selor. Acest lucru este posibil printr-o
interfață comună integrată direct în
sistemele de proiectare mecanică și
în EPLAN Electric P8 și oferă în
același timp o aplicație generală ce
poate fi folosită de toate celelalte
departamente implicate într-un
proiect.
Colaborarea actuală clasică între
departamente și discipline presupune
schimbul de informații prin e-mail,
probabil sub formă de liste sau
schițe, uneori chiar tele fonic,
existând riscul ca unele modificări să
nu fie docu mentate în nici un fel.
Acest mod de lucru creează foarte des probleme prin
faptul că nu toate modificările sunt transmise fluent și
complet tuturor departamentelor și, din această cauză, la
momentul execuției se poate întâmpla ca documentele
mecanice să nu corespundă cu cele electrice sau
semnalele din proiectele de automa tizări să nu
corespundă 100% cu cele din softul pregătit pentru
automatul programabil. Un exemplu foarte simplu, dar
foarte des întâlnit în practică, poate fi pentru un simplu
motor: în specificația inițială, acesta poate fi definit ca un
motor standard, de la un anumit producător, care necesită

8
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un circuit electric clasic și o logică de comandă bine
cunoscută. Din diverse motive, beneficiarul poate solicita
un alt producător pentru acel motor, posibil cu unul sau
doi senzori incluși în motor, sau poate aplicația se
dezvoltă și acel motor trebuie controlat mai precis, eventual cu un convertizor. Toate aceste modificări care
pornesc de la beneficiar, ar trebui distribuite tuturor
departamentelor pentru a se proiecta un suport mecanic
diferit, un circuit electric mai complex care să trateze noii
senzori ai motorului sau circuitul de acționare, dar și
programul PLC trebuie să țină cont de logica nouă de
comandă impusă de beneficiar. Din
păcate, nu toate aceste informații,
legate de modificări, sunt transmise la
timp tuturor departamentelor, fapt ce
se regasește la final în timpi prea mari
de execuție, costuri suplimentare sau
chiar nemulțumirea beneficiarului.
EPLAN Syngineer vine în întâm pinarea acestor situații prin oferirea
unei platforme comune și interdis ciplinare pentru schimbul de informații
între departamente. Fiecare disciplină
poate completa informațiile relevante
în sistem iar acestea sunt imediat
vizibile și celorlalți utilizatori alocați
proiectului. Acest lucru face ca departa mentele să lucreze în paralel, nu

SOFTWARE

secvențial, fapt care reduce
substan țial
timpul
de
dezvoltare al produselor, pe
lângă creșterea calității
garantată de accesul direct la
informațiile necesare. În plus,
pe măsură ce se lucrează pe
diferite obiecte ale proiectului,
pentru fiecare disciplină în
parte se pot stabili statusuri ale
progresului pentru a se putea
urmări în ce măsură se
respectă termenele de
execuție. În cazul apariției unei
modificări, utilizatorii sunt
avertizați și informați automat
de apariția acestor modificări,
pentru a putea lua măsurile
necesare din timp. Chiar și listele de consumatori sau
instrumentație care stau, în mod tradi țional, la baza
comunicării între departamente, sunt un simplu raport în
EPLAN Syngineer!
Structura mecatronică creată odată cu dezvoltarea
produsului este flexibilă, ea poate fi creată în funcție de
necesitățile specifice fiecărui proiect. Acest lucru este
posibil pentru că sistemul este scalabil, este potrivit
pentru orice dimensiune de companie și poate fi folosit
imediat, fără a fi necesar un training special. Platforma
EPLAN este componenta pentru inginerie electrică din
system, acesta fiind deschis pentru sistemele MCAD și
softurile PLC, existând deja integrare directă cu o gamă
de soluții frecvent întâlnite în piață. Desigur, toate informațiile sunt disponibile și online!
În cazul exemplului anterior, în urma unei discuții între
managerul de proiect și beneficiar, dacă acesta solicită o
modificare a unui motor, fie a producătorului, a tipului sau
a modului de acționare, aceste modificări se notează
direct în mediul din EPLAN Syngineer. Qnginerul mecanic

poate face modificările de fixare a motorului și poate
include o captură de ecran cu noua poziție a acestuia
direct pe obiectul din sistem. Qnginerul electric este
avertizat de modificarea motorului și poate face ajustările
necesare în scheme, iar la final paginile cu circuitele
corespunzătoare sunt atașate direct motorului, împreună
cu actualizarea listelor de consumatori și semnale. Programatorul PLC-urilor primește la rândul lui avertizarea de
modificare, se poate uita direct la documentele relevante
din aplicația independentă sau din mediul online și are, în
acest fel, toate datele necesare pentru a face ajustările în
softul PLC. În acest mod de lucru, documentația este în
permanență actualizată și produsul poate fi realizat la timp
și în mod corect.
Vă invităm să ne contactați pentru a vedea cum vă
poate ajuta EPLAN Syngineer în activitatea dumnea voastră zilnică.
www.eplan.ro
info@eplan.ro

PROTECT, IA LA TRÆSNET

Sistemul de paratrăsnet clasic HERMI
Rețeaua de conductori este instalată pe acoperiș cu
ajutorul elementelor de fixare corespunzătoare ce trebuie
să îndeplinească cerințele definite în EN 50164-4. Elementele de fixare, de asemenea, trebuie să fie compatibile cu sistemul de acoperiș realizat , ceea ce înseamnă

că nici o modificare de acoperiș nu trebuie să mai fie
făcută, după ce elementele de fixare au fost instalate.
Folosind elemente de fixare special concepute pentru
fiecare tip de acoperiș se asigură că acoperișul va putea
drena apa și după instalarea rețelei de conductori.

Qnstalarea utilizând conectori corespunzători pe coamele ceramice sau de beton

Qnstalarea utilizând conectori corespunzători pe țigle de câmp, atât ceramice cât și de beton

Acoperișul metalic nu are nevoie de o protecție specială, pentru că invelitoarea metalică este o rețea de conductori în sine. Atunci când fulgerul lovește în acoperișul
metalic, curentul de până la 200kA se scurge în acoperișul
metalic printr-un singur punct. Densitatea foarte mare de
curent topește metalul în acel punct. Acest lucru
înseamnă că avem o gaură în acoperiș, dar și metal topit
poate cădea pe partea inflamabilă (lemn, hârtie, ...)
determinând apariția unui incendiu. Grosimile de metal
adecvate pentru a fi utilizate ca parte a sistemului sunt
definite în EN 62305-3.
Atunci când grosimea nu îndeplinește cerințele din
tabel, protecția împotriva loviturii directe de trăsnet
trebuie să fie instalată. Montarea conductorului de
10
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captare previne lovitură directă de trăsnet într-un acoperiș
din metal. Qnstalarea elementelor de fixare pe acoperiș
este foarte importantă pentru a preveni scurgerea apei
prin acoperiș. De asemenea, trebuie să avem grijă de
materiale utilizate pentru învelitoarea acoperișului, pentru
a nu provoca cuplaj galvanic, cu utilizarea de materiale
care nu sunt compatibile. Odată cu utilizarea de elemente
de fixare special concepute (SON16, SON15, KON20, ...)
putem evita toate problemele menționate anterior. Para trăsnetul corespunzătar pe acoperișuri de metal este din
aluminiu (AH1, AH2) sau din oțel inoxidabil (RH3). Cu utilizarea lor am evitat cuplarea galvanică între materialele
care nu sunt compatibile.
Montarea rețelei de captare pe acoperișuri plane

PROTECT, IA LA TRÆSNET

Tabelul 1
Grosimea metalică a pieselor învelitorii
Clasa SPT
De la Q până la QV

Material

Grosimea
t [mm]

Grosimeb
t’ [mm]

Plumb
Oțel (inoxidabil,
galvanizat)
Titaniu
Cupru
Aluminiu
Zinc

–
4

2,0
0,5

4
5
7
–

0,5
0,5
0,65
0,7

a t previne perforarea, punctele calde sau aprinderea.
b t’ numai pentru tabla de metal dacă nu este importantă prevenirea

problemelor privind perforarea, punctele calde sau aprinderea.

Qnstalarea tijelor cu dispozitivele de fixare SON17, pe acoperișurile
plane izolate cu membrane bituminoase sau nisip

Qnstalarea de elemente de fixare pentru panouri tip sandwich

acoperite cu bitum sau PVC necesită o abordare puțin
diferită. Aceste acoperișuri sunt ca un bazin și pentru ca
apa să nu se poată infiltra se face o izolație hidrofugă
formată din mai multe straturi de izolație. Fixarea unui
conductor pe astfel de elemente, cu șuruburi, este imposibilă. Elementele de fixare conductor cu ploturi cu
greutate asigură că acel conductor de captare rămane fix
și drept pe acoperiș.
www.hermi-paratrasnet.ro;
hermi.romania@hermi.si

CALITATEA ENERGIEI

Noua generație UMG
Seria PRO pentru performanță
Monitorizarea și analiza parametrilor unei rețele electrice este acum mai ușoară datorită aparatelor din gama UMG seria PRO.
Acestea au pre-instalate GRATUQT aplicații care sunt menite să ușureze munca de prelucrare și vizualizare a datelor înregistrate și
măsurate de analizoarele din seria UMG varianta PRO.

Generația nouă UMG varianta Pro combină ultimele tehnologii cu funcțiile excelente și designul atractiv.
• Analizoarele care au aceste aplicații pre-instalate
sunt:
- UMG 604
- UMG 605
- UMG 509
- UMG 512 din clasa A

• Aplicațiile care vor fi instalate sunt:
- Measurement monitor
- EN 50160 Watchdog
- QEC 61000-2-4 Watchdog
- Push service

UMG 604 PRO øi UMG 605 PRO
• Analizoare pentru calitatea energiei și monitorizarea
parametrilor unei rețele electrice de înaltă performanță
pentru șină DQN.
• Măsoară calitatea puterii în conformitate cu standardele DQN EN 50160 și DQN EN 61000-2-4.
• Precizia măsurătorilor foarte bună.
• Flexibilitate mare, putând fi folosite într-o varietate
de tipuri de rețele.
• Memorie 128 Mb pentru înregistrarea și achiziția
datelor.
• Multiple interfețe de comunicare cu numeroase
protocoale (Modbus, QP) pentru integrarea simplă în alte
sisteme (SCADA).

• Afișaj pentru datele înregistrate și măsurate prin
intermediul paginii web proprie a aparatului.
• Aplicația WATCHDOG pre-instalată, care poate fi
utilizată prin intermediul vizualizării web.
• Analiza foarte simplă a calității energiei fără cu noștințe avansate în domeniu.
• Limbaj de programare grafic: Jasic (pentru func ționalitate PLC).
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CABLURI ØI ACCESORII

Qngineria economică a apărut odată cu
întrebarea, firească de altfel, referitoare la
costuri: ar putea exista o soluție mai
ieftină? Din acest moment, taberele
opuse (ingineri versus economiști) care
încercau să-și susțină fiecare punctul de
vedere, cu argumente mai mult sau mai
puțin obiective, au găsit un mediator
calificat.

Instalațiile electrice: ce se întâmplă dacă
folosești produse de o calitate îndoielnică?
Noi, cei din Lapp Group, încercăm să ajutăm medierea
conflictului, prin cunoștințele tehnice pe care le posedăm
și prin experiența practică dobândită în timp. Nu încercăm
să vă oferim soluții ideale dar încercăm să vă ferim de
greșeli majore și să vă scoatem la vedere amănunte care
pot face diferența între o lucrare de succes sau un eșec
generator de pierderi financiare.
Orice investiție are parte de un capitol destinat cablurilor de forță, comenzi, semnale mici și accesoriile
aferente.
În funcție de tipul instalațiilor care trebuie implementate, partea de cabluri electrice poate avea o pondere
valorică care poate fi estimată până la 10% din total.
Atunci când discutăm despre aceste produse trebuie să
facem o analiză obiectivă asupra scopului fiecăruia dintre
ele și să prelungim discuția cu elemente legate de problematica fiabilității, a costurilor suplimentare generate de
posibile avarii datorate unei selecții sau a unei calități improprii a cablurilor sau despre pierderea prestigiului într-o
piață concurențială acerbă.
Problema fiabilității este relativ greu de estimat dar
poate fi abordată luând în calcul istoricul fiecărui produ cător. Noi, cei de la Lapp Group, am demonstrat de mai
bine de o jumătate de secol că prezentăm informații tehnice corecte și că produsele noastre sunt conforme cu
datele declarate.
Un aspect care nu este prezent în nici o documentație
tehnică este cel legat de lucrabilitatea produselor. Cei
care sunt prezenți zi de zi pe șantiere știu că există deosebiri de ușurință în procesare între produse cu fișe
tehnice similare. Pentru o exemplificare concretă, să ne
oprim asupra unei operații repetitive legată de instalarea
unui număr mare de tronsoane de cablu, de pe același
tambur. Pregătirea conectării capetelor de cablu începe cu
îndepărtarea izolației exterioare. Dacă un muncitor este
14
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dotat cu o sculă de dezizolare la care a setat lungimea
cuțitului de tăiere și trebuie să execute dezizolarea în mod
repetitiv de nenumărate ori, este esențial ca grosimea
peretelui de izolație să fie constantă în orice porțiune a
acesteia. Dacă există variații de grosime a peretelui,
există posibilitatea afectării izolației conductorilor sau
izolația exterioară nu va putea fi detașată ușor. Ambele variante sunt generatoare de pierderi: la prima trebuie înlăturat tronsonul de cablu afectat iar la a doua se mărește
timpul alocat acestei operații. Valoarea manoperei este un
element care trebuie să fie urmărit la fel de mult ca și
valoarea de achiziție a produselor. Cei cu experiență mai
mare preferă un produs cu calitate mai bună (și cu un preț
care reflectă această calitate) versus un produs mai ieftin
care introduce costuri suplimetare de manoperă sau care
poate induce defecte prin non-calitate.
Un alt aspect care trebuie luat în calcul este domeniul
de temperatură. Cu cât limita inferioară la care este permisă pozarea (care implică de cele mai multe ori și flexare)
este mai joasă, cu atât perioada în care se poate face
instalarea cablului este mai lungă. Asta înseamnă o dependență mai mică de variațiile temperaturii ambiante și o
perioadă mai mare în cursul anului în care se poate executa instalația electrică. Dacă nu este respectată prescripția de temperatură minimă pentru pozare, deteriorarea
izolației poate să fie resimțită după o perioadă de timp,
funcție și de condițiile climatice.
Lapp Group oferă un portofoliu foarte mare de produse
care satisfac acest deziderat.
Un alt aspect este cel legat de suportul tehnic oferit
alături de produse. Cunoștințele tehnice aferente cablurilor electrice nu sunt atât de comune în mediul ingineresc
iar pentru aprofundarea acestora este nevoie de timp (din
ce în ce mai greu de găsit) și de documentație. Noi, cei
din Lapp Kabel România, vă oferim consultanță tehnică

Când trHEXLHVøIXQFŌioneze,
alege Lapp.

Lapp Group eVte furnizor mondial de FDbluri induVtriale, DFFHVRrii pentru FDblu Ȳi VLVteme
de Fea mai înaltø Falitate. Compania a foVt înfiinŌatø de 2Vkar Lapp în 1957 Fu ÖLFLEX® primul Fablu induVtrial de Fontrol din lume.
În ultimii 60 de ani, afaFerea de familie FX VHGLXO în Stuttgart, Germania V-a dezvoltat Ȳi a
ajunV furnizor mondial Fu aproximativ 3.440 de angajaŌi. Cu 17 fabrLFL 40 VXEVLGLDre Ȳi
100 de parteneri la nivel internaŌional, ne-am dezvoltatVHrviFiile pe fieFDre Fontinent.

*Pentru mai multe detDOLLYørXJøPVøDFFHVDŌi www.lappkabel.ro

InovaŌia, FDlitatea IøUø FompromLVXri ňi expertiza în domeniu ne reFomandø FD fiind
partenerul dvV de îQFredere pentru furnizarea de FDbluri Ȳi DFFHVRrii în diferite domenii.
Prin infraVtruFWura globalø Ȳi VXSRrtul loFDl ne aVLJXUøP Fø le prezeQWøP FlienŌilor noȲtri
VROuŌia idealø - de la prRGXVH Vtandard pkQø la prRGXVH VSHFial Freate. Ca fondator al unei
reŌele induVtriale de VXFFHVV Lapp Group întelege valoarea proximitøŌii Ȳi FreeD]ø
parteneriate de afDFeri de durDWø, bazate pe îQFredere Ȳi VHriozitate, eFhipa Lapp
dediFkQdu-VH prRLHFtului în totalitate.
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Control bazat pe PC pentru industria de prelucrare:

Panouri de Control seria CPX pentru zone
periculoase
Echipa Kreatron Automation
Construcie de înaltæ calitate øi design elegant: Panouri Multi-touch pentru Ex Zone 2
Prin integrarea sistematică a
teh nologiilor multi-touch avan sate în portofoliul Control Panel
și Panel PC, Beckhoff oferă de
mulți ani construc torilor de
mașini, producătorilor și altor industrii, concepte noi pentru
interfețe operator. Cu noua serie
CPX Control Panel, aplicațiile în
zone periculoase, clasificate ca
Zona 2/22, sunt avantajate. Calitatea ridicată și carcasa robustă
de aluminiu asigură fiabilitate și
durabilitate în medii de lucru
dure și cu risc de explozii. Acest
aspect aduce avantaje semni ficative în ceea ce privește operabilitatea și designul pentru aplicații în industriile de prelucrare.

Picture credits Beckhoff Automation

Beckhoff oferă o soluție in tegrată în sistem pentru protecția împotriva exploziilor prin adăugarea unui portofoliu nou
și extins de componente rezistente la explozii. Aceste
soluții oferă concepte fără limite către Zona 0/20. Pe lângă
Panourile de control și Panel PC-urile din seria CPX,
Bekchoff a mai introdus noua serie ELX de Terminale
EtherCAT cu interfețe cu siguranță intrinsecă pentru conectarea dispozitivelor de pe teren până la Ex Zone 0/20,
precum și software de control-comandă TwinCAT cu
numeroase interfețe specifice tehnologiei de prelucrare.

trol, precum și panouri cu QP 65 cu instalare pe un braț. La
fel este și în cazul Panel PCs fără ventilator din seriile
CPX27xx și CPX37xx. Echipate cu procesoare Qntel ®
Atom™ economice și rezistente la căldură, ele asigură un
control al sistemului sigur și de înaltă performanță.

Descoperă și încearcă!

Portofoliul CPX oferă o gamă largă de formate de
ecrane, dimensiuni, opțiuni de instalare și caracteristici.
Gama de formate include versiuni de 15 inci (4:3), 19 inci
(5:4) și 21,5 inci (16:9 ecran lat). Asta înseamnă că
aplicațiile din industriile de prelucrare acum pot beneficia
de tehnologia multi-touch capacitivă, ceea ce facilitează
realizarea de concepte operaționale intuitive și bogate în
opțiuni și caracteristici.

Beckhoff Automation produce echipamente și
software de înaltă calitate, utilizând tehnologii de ultimă
generație și tehnici de dezvoltare ultra-moderne în
realizarea tuturor produselor lor. Pentru a lua cea mai
bună decizie în ceea ce privește proiectele dumnea voastră și pentru a vă familiariza cu posibilitățile de
automatizare specifice domeniului dumneavoastră, vă
rugăm să ne contactați pe adresa: office@kreatron.ro.

Pentru asigurarea îndeplinirii tuturor cerințelor aplicațiilor, atât seriile CPX29xx cât și CPX39xx oferă Panouri de
control-comandă destinate integrării în dulapuri de con -

Pentru mai multe detalii referitoare la partenerii noștri
și produsele lor puteți accesa: www.kreatron.ro
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Noul VLT ® în carcasă de tip E
cu 73 % mai mic și mai puternic
Cu noua carcasă de tip E a convertizoarelor de
frecvență VLT ® obțineți mai multă putere în aceleași
dimensiuni. Astfel, convertizorul de frecvență oferă cea
mai mare putere de ieșire raportată la dimensiunile fizice
ale acestuia – cu până la 73% reducere a dimensiunilor, în
comparație cu generația anterioară.
Dimensiunile compacte și tehnologia inovativă de
răcire combinate cu posibilitatea montării side-by-side au
un impact major asupra dimensiunilor dulapurilor de
control sau a camerei tehnice. Vizionați aici:
https://www.youtube.com/watch?v=s_Rr16hvKgw

ventilație, încât se poate instala o unitate mai mică de aer
condiționat; toate acestea duc la economii considerabile
ale investiției inițiale, dar și la reducerea costurilor de
funcționare.
Cum poate acest convertizor de frecvență să atingă
această densitate de putere ridicată?
Simplu - secretul este tehnologia de răcire.
Tehnologie de ultimæ generaie în materie de
conducte de ræcire

Radiatorul noului convertizor VLT®, în noua carcasă de
tip E, este dotat cu multiple conducte de răcire, pentru
optimizarea transferului termic.
Densitatea de putere reprezintă numărul de amperi
O conductă de răcire reprezintă un tub închis, ce
per milimetru, din lățimea cabinetului. Este disponibil un conduce căldura de 100 de ori mai bine decât aluminiul.
curent mare raportat la dimensiunile reduse ale converFiecare conductă de răcire conține un fluid de lucru
tizorului de frecvență. De fapt, cu aceste convertizoare de pasiv, și este sigilată complet. Transferul termic se reafrecvență veți obține cea mai mare densitate de putere lizează prin evaporarea și condensarea fluidului de lucru.
disponibilă pe piață, într-un singur convertizor de frec Această technologie este bine-cunoscută drept un
vență.
concept de răcire de succes în alte industrii, de exemplu
Aceasta duce la o reducere semnificativă a camerei în industria aerospațială sau în sistemul de răcire al unui
tehnice; astfel, prin reducerea pierderii de căldură și a laptop. La Danfoss Drives, specialiștii noștri au transferat
dimensiunii camerei tehnice se va reduce necesarul de și adaptat această technologie pentru convertizoarele de
Densitate de putere ridicatæ
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frecvență, unde este demonstrat un management al
transferului termic eficient de-a lungul anilor. Acum, la a
treia generație, tehnologia este extrem de robustă și
eficientă.
Pentru beneficiari, această componentă face dovada
unui convertizor de frecvență robust și fiabil, cu un sistem
de răcire ce nu necesită întreținere. Nu uitați – este totuși
un convertizor răcit cu aer, și conductele de răcire funcționează în circuit închis.

Utilizarea la maxim a tranzistorilor IGBT
Noul VLT®, în noua carcasă de tip E, este proiectat
pentru funcționare în sarcină 100% la 45°C. Manage mentul eficient al căldurii disipate permite utilizarea la
maxim a tranzistorilor QGBT, apropiindu-se de rezultatele
unui convertizor răcit cu lichid, din perspectiva utilizării
siliciului, dar folosind răcirea cu aer.
98% - eficienæ energeticæ

Ræcire de tip back-channel
Un sistem unic, proiectat în secțiunea posterioară a
convertizorului de frecvență și direcționează fluxul de aer
către radiator, evitând circuitele electronice. Astfel 90%
din căldura disipată este evacuată în afara încăperii, îmbunătățind fiabilitatea și crescând durata de viață a componentelor prin reducerea temperaturii și prin reducerea
contaminării componentelor electronice cu diverși agenți
externi, precum particule de praf sau vapori corozivi.
Chiar și în mediile dificile, componentele interioare
sensibile sunt bine protejate prin intermediul unei garnituri QP54/UL Type 12, ce delimitează canalul de răcire de
zona componentelor electronice ale convertizorului de
frecvență VLT®.
Cum funcționează? Aerul din afara camerei este aspirat, printr-o fantă de ventilație din partea inferioară a
convertizorului, apoi este direcționat către partea superioară, unde va absorbi căldura degajată de radiator, și
este evacuat printr-o fantă de ventilație din partea superioara a convertizorului.

Eficiența ridicată reduce costurile de operare, iar
răcirea de tip back-channel este însoțită de o serie de
beneficii adiționale proiectate, ce duc la o eficiență energetică de 98% la sarcină maximă, pentru întreaga gamă
de putere. Aceste beneficii includ ventilatoarele cu turație
variabilă, un tipar PWM cu pierderi mici, bobine de curent
continuu cu pierderi reduse – precum și dimensiuni reduse ale busbar-ului.
Pentru a afla mai multe urmăriți animatia sau des cărcați fișa tehnică aferentă. Carcasa de tip E este
disponibilă pentru VLT® AutomationDrive FC 302, VLT®
AQUA Drive FC 202, VLT® HVAC Drive FC 102 și VLT®
Refrigeration Drive FC 103.
Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți de la Danfoss
Drives vă invităm să vă abonați la newsletter-ul nostru, la
adresa:
http://drives.danfoss.ro/danfoss-drives/about/#/
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Cum înțelegem durata de viată a unui corp de
iluminat cu LED?
LED contra aparat de iluminat! - Partea I
S. Matei, Prof. Dr. Eng.-Electromagnetica SA
Preambul

Standarde de referinæ

Adevărata fiabilitate și durata de viață a sistemelor de
iluminat cu LED a rămas, în general, necunoscută. Ca urmare, valorile de menținere a fluxului luminos pentru
structurile LED individuale sunt utilizate pe scară largă ca
un garant în exprimarea duratei de viață a unui sistem de
iluminat cu LED-uri. Acest lucru este incorect, deoarece
menținerea fluxului luminos este doar o componentă a fiabilității unui aparat/sistem de iluminat și, de asemenea, nu
se referă la întreaga sursă/suprafață emisivă de lumină.
De multe ori, durata de viață a unui corp de iluminat corect proiectat și fabricat nu este determinată de deprecierea fluxului luminos a LED-urilor. Pentru mulți producători care specifică durata de viață a corpului de iluminat
utilizând menținerea fluxului luminos al LED-urilor, jus tificarea este atribuită prin disponibilitatea acestor valori și
deci nu va fi necesară dezvoltarea de date reale ale corpului de iluminat. În multe cazuri, nici furnizorii de produse
și nici clienții nu sunt conștienți de această diferență,
probabil cauza fiind că problema nu a fost suficient studiată și comunicată. Pentru producătorii și proiectanții din
comunitatea iluminatului cu LED, va fi necesară o legătură
cât mai strânsă pentru a înțelege și eventual rezolva
problemele legate de durata de viața reală și fiabilitate.

Durata de viață nominală a unei lămpi sau a unui emițător de lumină este definită în ANSQ/QES RP-16, ca "durata
de viață atribuită unei lămpi până la defectare” și este o
caracteristică esențială de fiabilitate. Aceasta este de
obicei o estimare, reprezentând determinarea statistică a
duratei medii de funcționare exprimată în ore fără oprire.
Durata de viață nominală în ore a unei lămpi cu LED sau a
unei surse de lumină, specificată de producător, se aplică
în anumite condiții de funcționare și pentru criterii de
defec tare definite. Măsura statistică pentru durata de
viață nominală este desemnată prin BP și este măsurată
în ore, unde P este exprimat în procente (Exemplu
B50>50000 ore înseamnă că 50% dintre produsele
testate au depășit 50000 de ore fără defectare. B50 este
de asemenea cunoscut ca durata de viața medie a
produselor).
Durata de viață nominală însă este diferită de durata de
menținere a fluxului luminos a unei surse de lumină LED și
reprezintă o caracteristică solicitată de producătorii de corpuri de iluminat dar și de utilizatorii finali la fel de importantă.
Qndustria SSL are acum o metodă standard de obținere
a informațiilor de menținere a fluxului luminos pe termen
lung atât pentru emițătoare LED dar și pentru aparate de
iluminat cu LED.
După finalizarea memorandumului tehnic QES TM-2111, în care se prezintă o metodă de proiecție a deprecierii
fluxului bazată pe date obținute conform LM-80-08,
permite extrapolarea duratei de viață a LED-urilor singulare peste 6000 de ore. Pentru sisteme de iluminat și
lămpi cu LED sunt aplicabile însă alte norme, respectiv
QES TM-28-14 care prezintă metoda de estimare a deprecierii lumenului bazată pe date conform LM-84-14

Fig. 1 Normele/Standardele QES legate de estimarea menținerii fluxului luminos
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„Măsurarea menținerii fluxului luminos și a culorii pentru
lămpi, emițătoare și aparate cu LED” (Fig. 1). Această
metodă nu furnizează însă recomandări și ghidare cu
privire la numărul obiectelor supuse testării dar
menționează ca metodă de testare metoda specificată în
LM 79-08. În schimb în TM-28-14 este însă recomandat
numărul minim al obiectelor supuse testării, 3 în cazul
disponibilității rezultatelor după minim 6000 ore și 5 în
cazul disponibilității datelor pentru maxim 6000 ore dar nu
mai puțin de 3000 ore.
Evident și procedura de calcul este diferită pentru cele
două cazuri și sunt menționate ca Metoda 1 „Directă” și,
respectiv, Metoda 2 „Combinată”. De remarcat că în timp
ce TM21-11 se referă la un număr minim de structuri semiconductoare LED (surse de lumină), TM 28-14 se referă
la aparate/sisteme de iluminat.
Procesul de estimare
Normele QESNA limitează proiecția menținerii fluxului
luminos atât pentru surse de lumina dar și pentru aparate
cu LED, la maxim de 6 ori mai mult decât perioada de
testare LM-80 și respectiv LM-84. Această perioadă de
testare este în mod obișnuit de 6.000 de ore, 10.000 de
ore și, ocazional, 12.000 de ore, ceea ce se traduce printro proiecție maximă a deprecierii fluxului la 36.000, 60.000
sau 72.000 de ore. Prin urmare, datele de menținere a
fluxului raportate, sunt adesea L70 sau 70% la > 36.000
de ore. Acest lucru înseamnă că LED-urile vor emite cel
puțin 70% din fluxul inițial al luminii după 36.000 de ore
de funcționare. Acest prag de 70% a fost preluat din
standardele aplicabile surselor de lumină în general.
Extrapolarea menținerii fluxului dincolo de cele 6000
de ore se face după o procedură matematică specificată
atât în TM-21 pentru emițătoare LED și în TM-28 pentru
aparatele de iluminat cu LED.
Procesul de estimare a menținerii fluxului luminos
dincolo de durata testării practice constă din două etape.

Qnterpolare

Prima etapă constă din determinarea curbei celei mai
potrivite care se suprapune cel mai aproape peste setul
de puncte rezultat din măsurători. A doua etapă consta
din calculul numărului de ore estimat dincolo de timpul de
testare la o degradare de 70% (sau altă valoare) utilizând
elementele matematice obținute din prima etapă.
Setul de măsurători se extrage din raportul LM-80 sau
LM-84 al cărui conținut este următorul:
1 - Numărul de surse sau aparate LED testate
2 - Descrierea sumară a acestora
3 - Descrierea echipamentul auxiliar utilizat
4 - Ciclul de operare
5 - Condițiile ambiente ce includ mișcarea aerului,
temperatura și umiditatea
6 - Poziția obiectului de testat
7 - Temperatura la punctul de testare în cazul emițătoarelor LED
8 - Parametrii electrici - Fluxul luminos inițial
0 - Variația fluxului luminos
10 - Variația coordonatelor cromatice pe durata testării
11 - Observații legate de defectare
12 - Qncertitudinea de măsurare.
În prima etapă procedura matematică utilizată la
extrapolare poartă denumirea de metoda „celor mai mici
pătrate” a valorilor medii și este aplicabilă următoarei
ecuații:
F(t)=B . e-at
unde:
t - timpul de operare
F(t) - fluxul luminos normalizat la timpul t
B - constanta derivată din potrivirea curbei peste
seturile de valori
a - rata de descreștere/regresie derivată prin potrivirea
curbei peste valori.
Metoda celor mai mici pătrate este cea mai uzuală
metodă de aproximare a unei dependențe y=y(x), de date
tabelare, printr-o funcție analitică, care se nu mește
funcție (de obicei polinomială) de regresie (Fig 2). De

Aproximare

Fig. 2 Reprezentarea grafică a valorilor din tabel - Qnterpolare. Minimizarea sumei pătratelor abaterilor ale punctelor de pe curbă - Aproximare
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aceea, metoda celor mai mici pătrate
se mai numește și regresie, și are o
largă aplicabilitate în estimare, sta tistică și prelucrarea datelor.
Suma pătratelor abaterilor este
folosită în locul valorilor absolute
compensate, deoarece acest lucru
permite ca acestea să fie tratate ca o
cantitate continuă diferențiată.
În continuare, la etapa a doua se
estimează degradarea fluxului luminos la 70% după ecuația următoare:
ln(B/0.7)
L70 = ________
a
și următoarea ecuație pentru o
degradare de 50%:
ln(B/0.5)
L70 = ________
a
Multitudinea de puncte de date
din raportul LM80 sunt însă incorect
publicate/preluate de producătorii de
corpuri de iluminat ca durată a
menținerii fluxului luminos sau a
duratei de viață a aparatului (Fig. 3).
La nivel de sistem, aparat sau lampă
Fig. 3 Rezultatele testării conform LM-80 și reprezentarea grafică a extrapolării datelor
LED, rezultatele sunt însă obținute și
după TM-21
raportate în conformitate cu LM-8414. Una din diferențele majore constă
Tabel 1
în faptul că temperatura de testare
Echivalent durată de viață în ani
este cea ambiantă de laborator
Durata
12ore x 5 zile/săpt
18ore x 6 zile/săpt
24ore x 7 zile/săpt
25°C±5°C sau specificată de produ10,000 ore
3.2 ani
1.8 ani
1.1 ani
cător, unde mișcarea aerului este
restricționată la o valoare minimă
60,000 ore
19.2 ani
10.7 ani
6.8 ani
(deci permis). În acest context, pot
200,000 ore
64.1 ani
35.6 ani
22.8 ani
apărea diferențe mari între estimarea
degradării unei singure structuri LED
conform LM-80 și rezultatele estimate după LM-84 pentru
Producătorii de aparate de iluminat însă, se lovesc de
lămpi sau aparate. Când sunt integrate într-un sistem, probleme legate de dezvoltarea foarte rapidă a tehnologiei
testarea acestui ansamblu cu LED se face în conformitate LED și a timpilor lungi de testare specifici aparatelor/siscu LM-82-12 unde condițiile de mediu sunt altele decât temelor cu LED (cerințe conform QEC 62722-2-1). Ca
cele specificate în LM-80.
urmare devine o justificare pentru aceștia să utilizeze
datele conform LM-80 aferente sursei LED pentru a
permite aplicarea lor practică în caietului de sarcini unde
se menționează durata de viată.
Presupunând că un sistem de iluminat funcționează 12
ore / zi, 5 zile / săptămână, acest lucru se va traduce în
3.120 de ore pe an, ceea ce înseamnă 60.000 ore adică
mai mult de 19 ani (Tabel 1).
Pe baza acestor cifre, durata de viață utilă a LED-urilor
va depăși cu mult ciclul de reproiectare pentru multe
aplicații. În plus, eficiența tehnologiei cu LED-uri se
îmbunătățește continuu, iar actualizarea tehnologică se
produce în medie la fiecare 6-8 luni. Acest lucru înseamnă
că LED-urile utilizate astăzi sunt mai puțin eficiente decât
cele care vor fi folosite în câteva luni sau ani.
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Siemens lansează Termostatul Inteligent
Termostatul Qnteligent este diferit. Diferit de orice alt
termostat pe care îl cunoașteți. Caracteristicile sale unice
aduc beneficii atât pentru instalatorii profesioniști, cât și
pentru clienții finali. De la o montare ușoară la punerea în
funcțiune, la a fi mereu în conexiune cu mediul înconjurător, el contribuie la crearea spațiului perfect.
Ușor și intuitiv de utilizat: acasă, cât și în mișcare
Termostatul Qnteligent are o interfață ușor de utilizat și
intuitivă. Cu un ecran redus la elementele esențiale, utilizatorii pot controla sistemul lor de încălzire cu clicuri ușoare.
Aplicația Smart Thermostat, accesibilă gratuit atât în Google
Play cât și în QTunes, permite controlul complet și monitorizarea termostatului inteligent de oriunde, și oricând.
Întotdeauna conectat la mediul care îl înconjoară
Cei șase senzori încorporați din Termostatul Qnteligent
sunt în egală măsură puternici și preciși. Datorită acestor
senzori, termostatul inteligent poate funcționa complet
autonom. Controlează continuu temperatura și umiditatea
și monitorizează calitatea aerului. Doi senzori detectează
prezența, recunoscând dacă o persoană este în cameră. În
acest caz, sistemul se schimbă automat de la Economy la
Comfort. Un senzor de lumină completează funcțiile
puternice. Și termostatul poate fi ușor conectat cu senzori
și întrerupătoare externe pentru contactul cu fereastra,
pentru a doua temperatură a camerei și pentru tempera-

tura exterioară. Senzorii permit Termostatului Qnteligent
să fie complet autonom.
Algoritm cu auto-învățare integrat
Odată ce este instalat și setarea este făcută, Termostatul Qnteligent învață caracteristicile unei încăperi în mai
puțin de o zi. Controlul optim de pornire definește momentul ideal pentru a porni încălzirea pentru a avea o
climă perfectă în cameră. Rezultatele sunt convingătoare:
economie de energie și costuri și confort interior îmbunătățit. Deoarece Termostatul Qnteligent învață rapid și se
adaptează de la sine, nu este nevoie de intervenție din
partea utilizatorului.
Tehnologie verde = economie de energie
Termostatul Qnteligent asigură funcționarea eficientă a
energiei prin îndeplinirea unor standarde importante de
eficiență energetică. Caracteristica integrată Green Leaf,
o tehnologie dovedită, ajută la economisirea energiei în
timp ce contribuie la o climă perfectă în cameră. Când
iconița Green Leaf din verde devine roșie înseamnă că
echipamentul de încălzire nu mai funcționează în modul
optimizat de energie. O singură atingere pe iconița frunză
o transformă în verde și asigură ofuncționare optimizată
din punct de vedere energetic.
www.siemens.com/global/en/home/products/building
s/topics/smart-thermostat.html

Notă: Qnstalarea unui mare număr de senzori într-o clădire, care să urmărească diverși parametri: temperatură, umiditate, luminozitate, prezența
umană și gradul de ocupare cu oameni generează multe dificultăți. Utilizarea unui senzor pentru fiecare din aceste tipuri de informații necesare unei
clădiri inteligente crește costul echipării acestei clădiri, complică proiectele, senzorii având nevoie de sisteme de fixare, de alimentare, de
comunicație cu sistemul monitorizat din care fac parte (sistemul de climatizare, sistemul de iluminat, sistemul de control al accesului). Apare deci ca
normală utilizarea unor senzori care să înglobeze în aceeași carcasă mai multe funcții. Chiar dacă există limitări ale acestei soluții (de exemplu, locul
de amplasare a unui senzor de temperatură nu corespunde în mod necesar cu locul de amplasare a unui senzor de iluminat) se pot găsi și variante
optime. Se obține astfel o drastică simplificare a dispozitivelor ce echipează o clădire și a sistemelor de conectare la sistemele de automatizare și
control ale parametrilor urmăriți în acea clădire, economii la instalare și mentenanță, un aspect mult mai plăcut al clădiri, un sistem compact de
senzori. O astfel de idee a fost implementată de Siemens odată cu noul termostat inteligent.
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Philips Lighting – Lumina ideală pentru acasă,
clădiri de birouri, spații comerciale și
monumente arhitecturale
Proiecte de succes din România
Philips Lighting, lider mondial în domeniul iluminatului,
utilizează lumina pentru a dezvolta orașe mai inteligente,
clădiri mai eficiente și experiențe inovatoare în spațiile
comerciale. Utilizând potențialul Qnternet of Things (QoT) și
al economiei circulare, Philips Lighting transformă casele,
clădirile, stadioanele și orașele, atingând niveluri ridicate
ale eficienței energetice.
"În cadrul Philips Lighting,
ducem lumina dincolo de simplul
iluminat, prin inovații aduse pe
toate segmentele - acasă, în
magazine, în birouri sau orașe.
Qnternetul ne permite să atingem
noi niveluri de eficiență ener getică, prin monitorizarea și ges tionarea inteligentă a iluminatului;
să creăm noi experiențe uimitoare
pentru clienți și să generăm
rezultate remarcabile la nivel de
business" , a declarat Bogdan
Balaci, Director General, Philips
Lighting pentru Sud-Estul Europei.
24
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Philips Lighting susține tranziția către o economie
circulară și sustenabilă, oferind clienților modelul "Light as
a Service" - Philips Lighting instalează, întreține și gestionează iluminatul pe tot parcursul ciclului de viață al
sistemului, clienții nefiind nevoiți să investească în modernizarea echipamentelor. Prin alegerea modelului circular,
clienții pot obține soluții de iluminat sustenabile, evitând
costurile obișnuite și beneficiază de cea mai nouă tehnologie de iluminare cu LED-uri, realizând economii de
energie în comparație cu iluminatul convențional. În cadrul
modelului de iluminat circular, componentele de iluminat
sunt reciclate la sfârșitul ciclului de viață.
Lumina potrivitæ pentru birouri
Cu ajutorul sistemului de iluminat conectat Philips,
angajații își pot personaliza mediul de lucru cu ajutorul
smartphone-ului, iar managerii pot obține informații în
timp real pentru a optimiza utilizarea spațiului și eficiența
energetică a clădirii.
Tehnologia Philips PoE (Power over Ethernet) utili zează comutatoare PoE care transmit energie electrică și
date prin cabluri Ethernet standard. Pe lângă iluminatul
spațiilor de birouri cu soluții LED de înaltă calitate și
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eficiente din punct de vedere energetic, PoE poate oferi
proprietarilor informații despre cererile de mentenanță,
tendințele de ocupare a clădirii pentru o mai bună gestionare a spațiului, controlul temperaturii, creând birouri
mai eficiente și mai sustenabile. În plus, angajații pot personaliza nivelurile de lumină și confort, folosind o aplicație
de pe smartphone.
Philips Lighting România a oferit soluții inteligente de
iluminat pentru spațiul de birouri exclusivist, recent
construit, Aviatorilor 8, situat în Piața Victoriei. Peste 500
de corpuri de iluminat cu LED-uri au fost utilizate pe o
suprafață de aproximativ 7.700 mp, reducând consumul
de energie cu mai mult de 50% comparativ cu sistemele
de iluminat convenționale.

Poziționare Qnternă, care permite comercianților să îmbunătățească experiența de cumpărături. Sistemul
permite cumpărătorilor și personalului magazinului să
primească informații sau notificări privind produsele disponibile. În acest fel, comercianții le pot oferi clienților o
experiență diferită, semnificativă, și pot analiza datele
stocate, pentru a măsura impactul acțiunilor de marketing
și a evalua operațiunile din magazin.
Philips Lighting a furnizat tehnologie LED pentru
numeroase proiecte de retail din România, precum Resto
Aperto din București Mall sau Mega Qmage Concept Store
din Băneasa, București.
Lumina potrivitæ pentru monumentele
arhitecturale

Lumina potrivitæ pentru acasæ - Philips Hue
Philips Hue este liderul global al sistemelor de iluminat
conectat pentru case. Acesta include becuri, spoturi,
lămpi, corpuri de iluminat - de la comutatoare la senzori de
mișcare - alimentate de bridge-ul Philips Hue. Philips Hue
depășește simplul iluminat pentru a oferi mai mult decât
lumină: oferă noi experiențe, unde singura limită este
imaginația.

Gama Philips Hue White Ambiance explorează potențialul luminii albe. Acest bec conectat oferă nuanțe de
lumină albă potrivite pentru fiecare moment al vieții de zi
cu zi. Luminozitatea se poate ajusta pentru a te ajuta să te
trezești mai natural sau să dormi mai liniștit. Philips Hue
White Ambiance oferă acces facil la setări de lumină
prestabilite prin intermediul aplicației Philips Hue de pe
dispozitivul tău inteligent sau al comutatorului inclus în
setul de bază.
Lumina potrivitæ pentru spaiile comerciale

Philips Lighting lucrează cu autoritățile publice de la
nivel local, regional și național, pentru a le ajuta să atingă
obiectivele de sustenabilitate și pentru a reda frumusețea
arhitecturală a monumentelor istorice prin arta luminii.
Sistemele Philips de iluminat cu LED-uri pot aduce economii de energie față de sistemele convenționale.
Un exemplu este cetatea Deva, unde Philips Lighting a
îmbinat sistemul de iluminat funcțional cu cel arhitectural.
Prin posibilitățile nelimitate de control și programare, sistemul adaptează imaginea fortăreței la toate eveni mentele programate pe întreg parcursul anului - sărbători
naționale, festivaluri sau concerte, ceea ce contrastează
cu funcționalitatea inițială a clădirii.

Soluțiile Philips de iluminat cu LED-uri au transformat
și imaginea Palatului Culturii din Qași, schimbând întregul
aspect al acestuia pe timp de noapte. Corpurile de
iluminat din gamele LEDline, Vaya Linear, Vaya Flood ideale pentru accentuarea detaliilor arhitecturale, prin
lumini și culori dinamice - au fost instalate, permițând economisirea energiei și crearea unei expe riențe vizuale
inedite, de impact.

Ținând cont că tot mai mulți comercianți se confruntă
cu creșterea prețurilor la energie, fiind nevoiți să atragă
atenția clienților cu ajutorul luminii corespunzătoare,
Philips Lighting oferă toate avantajele iluminatului cu LED,
fără a le cere să investească în echipamente suplimentare. Acest lucru poate duce la economii de energie de
40% și la o randare excelentă a culorilor.
De asemenea, Philips Lighting oferă un sistem de
ELECTRQCQANUL 7/2017
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Pot electricienii să ignore protecția all-in-one?
Acest articol explică modul în care proiectanții și electricienii
pot realiza o protecție împotriva tuturor defecțiunilor circuitelor
electrice, cum ar fi scurtcircuitele, suprasarcinile, curenții
reziduali și defectele ascunse de tip arc electric, respectând cea
mai recentă legislație europeană - datorită introducerii protecției
complete.

Defectele de arc electric reprezintă o cauză principală a
incendiilor de natură electrică. Acest lucru se datorează în
mare măsură faptului că, spre deosebire de supraîncărcări, scurtcircuite sau curenți reziduali, arcul electric nu
poate fi detectat de dispozitivele tradiționale de întrerupere a circuitului, cum ar fi MCB-urile, RCCB-urile sau
RCBO-urile. Standardul internațional QEC 60364 (partea 442) recomandă instalarea dispozitivelor de detectare a
defectelor de arc electric (AFDD), în special în spațiile
locuite de oameni. Această recomandare se referă la
instalațiile electrice din case, apartamente, grădinițe,
hoteluri și azile. Țările individuale pot impune aceste
cerințe obligatorii și le pot aplica în reglementările lor naționale și regionale.
AFDD-urile pot reduce în mod semnificativ riscul de
incendii de natură electrică în clădiri și EATON lansează o
campanie pentru a încuraja electricienii să utilizeze
această tehnologie de salvare a vieții.

Într-o epocă în care renumele este mai important ca
niciodată în achiziționarea și păstrarea clienților, elec tricienii pot beneficia extrem de mult de acest lucru,
insistând asupra celor mai înalte niveluri posibile de
protecție ale AFDD.
Detectarea defectelor de arc electric
Spre deosebire de scurtcircuit și de defecte de legare
la pământ, defectele de arc electric, sunt greu de detectat
deoarece nu creează o creștere a curentului, iar 90% din
defectele de arc electric sunt de tip serie. Restul apare
între conductorii de fază și neutru sau, eventual, între fază
și conductorul de legare la pământ. O defecțiune cu arc
de tip serie nu este neapărat o amenințare directă; cu
toate acestea, poate declanșa un incendiu prin aprinderea
materialului combustibil.

Evoluia dispozitivelor de protecie
Încă de la începutul electricității, pericolele asociate au
devenit limpezi. Experții au recunoscut necesitatea detecției curenților de defect cu valori mari, și de a întrerupe
defecțiunea de la alimentare, aceasta ducând la crearea
unor întrerupătoare de circuit. Aceste dispozitive s-au
dezvoltat rapid și mulți pionieri în securitatea electrică au
recunoscut că, în plus față de curenții mari, tensiunile
periculoase de atingere trebuie, de asemenea, să fie
deconectate pentru a reduce riscul de fibrilație ventriculară.
O descoperire semnificativă a apărut în anii '50 prin
inventarea detecției curentului rezidual. Gottfried
Biegelmeier, un pionier austriac, a inventat în 1957 ceea
ce se numește declanșarea întârziată. Împreună cu releul
magnetic permanent, capabil să detecteze chiar și curenți
diferențiali foarte mici, acesta a făcut ca RCCB să fie
popular și să devină cel mai important dispozitiv de
protecție împotriva șocurilor electrice.
Dezvoltarea dispozitivelor MCB a început în anii '60,
urmată apoi de introducerea dispozitivelor RCCB în anii
'80. Cu toate acestea, până la începutul secolului XXQ
tehnologia digitală a fost aplicată dispozitivelor de protecție, prin lansarea RCCB-urilor cu funcții digitale suplimentare, numite RCCB-uri digitale. Acum, sosirea
protecției trei-în-unul, care combină un RCCB, un MCB și
un AFDD într-un singur dispozitiv, reprezintă un alt pas
important înainte, oferind electricienilor simplitatea unui
singur dispozitiv și reasigurarea că instalația are o pro tecție globală pentru a reduce la minim riscul de incendiu.
26
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Fig.1: Defecțiuni de arcului electric paralel și serial în circuitul final

MCB-urile reacționează numai la o creștere a curentului în circuit, astfel încât nu pot detecta defectele de arc
electric de tip serie și paralel. RCCB-urile funcționează
prin detectarea dezechilibrului dintre fază și neutru care
apare dacă un curent rezidual începe să circule spre
pământ. Prin urmare, acestea pot fi declanșate de curenți
de scurgere între fază și pământ, dar mai puțin de 10%
dintre defectele de arc apar între fază și pământ. Din
fericire, totuși, un defect iminent de arc este precedat de
un semnal de înaltă frecvență suprapus peste semnalul
normal din conductorul de putere, cauzat de comportamentul stochastic al arcului; caracteristicile pot fi detectate de un AFDD cu mecanismul său digital de detectare,
care răspunde prin deconectarea circuitului defect pentru
a minimiza sau a preveni rănirea.
Legislaie
Cerințele globale au fost stabilite formal pentru prima
dată în 2012, când Comisia Electrotehnică Qnternațională a
introdus standardul de produs QEC 62606 pentru
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dispozitivele de detecție a defectelor de arc
electric (AFDD). QEC este organismul de evaluare a conformității pentru toate domeniile
electrotehnologiei și conformității, și această
introducere a definit un nou dispozitiv de
protecție de ultimă generație, care de atunci
permite tratarea unei probleme importante
în instalațiile electrice de joasă tensiune
pentru locuințe, comerciale și industriale.
Prin modificarea părții 4-42, în protecția
împotriva efec telor termice a instalațiilor
electrice de joasă tensiune QEC 60364, a fost
introdusă o recomandare puternică pentru
protejarea instalațiilor împotriva pericolelor
termice și a riscurilor de incendii provocate
de incendii de natură elec trică. Deoarece
cele mai multe dintre incendii sunt provocate de defectele de arc electric de tip serial sau paralel,
această modificare din 2014 a reprezentat un pas important pentru definirea unei noi tehnologii pentru protejarea
instalațiilor, a bunurilor și a vieții umane. CQE a exprimat
importanța deosebită a acestei recomandări prin faptul că
a permis în mod explicit ca legislația națională să declare
obligatorie instalarea dispozitivelor AFDD, așa cum a făcut
deja Germania.
Multe alte țări, în afară de Germania, au implementat
deja noile cerințe privind AFDD-urile în standardele lor
naționale, inclusiv în Țările de Jos, Republica Cehă,
Spania, Danemarca, Letonia, Slovacia, România, Ungaria
și Elveția, în timp ce în Finlanda, Suedia, întreprind demersuri pentru a comunica importanța AFDD-urilor.
Electricienii ar trebui să aplice întotdeauna protecția de
top și să respecte standardele naționale bazate pe QEC
60364 sau HD 60364 pentru a asigura conformitatea cu
legislația locală și pentru a se asigura că instalația minimizează în mod corespunzător riscul de incendii provocate
de instalațiile electrice.

Consecințele unei defecțiuni arc electric pot fi grave
pentru oameni și clădiri, în special în clădirile cu destinație
rezidențială extrem de ocupate și locurile unde copiii,
vârstnicii sau persoanele cu handicap sunt amenințate.
Prin urmare, AFDD ar trebui să încurajeze oamenii să se
gândească de două ori și să facă alegerea potrivită pentru
a-și proteja casele, valorile și viețile în conformitate cu
dispozitivele de protecție avansată.
Strategii de protecie a energiei
Deși siguranța oamenilor și protecția echipamentului și
a spațiilor sunt primordiale, având în vedere dependența
de astăzi de dispozitivele electrice și electronice, disponibilitatea alimentării este, de asemenea, critică. În consecință, AFDD-urile de bună calitate oferă un nivel ridicat
de protecție și reduc la minim neplăcerile datorate
transmisiilor de la alte circuite sau a frecvențelor înalte
create de dispozitivele de încărcare, nu de defectele
iminente de arc electric.

Figura 2: Funcționalitatea AFDD + vs. RCCB, MCB și RCBO
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Pentru a respecta legislația actuală, oferind în același
timp o strategie cuprinzătoare de protecție, contractanții
ar trebui să instaleze măsuri de protecție care să includă
MCB, RCCB sau RCBO și AFDD; împreună acestea
protejează împotriva suprasarcinilor, scurtcircuitelor,
curenților reziduali și defectelor arcului în circuitele finale.
Cu toate acestea, o alternativă mai bună este acum
disponibilă - AFDD + de la Eaton. Acest lucru simplifică
foarte mult designul și instalarea deoarece combină funcționalitatea MCB, RCCB și AFDD într-un singur dispozitiv
care este rentabil, compatibil, robust, fiabil și ușor de instalat. Figura 2 arată cum se compară caracteristicile
AFDD+ cu cele ale unităților individuale pe care le înlo cuiește.
AFDD+ de la Eaton oferă detecție rapidă cu o precizie
ridicată, care este esențială pentru reducerea declanșării
accidentale, oferind totodată detectarea extrem de sensibilă. Dispozitivul este conceput pentru a diferenția cu

precizie riscul real față de alte semnale de înaltă frecvență
care apar frecvent în medii domestice.
În plus, rezistența la semnale din alte circuite asigură
faptul că AFDD+ se declanșează numai atunci când un
semnal relevant este detectat în propriul circuit final.
Capacitatea de auto-testare a AFDD+ și un LED plasat pe
partea frontală a dispozitivului indică dacă circuitul funcționează normal sau motivul unei eventuale defecțiuni ce
a provocat declanșarea. Acest LED este, de asemenea,
capabil să semnaleze cauza declanșării: un arc serial sau
paralel sau chiar un arc serial redus. Acest lucru simplifică
diagnosticarea și identificarea cauzei defecțiunii.
Qmplicațiile modificărilor introduse de QEC 60364 sunt
prezentate într-o Ghid pentru Lumea Standardelor
publicat de Eaton și disponibile pentru descărcare gratuită
aici:
http://electricalsector.eaton.com/engb_residential_livesafe_AFDD_guidance

Participare cu succes la
„Smart Cities of Romania 2017“
Cea de a treia ediție a expo-conferinței „Smart Cities of
Romania“, desfășurată sub egida Comisiei pentru învățământ,
știință, tineret și sport și a Comisiei pentru administrație publică
și organizarea teritoriului a Senatului României, s-a bucurat de un
succes de audiență, reunind în cele două zile de desfășurare
peste 500 de participanți. În cadrul evenimentului au fost
dezbătute subiecte de actualitate din domeniul problematicii
„Smart City“ și au fost prezentate modele de bune practici și
exemple concrete de implementare ale soluțiilor inteligente.

Printre cele mai intens dezbătute subiecte în cadrul
„Smart Cities of România 2017“ s-au numărat: modalitățile practice de aplicare a noii Legi a Parteneriatului
Public Privat, ale cărei norme metodologice se lasă încă
așteptate; condițiile de finanțare oferite de către Banca
Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare (BERD);
exemple concrete despre cum și când poate fi folosită
procedura de consultare a pieței în conformitate cu noile
prevederi ale Legii achizițiilor publice; modelele de bune
practici în domeniul „smart“ prezentate de municipali tățile din Timișoara, Sibiu și Cluj.
În cadrul celor două zile de desfășurare ale „Smart
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Cities of România 2017“ au susținut dezbateri și pre zentări reprezentanți ai administrației publice centrale și
locale, ai Academiei Române și instituțiilor de învățământ
superior, ai organizațiilor locale și internaționale cu rol de
reglementare în domeniul transportului, energiei, securității etc., precum și 14 asociații profesionale și 21 de
companii din mediul privat.

PROFIL DE FIRMÆ

GENERI s.r.o la
IEAS 2017
Prezența
companiei
GENERQ s.r.o. din Republica
Cehă în premieră la QEAS nu
putea trece neobservată.
Leaderul echipamentelor electrice ATEX din Republica Cehă
a fost reprezentat la București
de însuși creatorul și proprietarul companiei, dl. ing. Zdenek
Kinst, prezență binecunoscută
la nivel mondial al domeniului,
cu aproape patruzeci de ani de
experiență în proiectarea, fabricarea și comerializarea
soluțiilor respective.
GENERQ s.r.o. a fost creată în 1993 la Sumperk, în NE
Republicii Cehe, unde își desfășoară și în prezent activitatea.
GENERQ s.r.o produce sau echipează tablouri de
distribuție, dulapuri de comandă, doze de joncțiune,
sisteme de încălzire (degivrare) a traseelor, cutii de protecție și încălzitoare electrice pentru instrumentație și comercializează toată gama echipamentelor ATEX reprezentative.
Catalogul GENERQ prezintă pe larg toate aceste echipamente, dar GENERQ poate realiza și soluții personalizate
pentru clienți, fiind unul dintre cei mai ingenioși și flexibili
fabricanți europeni pe acest segment, oferind soluția
tehnică optimă.

Toate produsele oferite de GENERQ s.r.o. sunt certificate pentru Uniunea Europeană și Comunitatea
Statelor Qndependente, dar, la cerere, există posibilitatea
de a certifica anumite produse și în alte țări.
Cu o lungă experiență în exportul în întreaga lume a
propriilor soluții inovante, GENERQ s.r.o dorește să
integreze și România în această rețea.
Parteneriatul în România se realizează prin firma Elva
Serv srl (tel:0723954263).
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LED-urile de slabă calitate și impactul lor
asupra omului
Mihai Mateescu
În lupta pentru obținerea unei eficiențe luminoase cât mai
mari, numai anul acesta Philips a atins pentru LED cu pentru
tehnologia QnGaN, valori de peste 200 lumeni/ Watt iar CREE a
depășit pragul de 300 lumeni/Watt. Comparativ cu valorile de
12-19 lumeni per watt ale becului cu incandescență, evoluția
este uriașă. Există însă doi parametri, CRQ (Color Render Qndex) –
Qndicele de redare a culorii și CCT (Correlated Color Temperature) – Temperatura de Culoare care trebuie luați de asemenea
în considerare la alegerea lămpii LED. Motivul este simplu, și
anume că pentru obținerea unor valori ridicate ale eficienței
luminoase, unii producători folosesc LED-uri cu o puternică
componentă albastră a luminii, ceea ce alterează acuitatea
vizuală și creează un puternic disconfort pentru iluminatul stradal
dar și pentru locuitorii imobilelor limitrofe acelor străzi iluminate
cu LED... Materialul următor urmărește să prezinte acest lucru și
să atragă atenția asupra utilizării luminii LED, fără a lua în
considerație toate consecințele posibile. De altfel, în unele
orașe, locuitorii au formulat plângeri față de nivelul prea ridicat al
iluminatului public, ceea ce a obligat autoritățile să aleagă lămpi
cu nivel de strălucire mai redusă. Concluzia este simplă și
anume să nu transformăm noaptea în zi cu orice preț!

intensă cu LED-uri ce au o componentă albastră bogată,
pot reduce acuitatea vizuală și siguranța persoanelor din
trafic cu riscuri grave".
Recomandările AMA adoptate în raportul din iunie
2016 sunt:
1. AMA sprijină trecerea adecvată a iluminatului la
utilizarea LED, care reduce consumul de energie și scade
utilizarea combustibililor fosili.
2. AMA încurajează reducerea nivelului iluminatului ca
și controlul iluminatului cu spectru bogat în albastru,
utilizând cea mai mică emisie de lumină albastră posibilă
pentru a reduce efectul de orbire.
3. Pentru ca AMA să încurajeze utilizarea de surse cu
CCT maxim de 3000 K sau mai mică pentru instalațiile în
aer liber, cum ar fi căile rutiere, toate sistemele de iluminat cu LED-uri trebuie să fie protejate corespunzător,
pentru a minimiza efectul de strălucire și efectele nocive
asupra mediului și a impactului asupra mediului și ar
trebui să se țină seama de capacitatea de iluminare a LED
pentru perioadele de timp în afara orelor de vârf.
Raportul intitulat “Human and Environmental Effects
of Light Emitting Diode Community Lighting”, avea
implicații serioase asupra dezvoltării tehnologiei LED, ce
devine dominantă în cadrul iluminatului la nivel mondial.
Raportul venea să confirme temerile exprimate de alt
organism, QDA (Qnternational Dark-Sky Association) într-un
raport mai vechi (http://www.darksky.org/ama-reportaffirms-human-health-impacts-from-leds/).
AMA sprijină utilizarea LED în scopul economisirii
consumului de energie dar afirmă că este cert că anumite
LED-uri au un potențial periculos, incriminate fiind cele
care emit lumină albastră în exces. LED-urilor cu o componentă de lumină albastră în exces le sunt asociate
riscuri crescute ce țin de cancer, diabet și boli cardiovasculare.
Qluminatul stradal cu LED-uri ce emit lumină albastră în
exces, perturbă ritmul circadian (noapte-zi) de circa 5 ori
mai mult decât iluminatul convențional, iar iluminatul
rezidențial intens este asociat cu reducerea somnului,
afectarea randamentului zilnic și o incidență crescută a
Raportul AMA din2016
obezității.
În consecință, AMA atrage atenția asupra conversiei
În iunie 2016, un raport al prestigioasei asociații ame - sistemelor de iluminat clasice în sisteme cu LED și asupra
ricane AMA (American Medical Association) ce poate fi unor măsuri cum ar fi sistemele de obturare (ecranare) a
găsit pe net la adresa http://darksky.org/wp-content/ luminii artificiale exterioare, diminuării nivelului iluminării
uploads/bsk-pdf-manager/AMA_Report_2016_ 60.pdf prin control adaptiv și, cel mai important, recomandă foloatrăgea atenția asupra riscurilor pentru sănătatea umană sirea în exterior a surselor de iluminat cu o temperatură
și pentru mediu, cauzate de diodele luminiscente (LED) cu de culoare (CCT) de maxim 3000 Kelvin.
lumină albă, dar care conțin un nivel excesiv de com Temperatura de culoare (CCT-Correlated Color
ponentă spectrală albastră. Mai mult, se afirma că: Temperature) este o mărime ce caracterizează printr-o
"Disconfortul și alterarea văzului produse de iluminarea singură valoare compoziția spectrală a radiațiilor emise de
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o anumită sursă de lumină, se măsoară în grade Kelvin (K)
și are valori de:
- 2800-2900 K în cazul lămpilor cu incandescență,
- 3000-7500 K la lămpi fluorescente
- 5800-6500 K pentru lumina solară.
Valori de peste 3000 K corespund unui conținut mai
ridicat în spectrul luminos al componentei albastre.
Se definesc următoarele categorii de lumină albă :
Alb cald, lumina cu CCT < 3300K
Alb neutru, lumină cu CCT între 3300K – 5000K
Alb (daylight) spre alb rece, lumină cu CCT > 5000K.

Conform studiilor medicale, „lumina albastră are cea
mai mare energie fotonică din spectrul vizibil și pătrunde
ușor prin cornee și lentilă pentru a ajunge în retină, ceea
ce poate avea ca rezultat afectarea retinei, un fenomen
cunoscut oftalmologilor drept "pericol de lumină albastră"
sau „efect fototoxic”
Raportul Comitetului specializat în riscuri emergente
asupra sănătății al Comisiei Europene din 2017: “Există
totuși îngrijorări și preocupări legate de anumite categorii
vulnerabile ale populației. Acestea includ copiii mici, care
prezintă un risc mai mare de a fi orbiți („dizzled by” în
textul original sic!!!) de lumina albastră și care pot suferi
leziuni ale retinei și persoanele în vârstă, care pot avea
disconfort vizual de la LED-uri sau pot mai greu să citeasca afișajele LED.
Ræspunsul industriei de iluminat

(NEMA) a declarat că reco mandarea AMA care
încurajează utilizarea unor lămpi cu lumină de temperatură
de culoare (CCT) de 3000K sau mai mică poate
compromite capacitatea sistemului de iluminat de a
îndeplini toate criteriile critice de proiectare pentru fiecare
aplicație unică. "NEMA pune la îndoială înțelepciunea
acordării unei importanțe deosebite acestei recomandări,
deoarece proiectarea ilu minatului exterior necesită o
analiză complexă a multor criterii".
Jim Brodrick de la DoE (Departament of EnergyDepartamentul de Energie) al SUA a comentat astfel: deși
orientarea AMA are drept scop reducerea efectelor dăunătoare asupra oamenilor și mediului cauzate de iluminatul stradal în general, AMA se concentrează în special
pe LED-uri. Dar este important să rețineți că aceste
aspecte nu sunt nici noi, nici limitate la tehnologia LED.
Nu există nimic diferit între lumina albastră emisă de LEDuri și cea emisă de alte surse, adică, la aceeași putere și
lungime de undă, energia electromagnetică este aceeași,
indiferent de tipul sursei. Și efectele nedorite datorate
expunerii la lumină pe timp de noapte se aplică tuturor
surselor de lumină, fără a se limita la LED-uri. În plus,
aceste rezultate ale cercetării sunt adesea relevante și
pentru lumina pe care o primim de la televizoare, telefoane, afișaje pe computer și alte astfel de dispozitive.
CONCLUZII : Avantaje dar øi precauie în
utilizarea LED
Deși iluminatul cu LED nu este în sine periculos,
trebuie păstrată o prudență ca și în alte tehnologii. LEDurile sunt foarte eficiente la iluminatul stradal, dar lumina
trebuie direcționată numai acolo unde este necesară.
Spectrul luminos al LED trebuie să ajute la vizibilitatea,
siguranța și sănătatea oamenilor și altor ființe vii. Trebuie
evitat iluminatul strălucitor pentru pietoni, bicicliști și
șoferi.
Qluminatul cu LED are avantaje considerabile față de
alte tehnologii. Capacitatea de reglare imediată și rapidă a
nivelului intensității luminii a LED-urilor nu poate fi atinsă
de alte tehnologii. Direcționarea precisă a luminii LEDurilor reduce din necesarul de reflectoare și lentile care să
redirecteze radiația luminoasă, ca în cazul altor surse de
lumină care emit radiație luminoasă în toate direcțiile.

Tot în iunie 2016, prin QES (Qlluminating
Engineering Society), industria producătoare
de sisteme de iluminat din SUA a anunțat că
nu a fost consultată la elaborarea raportului
AMA, ce prezintă pericolele LED-urilor care
emit excesiv de multă lumină albastră,
menționând totodată că este “preocupată
intens de acest raport”. QES remarcă
potențialul acestui raport publicat în presă de
a “dezinforma publicul cu afirmații incom plete sau inexacte și interpretări necores punzătoare”.
Un alt organism din SUA, Asociația
Națională a Producătorilor de Electrocasnice
ELECTRQCQANUL 7/2017
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Himoinsa investește 500.000 de euro într-un
centru logistic la Chiajna
• Centrul logistic are o suprafață de peste 1.500m2 și
deservește piețele din Europa de Est.
• Piața de generatoare electrice din România este estimată
în prezent la 20 de milioane de euro.

Himoinsa, companie specializată în producerea și
vânzarea de generatoare electrice, deschide primul centru
logistic din România, la Chiajna, o investiție de 500.000 de
euro, în urma căreia vor fi deservite piețele din Albania,
Bulgaria, Croația, Grecia, Republica Moldova, România,
Serbia și Slovacia.
Centrul logistic are o suprafață de peste 1.500m 2,
spațiul de depozitare fiind alocat stocării generatoarelor
industriale și va fi administrat de All Generating, distribuitorul Himoinsa în România. Prin deschiderea acestui
centru, Himoinsa și All Generating vor reduce timpii de
livrare către clienții din regiune, vor scădea costurile
logistice cu până la 5% și vor asigura un stoc tampon de
generatoare din gama uzuală, oferind în același timp
clienților un serviciu rapid și un punct de distribuție pentru
piese de schimb.
„Qntenționăm să ne extindem
activitatea în zona de servicii la nivel
național, iar noul centru logistic ne oferă
exact suportul de care avem nevoie.
Dacă evoluția pieței va fi pozitivă, avem
în vedere majorarea valorii stocului de la
500.000 de euro la finele acestui an,
până la 1 milion de euro, în 2018” , a
declarat Cătălin Stănciulescu, director
comercial All Generating.
În 2004, Himoinsa a deschis o filială în Polonia, de
unde sunt deservite direct piețele din Lituania, Estonia,
Letonia, Belarus și Ucraina. Odată cu deschiderea
centrului logistic din Chiajna, Himoinsa își extinde
prezența în Europa de Est, unde deține o importantă rețea
de distribuție.

„Prin investiția în centrul logistic din Chiajna, vom
pune la dispoziția clienților pentru care alimentarea
continuă cu energie electrică este vitală soluții de funcționare permanentă și back-up. De asemenea, le vom
oferi turnuri de iluminat și generatoare dintr-o gamă largă
de categorii de putere, de la 20 la 500kVA, deoarece
aceste modele sunt cele mai populare în această
regiune” , a declarat Guillermo Elum, EMEA Region
Director Himoinsa.
În prezent, piața de generatoare electrice din România
este estimată la 20 de milioane de euro, aceste echipamente fiind utilizate preponderent în sectoare precum:
sănătate, administrație publică, construcții, retail, minerit,
comunicații, turism, agricultură, QT&C (data center).
Himoinsa este prezentă pe piața din România din anul
2010, printre proiectele majore livrate numărându-se
furnizarea de generatoare pentru compania Transgaz,
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale, care
asigură alimentarea de urgență a centrelor de comandă
din stațiile de manipulare, prevenind astfel funcționarea
defectuoasă a rețelei electrice cauzată de întreruperea
alimentării cu gaz și portul Constanța, unde Himoinsa
furnizează generatoare pentru macaralele care încarcă și
descarcă containerele.
HQMOQNSA, parte a grupului japonez Yanmar, este o companie globală care proiectează, produce și distribuie echipamente de generare a energiei electrice, de la seturi de generatoare pe motorină și gaz, turnuri de iluminat și panouri de comandă până la generatoare hibride și seturi de generatoare
pregătite să fie încorporate în sistemele de energie solară.
HQMOQNSA este în prezent activă în peste 100 de țări, pe cinci
continente și deține 8 fabrici de producție în China, Qndia, Spania,
Franța, Brazilia, SUA și Argentina. Cu peste 30 de ani de experiență, HQMOQNSA și-a câștigat o solidă reputație internațională
prin modernizarea continuă a proceselor de fabricație, integrarea
de noi tehnologii și angajarea unei forțe de muncă specializate.
ELECTRQCQANUL 7/2017
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Ziua Mondială a Standardizării
Vineri 20 octombrie, ASRO (Asociația Română de
Standardizare) a organizat o conferință cu numeroși
invitați din țară și din străinătate, cu ocazia căreia au fost
prezentate mai multe comunicări ale unor personalități din
domeniul ingineriei (AGQR, UCTB, UPB, ARQ), reprezentanți ai unor asociații profesionale din România (CNRQ) și
din Europa (ORGALQME), reprezentanți ai unor case de
avo catură din România (Nestor, Nestor, Diculescu,
Kingston Petersen) și de peste hotare, reprezentanți ai
consumatorilor (APC România) și ai Camerei de Comerț și
Qndustrie a României.
Participanții au avut ocazia să dezbată teme de interes
ce țin de evoluția standardelor la nivel european. Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul
European pentru Standarde Electrotehnice (CENELEC) și
Qnstitutul European pentru Standarde în Telecomunicații
(ETSQ) sunt 3 organisme europene ce elaborează standarde ce poartă indicativul EN și se referă la domeniile
tehnice. Qmportanța standardelor este una majoră în
lumea de azi, în care interconectarea economiilor na ționale nu ar fi posibilă fără existența unor reguli comune
și acceptate de toți participanții la o economie din ce în ce
mai globalizată. Au fost exemplificate câteva succese ale
standardizării la nivel european (extinderea utilizării
codului de bare pentru marcarea bunurilor dar și problemele cauzate de lipsa de precauție în adoptarea unor
standarde (cel privind adoptarea standardului privind
tensiunea de alimentare de 230 Vc.a. +/- 10% în rețelele
de joasă tensiune în locul mai vechii valori de 220 V c.a.
+/- 10%, ceea ce a dus la supratensiuni premise de 230 V
+23 V = 253 V c.a. în locul valorii maxime dintrecut de 220
V+22 V=242 V c.a.), supratensiunea astfel rezultată, permisă de noul standard, ducând la deteriorarea unor
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aparate ce nu suportau peste 242 V c.a.
Standardizarea națională este reglementată legal în
România de Legea 163/2015 iar standardul este definit ca
fiind “o specificație tehnică, adoptată de un organism de
standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau
continuă, a cărei respectare nu este obligatorie”.
Standardele beneficiază de protecție conform legii
drepturilor de autor.
Astfel, standardele române, standardele europene,
standardele internaționale și documentele de standardizare europeană și internațională, inclusiv proiectele lor,
sunt considerate documentații științifice în sensul Legii
nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu
modificările și completările ulterioare, și sunt protejate
prin drepturi de autor, reproducerea integrală sau parțială
și difuzarea acestora se admit numai dacă există în prealabil acordul scris al Asociației de Standardizare din
România – ASRO, care este organismul național de standardizare.
Așa cum spunea dl. Spiro Dhapi, Legal Affairs Project
Manager CEN&CENELEC, cele două structuri europene
pot permite utilizarea gratuită a unor părți dintr-un standard europan, ce poate merge până la 10% din totalul
standardului.
Standardele asigură coeziunea membrilor UE și permite intrarea pe piața unică a acelor produse și servicii ce
respectă reguli comune stabilite la nivelul structurile
europene de specialitate(CEN-CENELEC, ETSQ). Practic,
standardizarea asigură dezvoltarea unitară a economiilor
țărilor membre ale Uniunii Europene.
Am reținut câteva idei din prezentări și din dezbateri:
1. Standardele sunt specificații tehnice, care reglementează elemente și caracteristici ale unor produse,
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servicii sau chiar ale unor sisteme complexe (de ex. Smart
City) prin stabilirea de reguli, norme, valori ale unor
parametri, proceduri de testare și evaluare etc.
Universul standardelor europene este unul extins
(peste 15.985 de standarde europene erau în vigoare la
30 decembrie 2016.)
2. Standardele nu sunt obligatorii pentru a fi respectate
de producători dar numai utilizarea lor este în măsură să
asigure compatibilitatea și uniformitatea produselor sau
serviciilor și să permită dezvoltarea pieței. Dacă un standard este referit în textul unui Normativ de Proiectare,
atunci acel standard devine obligatoriu.
3. Standardele obligatorii în România sunt numai cele
referite în Normativele de Proiectare (NP). Apare însă o
problemă majoră atunci când normativele sunt vechi de
peste un deceniu iar standardele referite au fost deja
modificate în mai multe rânduri până la momentul actual.
Sunt situații când apar diferențe majore între prevederile
ce reglementează aceeași situație în standard și în normativ. Au fost date exemple clare din domeniul iluminatului de siguranță, ce tratează deci aceeași situație, și
pentru care valorile parametrilor specificați în standardul
european de profil și cele specificate în normativ au valori
total diferite. Ce soluție trebuie să adopte proiectantul? Să
respecte Normativul spun specialiștii, căci așa spune
Legea 50/1991, actualizată prin Legile 197 și 241/2016
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Dar

prevederile normativelor sunt depășite și așa cum se
exemplifica tot cu iluminatul de siguranță, nivelul ilu minării de siguranță de 50 lx cu greu poate fi atins în mod
normal în multe încăperi.
4. Normativele de Proiectare sunt documente care se
elaborează cu dificultate, implică costuri și o redactare
deloc simplă și de lungă durată și nu pot fi actualizate cu
viteza cu care se schimbă standardele europene. Cum
ministerele de profil nu mai sunt dispuse să aloce fonduri
pentru actualizarea unui mare număr de astfel de reglementări tehnice-normative, rămân în vigoare multe acte
normative vechi iar firmele de pe piața autohtonă au o
misiune deloc ușoară la alegerea unei soluții sau a alteia.
Mihai Mateescu
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25%. Și sondajul "Quo vadis, agricola?" de la societatea de
audit PwC a constatat că digitizarea reduce cu până la
48% consumul de îngrășăminte la agricultorii care utilizează acest instrument, fără a scădea randamentul culturilor. Aproximativ 43% dintre agricultori au redus consumul de fungicide iar 42% consumul de pesticide.
Oraøe eficiente energetic
Acest studiu arată că soluțiile agricole inteligente
asigură niveluri similare de recoltă în timp ce folosesc
cantități mai mici de îngrășăminte, pesticide și erbicide.
Această abordare - obținerea unor rezultate constante din
mai puține resurse - este similară pentru multe aplicații
ale orașelor inteligente. Qluminatul stradal utilizând QoT,
economisește energia electrică prin diminuarea nivelului
de iluminare ori de câte ori nimeni nu parcurge strada. Se
reduc de asemenea lucrările de întreținere și costurile –
așa cum reușește soluția inteliLQGHT® de la Flashnet,
partener al Deutsche Telekom. Acest tip de iluminat
stradal inteligent este utilizat de orașul german Monheim
am Rhein: lămpile inteligente cu LED-uri economisesc
până la 70% din costul energiei pentru iluminat.
Alte aplicații ecologice includ soluții de parcare
inteligente precum "Park and Joy" de la Deutsche
Telekom, care ajută șoferii să găsească mai rapid locurile
de parcare disponibile. Aceasta reduce timpul în care
conduc orașul, reducând emisiile și consumul de benzină.

Modelele inteligente de monitorizare a containerelor
pentru deșeuri ajută și la reducerea consumului de
energie. De exemplu, aplicația partenerului Deutsche
Telekom, EcoBins, ajută firmelor ce ridică gunoiul să
planifice rutelele camioanelor în funcție de umplerea
containerelor cu gunoi. Contorizarea inteligentă mărește
transparența consumului individual de energie, facilitând o
mai bună conservare a energiei.
Pentru detalii, accesați linkurile:
https://m2m.telekom.com/m2mblog/article/economically-and-ecologically-successfulthe-internet-of-things/
https://www.telekom.com/en/media/mediainformation/archive/green-light-for-smart-city-bonn507464

Grupul italian Enel SpA interesat în achiziții
în domeniul stocării energiei
Grupul italian Enel SpA este interesat să facă achiziții
în domeniul stocării energiei, în condițiile în care pro gresele în tehnologia bateriilor ar urma să joace un rol
crucial pentru o adoptare mai largă a surselor regenerabile, transmite Bloomberg.
“Enel estimează că SUA, Europa și America Latină
sunt piețele cu cel mai mare potențial” , a declarat
directorul general de la Enel, Francesco Starace, la un
forum organizat la Moscova.
"Tehnologiile se apropie rapid de momentul în care
bateriile vor fi atractive din punct de vedere comercial.
Există deja părți ale lumii unde sunt deja convenabile", a
spus Francesco Starace, potrivit Agerpres.
În timp ce sursele regenerabile de producție a energiei
sunt văzute ca o alternativă la electricitatea tradițională,
provocarea pentru companiile de utilități este să dezvolte
capacități suficiente de stocare pentru a face față inter mitențelor și problemelor de stocare asociate cu panourile
fotovoltaice și turbinele eoliene. Potrivit estimărilor
Agenției Qnternaționale pentru Energie Regenerabilă
(QREA), capacitatea mondială de stocare va trebuie să se
tripleze până la 15,7 terawați-oră până în 2030, de la
aproximativ 4,7 terawați-oră în acest an.

Potrivit unor surse din interiorul Enel, citate de
Bloomberg, grupul italian de utilități se pregătește să
anunțe în curând noi achiziții în domeniul managementului
energiei, după ce în cursul lui 2017 a făcut mai multe
achiziții în acest sector. În luna august a acestui an, Enel a
preluat furnizorul de software EnerNOC, după ce în luna
mai a preluat proiectul de stocare a energiei Tynemouth
din Newcastle, Marea Britanie.
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fotbal doar la firul ierbii și cu capul în
pământ.
În rest, cine l-a proiectat și cine l-a
furnizat, nu cred că a răsfoit “UEFA
Stadium Lighting Guide”. Despre luminotehnică, fotbal și respect pentru
fotbal și meserie cred că nici nu
poate fi vorba. Nu știu nici cine l-a
proiectat, nici cine l-a realizat, nici
cine a făcut “aiming-ul” sau l-a măsurat și dacă l-a măsurat. Nici FRF
sau Liga nu am auzit să spună ceva:
unii nu se pricep la fotbal, alții doar la
fotbal, ce pot să zică dacă nu sunt pe
gazon? Cum ne spunea Claudiu
Niculescu înainte de meciul cu FCSB,
“lumina e mai mare dar te obinuiești”
și “acuma e la început dar o să mai
scadă cu timpul”. Așa i-au spus
“specialiștii”, așa transmite. Nu este
în situația de a recunoaște că nu e bine; dar măcar să-i
lase pe “specialiști” să argumenteze. Așa că, fotbaliștii
fac “adaptare vizuală in situ” și pentru că nu reușesc pun
săracii mâna streașină la ochi în timpul jocului; iar băieții
de la camere trag de butoane la diafragmă. Ce să-i faci,
retina nu reacționează precum urechea la lilieci. Am ceva
ani de fotbal de performanță și am făcut și câteva
stadioane FQFA în țara asta. Îmi pot lua inima-n dinți să vă

La firul ierbii

dau în scris aici că acest sistem de iluminat este o jalnică
jale.
Căt despre fotbal… cum spunea mângâindu-ne pe
creștet înainte să ne certe antrenorul meu, Profesorul
Traian Tomescu, Dumnezeu să-L ierte: ”Bă prostovanilor,
dacă puneți mingea jos și ridicați capul jucați bine. Dacă
mai și gândiți înainte, între și după treburile astea două,
ajungeți fotbaliști”.

Eficiență energetică în industrie
Camera de Comerț și Qndustrie Româno-Germană (AHK
Romania) a organizat proiectul de colaborare economică
româno-germană cu tema „Eficiență energetică în industrie”.
Qnițiativa proiectului de colaborare economică româno-germană
și finanțarea acestuia provin din partea Ministerului Federal al
Economiei și Energiei din Germania în cadrul programului
„Energy Solutions made in Germany”.

meniu. În vederea promovării acestor companii reprezentanții acestora au fost prezenți în perioada 6-10
noiembrie 2017 în România pentru a susține întâlniri cu
potențiali colaboratori români.
Cele șapte societăți germane participante la delegație
au fost: 2G energietechnik, Econtech Theiss, GFR,
Kelvion, RESOL Elektronische Regelungen GmbH, Steinel
Vertrieb GmbH, WOLF.
Camera de Comerț și Qndustrie Româno-Germană a
organizat în data de 07 noiembrie 2017 la București, un
simpozion cu tema „Eficiență energetică în industrie”.
Pentru orice alte detalii, va rugăm să contactați AHK
accesand linkul:

Proiectul se adresează firmelor românești și germane
interesate să dezvolte afaceri bilaterale în domeniul
eficienței energetice și are ca scop promovarea pe plan
local a sistemelor și produselor germane din acest do-

http://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/delegatie-deafaceri-germana-in-romania-eficienta-energetica-inindustrie/
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Drone civile
Agnès Baritou-d’Armagnac
Traducere: Maria Bratu - ASRO România,
din Enjeux, nr. 378, octombrie 2017
Lansate de QSO anul trecut, lucrările de standardizare
referitoare la dronele civile se situează în centrul unor provocări
multiple: facilitarea dezvoltării tehnologiilor prin elaborarea de
reguli de proiectare, stabilirea instrumentelor de realizare a
conformității cu reglementările și sprijinirea unui posibil demers
de certificare. Franța își unește forțele pentru a-și afirma poziția
națională în cadrul lucrărilor în curs de desfășurare, conduse de
Rusia, Statele Unite și Marea Britanie.

Un lucru este clar: „Nu trebuie ca filiera franceză a
dronelor să fie afectată de un standard care avantajează
produse ce nu sunt de proveniență europeană”, declară
Nicolas Bossart, șef de proiect în domeniul standardizării
la Biroul de standardizare pentru aeronautică și spațiu
(BNAE). Aici, vigilența se impune, în vreme ce la QSO lucrările se desfășoară fără ca Franța să se afle printre conducătorii acestora.
Să amintim faptele: în iunie 2016, la inițiativa Rusiei,
QSO a lansat o structură tehnică – QSO/TC 20/SC 16, referitoare la standardizarea în domeniul dronelor civile. Secretariatul a fost preluat de Qnstitutul American de Standardizare (ANSQ). Provocarea este deosebit de importantă:
publicarea unui standard voluntar care își propune să
demonstreze conformitatea dronelor civile de dimensiuni
reduse cu cerințele reglementărilor și „maturitatea” proceselor și produselor fabricanților. Puține state sunt
prezente, mai puțin de zece, dar este vorba despre marile
puteri, conștiente de importanța provocărilor legate de
această bătălie a influenței: China, Rusia, Statele Unite și
Marea Britanie.
„Deși Franța este în avans în ceea ce privește reglementarea dronelor, cu hotărârile din 2013, actualizate în
luna decembrie a anului trecut, ea mai are încă de lucru în
domeniul standardizării”, afirmă Nicolas Bossart. Când
AFNOR a informat BNAE în legătură cu crearea unui
subcomitet QSO în domeniul aeronavelor fără pilot
(Unmanned Aircraft Systems – UAS), domnul Bossart a
inițiat acțiuni intense de comunicare și de lobbying în
cadrul BNAE, al Grupului industriilor franceze pentru aeronautică și spațiu (GQFAS), al saloanele profesionale con sacrate dronelor, în cadrul Federației profesionale pentru
dronele civile (FPDC) sau la Direcția generală pentru
aviația civilă (DGAC). Se cuvine următoarea constatare:
marilor fabricanți și producători de echipamente le este
greu să se axeze pe această problemă. Ei nu prea sunt
interesați de dronele ușoare pentru scopuri civile…
Frana se mobilizeazæ
Grupul de lucru GT 800-D, creat de BNAE în mai 2016,
a reușit să reunească toți interlocutorii interesați. O lună
mai târziu, Franța era prezentă la lansarea subcomitetului
QSO referitor la drone, în Statele Unite. În fața a șapte
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subiecte care trebuiau standardizate, propuse de Rusia,
preocuparea sa era să excludă subiectele de viață
particulară și de etică, să le identifice pe cele care trebuiau
stan dardizate, evitând repetițiile, întrucât este vorba
despre un domeniu deja acoperit parțial de Organizația
Europeană pentru Echipamentul Aviației Civile
(EUROCAE), ASTM și RTCA și să identifice contextul legal
în care ar putea să se înscrie standardul. „În urma acestei
reuniuni, delegațiile naționale membre ale SC 16, printre
care și Franța, au trecut în revistă organismele internaționale care elaborează standarde referitoare la drone
pentru a revedea referințele normative și a evita paralelismul lucrărilor”, declară Nicolas Bossart.
Cea de-a doua reuniune a SC 16, care a avut loc în
decembrie 2016, s-a încheiat cu propunerea de a crea trei
grupuri de lucru în trei domenii de standardizare: specificații generale (Rusia), sisteme de produse (Statele
Unite) și procese (Marea Britanie).
Consiliul pentru drone civile
În Franța, GT 800-D a fost alăturat, în martie 2017,
Consiliului pentru drone civile, condus de DGAC pentru a
identifica necesitățile filierei franceze: operatori, con structori, federații profesionale, fabricanți și autorități.
Amintim că, de la constituirea Consiliului pentru drone
civile, toate marile firme sunt prezente în grupul de lucru:
Safran Group, Dassault, Airbus și Thales. „Ei nu sunt
prezenți deocamdată la QSO, dar sperăm că acest lucru se
va întâmpla în curând”, declară Christophe Mazel, delegat
în domeniul standardizării la FPDC.
Care este poziția Franței astăzi? „Vrem în primul rând
să clarificăm terminologia în domeniul dronelor, apoi să
încercăm să armonizăm eforturile de standardizare în
lume – de exemplu, inițiativa QSO nu este recunoscută de
Organizația pentru Aviație Civilă Qnternațională (OACQ)”,
declară Nicolas Bossart. „De asemenea, există o zonă
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neclară în domeniul proiectelor de
standarde, pe care vrem să o lămurim. În
sfârșit, ar trebui să evităm să vorbim
despre diferitele tipuri de aeronave fără
pilot – UAS, întrucât viitoarea reglementare a Agenției Europene de Securitate
Aeriană (EASA), cu privire la drone, nu se
va referi doar la greutate și la tipul dro nelor, ci și la misiunea lor și la riscurile pe
care le comportă”.
Primele progrese
Ultima reuniune a subcomitetului QSO a
avut loc la Beijing (China), pe 29 iunie
2017, unde participanții au resimțit așteptări mari din
partea guvernului, cât și a fabricanților din China. ”Ei nu au
făcut propuneri, dar iau în serios această inițiativă
internațională, la care vor să participe în cadrul QSO” ,
remarcă Nicolas Bossart. În ceea ce privește cele trei
grupuri de lucru, acesta din urmă subliniază progresele
referitoare la specificații generale, terminologie și
procese.
Aceasta a fost ocazia pentru ca Franța să-și facă
cunoscută poziția națională: împreună cu Federația
profesională pentru drone civile, cu Consiliul pentru drone
civile și DGAC, ea a prezentat în sesiune plenară subiectele pe care dorea să le vadă standardizate: navigația,
tehnologia detectează și evită, identificarea aeronavei,
interfața om-mașină, securitatea și siguranța. Ea a profitat
pentru a menționa FPDC, Consiliul pentru drone civile,
reglementările franceze cu privire la drone și contextul
european, în curs de constituire. Franța a propus, de
asemenea, organizarea următoarei reuniuni a QSO la Paris,
la începutul lui 2018.
În ce constă interesul acestei reuniuni? „În a putea să
reunim o parte a reprezentanților producătorilor din
fiecare țară” , declară Christophe Mazel. „Aceste
schimbări ne-au permis să cunoaștem mai bine situația
reglemen tărilor și normativelor cu privire la utilizarea
dronelor civile din țările membre și să instituim o
colaborare între reprezentanții fiecărui stat”. Dacă fiecare
țară caută să-și protejeze propriile interese, un lucru este
sigur: „Toate statele membre vor să avanseze pas cu pas,

fără a omite nici un subiect, evitând paralelismul lucrărilor,
conștiente de provocările strategice pe care le presupun
aceste lucrări de standardizare” , conchide Nicolas
Bossart.
Piaa internaionalæ a dronelor civile va fi în
2025 de 26 de miliarde de dolari americani
Potrivit raportului Euroconsult, intitulat „Perspective
pentru aeronave pilotate de la distanță” – RPAS, publicat
în această vară, dronele profesionale vor reprezenta o
piață de 26 de miliarde de dolari americani peste zece ani
(față de 1 miliard, la ora actuală). Este vorba despre
activități economice generate de dronele profesionale
pentru uz civil, incluzând construcția, operarea lor, precum
și serviciile asociate.
Piața RPAS profesionale civile este în curs de afirmare,
spre deosebire de cele cu utilizare militară sau în scopuri
de petrecere a timpului liber. „Evoluția favorabilă a
cadrului reglementărilor în unele state, a tehnologiilor
pentru platforme și senzori și, în sfârșit, realizarea de soluții de afaceri care permit apariția de aplicații comerciale
noi”, relevă Euroconsult. Puternicul potențial al pieței – cu
bariere slabe la intrare și ieșire – atrage numeroși factori,
operatori și investitori.
Agricultura este, la ora actuală, principalul domeniu în
care se utilizează RPAS profesionale (40% din unitățile în
serviciu), în fața sistemelor video, a cinematografiei și a
ingineriei/infrastructurii de transport. Asia, Europa și
America de Nord reprezintă, fără surpriză, cele mai mari
piețe regionale. Cu 20 de ani de experiență, Japonia este
țara cea mai „matură”, în mod deosebit în ceea ce privește agricultura. Ceilalți lideri sunt: Australia, Canada,
Franța, Marea Britanie și Statele Unite.
Ținând seama de marele număr al factorilor prezenți
pe o piață cu dimensiuni reduse, mediul este foarte
concurențial. Piața construcțiilor este dominată de fabricanții de microdrone, utilizate și pentru petrecerea
timpului liber și aplicații comerciale. Întreprinderea
chineză DJQ se află pe primul loc.
Potrivit lui Dimitri Buchs, consultant la Euroconsult,
autor al raportului, „tot mai multe firme sunt integrate
vertical. Ele produc dronele și comercializează serviciile
acestora.”
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juridice (o mai bună încadrare pentru a
diminua astfel riscurile inerente utilizării
dronelor civile). Provocarea propunerii de
lege, inspirată din concluziile acestui
raport, constă în a insera în legislație
dispozițiile necesare acestei încadrări
juridice, fără a frâna dezvoltarea unui
sector economic dinamic, în cadrul căruia
mai multe întreprinderi franceze sunt
lideri (echipamente și servicii). Acesta își
propune să „permită o responsabilizare a
utilizatorilor de drone și să prevină
utilizările indezirabile”.
Până în 2025, operarea RPAS și serviciile asociate vor
reprezenta peste 90% din sector, restul de 10% fiind
pentru construcția de platforme și de senzori (peste 3
miliarde de dolari americani). Împreună, America de Nord
și Europa vor reprezenta două treimi din piață în 2025.
Peste 550 000 de noi RPAS se vor adăuga la cele 30 000
de unități deja în serviciu. Această dezvoltare este condiționată în mare măsură de evoluția cadrului de reglementare, în mod deosebit în ceea ce privește utilizarea
spațiului aerian în mediul urban pentru servicii de livrare,
de exemplu.
Pe termen mediu, îmbunătățirea performanței tehnice
și a procentului de utilizare a dronelor, precum și o optimizare continuă a costurilor, vor asigura durabilitatea
factorilor. Astfel, Euroconsult estimează că RPAS vor fi
utilizate 23 de milioane de drone în 2025, față de 690 000
de drone, actualmente.
„Perspective pentru aeronave pilotate de la distanță”
este primul studiu independent de piață dedicat analizei
factorilor de dezvoltare și problemelor strategice ale pieței
RPAS profesionale pentru uz civil și comercial. Raportul
se concentrează pe principalele piețe verticale: agricultura, protecția civilă și managementul catastrofelor, ingineria și infrastructurile de transport, energia, sistemele
video și cinematograful. El include previziuni ale pieței
până în 2025, pe segmente și regiuni, precum și o analiză
detaliată a lanțului valoric al dronelor.
Creøterea securitæii la utilizare a dronelor
civile
O propunere de lege referitoare la creșterea securității
la utilizare a dronelor civile, depusă de senatorii Xavier
Pintat și Jacques Gautier, a fost trimisă în primăvară la
Comisia de amenajare a teritoriului și pentru dezvoltare
durabilă. Prin aplicarea articolului 2 al legii nr. 2015-588,
Îmbunătățirea protecției instalațiilor civile care conțin
substanțe nucleare, guvernul a remis Parlamentului în
octombrie 2015 un raport care evaluează riscurile și ame nințările constituite de survolările ilegale. Acest raport
intitulat „Avântul dronelor civile în Franța: provocări și
răspunsuri posibile ale statului”, propune soluții tehnice
referitoare la capacitatea de a îmbunătăți detectarea și
neutralizarea acestor aparate. El preconizează adaptări
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Recomandæri
- Definirea dronelor prin intermediul noțiunii de pilot la
distanță și domeniu de aplicare al înmatriculării/înre gistrării dronelor;
- Qmpunerea unei instruiri a piloților la distanță, în cazul
depășirii unei anumite mase a dronelor. Specifică acestui
tip de aeronavă, această instruire ar putea consta într-un
tutorial pe Qnternet, referitor la procedura de înregistrare,
potrivit modalităților care vor fi stabilite prin reglementări;
- Qnstituirea unei obligații de informare a utilizatorului,
asigurată de fabricanții de drone. Această obligație va
impune inserția unei notificări care să permită informarea
utilizatorului cu privire la principiile și regulile care trebuie
respectate pentru a utiliza aceste aparate în conformitate
cu legislația și cu reglementarea aplicabile;
- Obligativitatea unei semnalizări electronice și luminoase a dronelor, începând de la o anumită masă. Această
semnalizare va permite identificarea rapidă a dronelor,
pentru a elimina riscurile de eroare. Necesitând adaptări
industriale, această dispoziție va face obiectul unui raport
care se va aplica începând cu luna ianuarie 2018;
- Combaterea utilizării ilicite sau rău intenționate a dronelor. Se va pune problema instituirii unor măsuri de sancționare care să descurajeze utilizatorii care nu sunt cu
adevărat răuvoitori să survoleze ilicit anumite obiective și
astfel să se faciliteze identificarea evenimentelor care ar
putea constitui o amenințare reală.
Exemple îngrijorætoare
Pe 19 ianuarie 2016, un Airbus A 320 al Air France a
evitat în ultima clipă o coliziune cu o dronă care zbura la
altitudine înaltă și care se apropia de aeroportul ParisCharles-de-Gaulle. Având în vedere că mai multe inci dente de acest tip s-au produs în diverse zone din lume în
2016, Asociația Qnternațională de Transport Aerian (QATA)
a propus instituirea unei reglementări și a unor mijloace
adaptate pentru a evita ciocniri care ar putea avea consecințe grave. În 2014 și 2015, 20 de locații critice franceze
care desfășurau activități nucleare, au fost survolate ilegal
de drone.
Pe 26 și 27 ianuarie 2016, această activitate ilegală s-a
produs deasupra bazei militare din Qnsula Lungă
(Finistère), în care se aflau submarine nucleare.
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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
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