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Revista ELECTRICIANUL împlinește anul viitor
25 de ani de la apariție, perioadă în care a
contribuit la promovarea celor mai noi
tehnologii din domeniul ingineriei electrice,
fiind singura publicație din România cu acest
profil. ELECTRICIANUL se adresează firmelor
și specialiștilor din proiectare și execuție de
instalații electrice de joasă și medie tensiune,
cu o tematică amplă, axată pe eficiența
energetică ridicată, surse de energie
regenerabilă, securitatea și siguranța
clădirilor, rețeaua electrică inteligentă,
calitatea energiei electrice, sisteme de
protecție moderne în instalațiile electrice
(protecția diferențială), compatibilitatea
electromagnetică (ECM), acționarea
motoarelor electrice prin variatoare de

frecvență, iluminatul cu LED, automatizarea
sistemelor din clădiri (BMS). Problema
normelor din domeniul distribuției electrice și
iluminatului ne preocupă de asemenea și de
aceea prestigioși specialiști de la noi au
publicat articole despre situația actuală din
țara noastră dar și din celelalte țări europene.
Echipamentele și tehnologiile prezentate în
paginile revistei ELECTRICIANUL sunt soluții
moderne, sustenabile, eficiente și ecologice la
problemele utilizatorilor de energie electrică.
Revista ELECTRICIANUL a informat cititorii
despre evenimentele majore ale domeniului:
târguri și expoziții, conferințe, simpozioane,
lansări de produse.

În 2017, revista ELECTRICIANUL va continua
cu aceeași cadență să ofere cititorilor
informații utile despre domeniul ingineriei
electrice, produselor electrice.
Colaborarea noastră cu prestigioși specialiști
din domeniul ingineriei electrice și cu
asociațiile profesionale ale branșei
(SIEAR, CNRI, ARTS, ARI) va continua și
în 2017 și le mulțumim călduros pentru
sprijinul acordat în ultimii ani.
Pe websiteul revistei, www.electricianul.ro
sunt postate în timp real cele mai importante
știri din piața de profil, iar la arhivă puteți
găsi conținutul numerelor apărute în
ultimii ani.
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EVENIMENT

HANNOVER MESSE, 24–28 Aprilie 2017
Sæ creæm valoare:
Viitorul HANNOVER MESSE va accentua
beneficiile conceptului “Industry 4.0”
Ultima ediﬂie a HANNOVER MESSE a avut un mesaj clar:
industria integratæ a devenit curentul principal în dezvoltare.
Pentru a dovedi acest lucru, expoziﬂia a prezentat peste 400 de
exemple de aplicaﬂii de procese complet digitalizate din industrie
øi din energeticæ.
A patra revoluﬂie industrialæ se pare cæ este pe drum.
Oricum, pentru a fi siguri cæ fabrica viitorului nu va ræmâne ca un
castel în cer, este necesar sæ evidenﬂiem beneficiile pentru
industrie, angajaﬂi øi pentru societate în general. Øi acest lucru îl
va face cu siguranﬂæ HANNOVER MESSE 2017.

Hanovra. “Integrated Industry – Creating Value” este
motto-ul HANNOVER MESSE 2017. “Larga ræspândire a
digitalizærii în industrie øi energeticæ se va produce dacæ
furnizorii de tehnologie integratæ acordæ importanﬂæ beneficiilor asociate”, spune Dr. Jochen Köckler, membru al
Deutsche Messe Managing Board. “Fabricanﬂii øi firmele
din energeticæ trebuie sæ înﬂeleagæ complet beneficiile
directe pe termen lung pe care le vor obﬂine prin digitalizare. Ei trebuie sæ recunoascæ faptul cæ digitalizarea adaugæ
valoare øi nu numai prin maøini noi øi mai bune. Valoarea
este de asemenea creatæ prin abilitatea firmelor de a
actualiza sau de a reinventa complet modelul lor de business
øi mediul de lucru al angajaﬂilor.”
Folosind Industry 4.0, energetica integratæ, copia
modelatæ digital, mentenanﬂa predictivæ, energeticæ
digitalizatæ øi roboﬂii interconectaﬂi ce colaboreazæ (cobots),
firmele de toate mærimile au astæzi o multitudine de soluﬂii
high-tech dintre care pot sæ aleagæ.
Dar deseori ele gæsesc cæ este dificil sæ prezici care dintre
aceste tipuri de soluﬂii ar trebui alese. Multe sunt refuzate
atunci când se fac investiﬂii majore de capital, færæ evaluæri
concrete ale beneficiilor mæsurate.
Iatæ unde HANNOVER MESSE 2017 poate sæ væ ajute.
Cea mai mare expoziﬂie industrialæ de pe glob va aræta cum
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o firmæ cu resurse limitate poate sæ identifice øi sæ valorifice
puterea digitalizærii.
Köckler: “Industry 4.0 nu este un concept de înlocuire a
tuturor fabricilor deodatæ; este un proces gradual. De
exemplu, firmele pot sæ înceapæ prin a adapta senzorii
sofisticaﬂi ai fabricilor existente sæ mæsoare date care sæ-i
ajute sæ dezvolte procesele de producﬂie sau sæ dezvolte noi
modele de business.” În 2017, HANNOVER MESSE va
oferi îndrumarea necesaræ vizitatorilor din industriile
producætoare care urmæresc creøterea beneficiilor digitalizærii pentru firmele lor øi sæ transforme fabricile lor în
fabrici Industry 4.0, pas cu pas.
De asemenea, digitalizarea va transforma complet industria energeticæ. De fapt este cheia tranziﬂiei energetice
cætre care se îndreaptæ multe ﬂæri.
În sistemele energetice ale viitorului, reﬂelele inteligente
(smart grids) vor controla øi vor regla pærﬂi ale lanﬂului de
furnizare a energiei, de la generare la consumator.
Færæ digitalizare, nu va fi posibil sæ se facæ schimbarea de
la unitæﬂile centralizate de producere a energiei la sistemele
eficiente bazate pe regenerabile øi structuri de generare
distribuite. Sub sloganul “Integrated Energy”, la viitorul
HANNOVER MESSE, furnizorii de top vor evidenﬂia
schimbærile industriei energetice în curs, ca øi tehnologiile
individuale care vor juca un rol critic în aceastæ transformare.
“HANNOVER MESSE va expune soluﬂiile integrate
de-a lungul întregului lanﬂ valoric din energie – de la
producere, transport, distribuﬂie øi stocare, incluzând
soluﬂiile alternative de mobilitate”, explicæ dl.Köckler.
Oricum, în ciuda rapidei ræspândiri a digitalizærii,
oamenii vor fi factorul critic al succesului în digitalizare.
Iatæ de ce motto-ul HANNOVER MESSE “Integrated
Industry – Creating Value” se aplicæ øi oamenilor din
industrie nu numai fabricilor øi echipamentelor.

EVENIMENT

zentat de asemenea anul viitor în cadrul temei “Integrated
Industry –Creating Value”, este cu siguranﬂæ cel mai important dintre toate. “Cel mai important potenﬂial de valoare
adæugatæ al digitalizærii se aflæ în dezvoltarea unor modele
de business complet noi, pe pieﬂele unde aceste modele se
potrivesc”, explicæ dl. Köckler. “HANNOVER MESSE se
transformæ într-o platformæ pentru parteneri de neconceput
în trecut. Pentru moment, parteneriate între firme de IT,
firme de inginerie sau între startup-uri øi mari corporaﬂii.
De la ideile de afaceri complet noi, radicale, pânæ la
modelele de business 4.0 – toate vor fi prezente la Hanovra
în aprilie anul acesta”.
HANNOVER MESSE – Get new technology first!
Tehnologiile Industry 4.0 vor adæuga valoare sarcinilor
muncitorilor prin a le face munca mai interesantæ øi mai
variatæ.
În locul concentrærii pe operaﬂii repetitive, muncitorii
vor fi mai mult chemaﬂi sæ rezolve probleme, sæ ia decizii, sæ
inoveze øi sæ aibæ iniﬂiative generatoare de valoare adæugatæ.
Dar aceasta nu se va produce într-un vid. Producætorii
trebuie sæ investeascæ în instruire øi educaﬂie pentru a
pregæti forﬂa de muncæ pentru Workplace 4.0. “În viitor
vom vedea din ce în ce mai multe staﬂii de lucru inteligente
care îøi adapteazæ performanﬂa la nivelul muncitorului
individual øi îl sprijinæ în munca sa.“
Spune dl. Köckler. “În fabricile de mâine, agile øi
flexibile, instruirea va lua locul muncii, chiar la nivelul
maøinii, færæ oprirea producﬂiei.
Instrumentele de lucru vor include aplicaﬂii de realitate
virtualæ, ochelari inteligenﬂi, cæøti inteligente, telefoane
inteligente øi tablete – toate fiind expuse la HANNOVER
MESSE 2017.”
Dar „Integrated Industry“ va merge dincolo de zidurile
micilor fabrici. Produsele micilor fabrici vor fi conectate cu
producætorii lor pe parcursul duratei de service, furnizând
un flux continuu de date valoroase.
Aceste date vor permite producætorilor sæ dezvolte
servicii suplimentare bazate pe internet øi sæ urmæreascæ noi
oportunitæﬂi de business în afara binecunoscutei lor
industrii. În sectorul energiei, de exemplu, consumatoriiproducætori, aøa ziøii “prosumers” ca øi centralele virtuale
sunt primele exemple de oportunitæﬂi care vor fi deschise
digitalizærii în sistemele descentralizate de producere a
energiei electrice.
Industria de furnizori este un alt exemplu bun. La
viitoarea ediﬂie a HANNOVER MESSE, subcontractorii
din industrie vor demonstra cum digitalizarea îi ajutæ sæ
ofere soluﬂii adaptate øi inovative mai repede decât în trecut.
Un alt aspect cheie al tendinﬂelor digitalizærii, repre-

Cea mai importantæ expoziﬂie mondialæ dedicatæ
tehnologiei industriale va avea loc între 24 øi 28 aprilie 2017
la Hanovra, Germania. Focusatæ pe “Integrated Industry –
Creating Value,” HANNOVER MESSE este vitrina
mondialæ a digitalizærii producﬂiei (Industry 4.0) øi energiei
(Integrated Energy). Viitoarea ediﬂie a HANNOVER
MESSE va include simultan 7 expoziﬂii paralele: Industrial
Automation, MDA – Motion, Drive & Automation, Digital
Factory, Energy, ComVac, Industrial Supply øi Research &
Technology. Polonia va fi ﬂara parteneræ la HANNOVER
MESSE 2017.
Deutsche Messe AG
Cu sediul central în Hanovra, Germania, Deutsche
Messe AG organizeazæ expoziﬂii cu statut de lider în
întreaga lume. Aflatæ în primele 5 firme organizatoare de
expoziﬂii din Germania, cu venituri de 329,3 milioane de
euro, un profit net de 9,4 milioane euro în 2015, Deutsche
Messe AG are în portofoliu CeBIT (digital business),
HANNOVER MESSE (industrial technology),
LABVOLUTION øi BIOTECHNICA (lab technology
and biotechnology), CeMAT (intralogistics and supply
chain management), didacta (education), DOMOTEX
(carpets and floor coverings), INTERSCHUTZ (fire
prevention, disaster relief, rescue, safety and security) øi
LIGNA (woodworking, wood processing and forestry). Cu
approximativ 1200 angajaﬂi øi o reﬂea de 66 reprezentanﬂe,
filiale øi birouri, Deutsche Messe este present în peste 100
de ﬂæri de pe întreg mapamondul.

www.hannovermesse.de/en/pressservice/
Twitter: @hannover_messe
LinkedIn: HANNOVER MESSE
Facebook: www.facebook.com/hannovermesse.fanpage/

Cei ce doresc sæ participe în calitate de vizitatori îøi pot procura bilete de intrare gratuite
accesand link-ul:
https://www.hannovermesse.de/en/applikation/secure/registration/tickets/?code=
q4yxa|+|amp|+|open=registerTicket|+|amp|+|=emsrc=coop|+|amp|+|refID=
hm/17/b/en/artecno/tic/rou
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ACTUALITATE

Pentru cel de-al treilea an consecutiv,
Legrand, specialistul global în
infrastructuri electrice øi digitale, a
participat la Consumer Electronics Show
(CES), care în 2017 a avut loc în Las
Vegas, între 5 øi 8 ianuarie. Pentru a
ilustra dezvoltarea rapidæ a programului
sæu Eliot, dedicat produselor
interconectate IoT, Grupul Legrand a
prezentat o nouæ soluﬂie de control
inteligent al casei conectate - Céliane cu
Netatmo, un nou sistem de
videointerfonie controlabil de pe
smartphone - Classe 300 øi sistemul
Digital Lighting Management, care
permite gestionarea sistemelor de
iluminat profesionale.

Legrand la CES 2017: Programul Eliot aduce
casa inteligentæ a viitorului în prezent
"Participarea la CES 2017 reflectæ ambiﬂiile noastre globale pe piaﬂa caselor øi clædirilor inteligente", a declarat
Gilles Schnepp, Preøedinte øi CEO al Grupului Legrand.
"Strategia noastræ presupune dezvoltarea de soluﬂii inovatoare conectate, crearea unei infrastructuri adecvate, precum
øi promovarea interoperabilitæﬂii prin intermediul parteneriatelor, astfel încât sæ ne putem adapta tuturor cerinﬂelor
existente pe piaﬂæ", a completat acesta.
Programul Eliot în acﬂiune la CES 2017:
produse øi soluﬂii interconectate pentru o
experienﬂæ de utilizare îmbunætæﬂitæ în mod
constant
Deoarece dispozitivele interconectate reprezintæ unul
dintre cei trei piloni ai programului Eliot, Legrand a decis
sæ prezinte în special produse pentru case inteligente,
conectate. Céliane, cu gama Netatmo de întrerupætoare øi
prize de curent conectate, întruchipeazæ eforturile Legrand
de a inova øi de a face popular conceptul de casæ inteligentæ.
Noua gamæ permite instalarea cu uøurinﬂæ a luminilor, storurilor sau termostatelor interconectate care pot fi controlate, local sau de la distanﬂæ, cu ajutorul unui întrerupætor
sau al unui smartphone, sau pur øi simplu prin comenzi
vocale.
În cadrul spaﬂiului expoziﬂional de la CES, Legrand a
prezentat, de asemenea, noul videointerfon conectat, Classe
300, care s-a dovedit a fi un mare succes încæ de la lansarea
6
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sa în Europa, în octombrie 2016. Acesta le permite utilizatorilor sæ acﬂioneze (sæ vadæ, sæ vorbeascæ, sæ permitæ
accesul) în orice moment, utilizând o tabletæ sau un
smartphone, prin intermediul aplicaﬂiei Door Entry, care
este disponibilæ gratuit spre descærcare.
A fost prezentat øi sistemul DLM (Digital Lighting
Management), dedicat în special pieﬂei americane. Acesta
oferæ soluﬂii conectate pentru managementul iluminatului
profesional în sectorul comercial, de exemplu, pentru
magazine.

ACTUALITATE

Inovaﬂia susﬂinutæ de o infrastructuræ electricæ
øi digitalæ, care este tot mai scalabilæ,
puternicæ øi siguræ
Pentru ca dispozitivele interconectate sæ comunice, nu
este nevoie doar de reﬂele de înaltæ performanﬂæ, ci øi de o
infrastructuræ în interiorul clædirilor care sæ le permitæ
conectarea cu uøurinﬂæ la aceste reﬂele. Astfel, infrastructura
reprezintæ cel de-al doilea pilon al programului Eliot.
Legrand îøi îmbunætæﬂeøte infrastructura prin aducerea
tuturor produselor conectate în Legrand Cloud øi lansarea
propriului API (interfaﬂæ de programare a aplicaﬂiilor).
Parteneriate øi interoperabilitate:
la baza strategiei IoT (Internetul Tuturor
Lucrurilor) Legrand
Cel de-al treilea pilon al programului Eliot, interoperabilitatea, reprezintæ nucleul abordærii Legrand. Deoarece
aceasta este o condiﬂie esenﬂialæ pentru dezvoltarea dispozitivelor interconectate, Legrand acﬂioneazæ în mai multe
moduri pentru a contribui la stabilirea standardelor în
aceastæ privinﬂæ. Ceea ce conteazæ este abilitatea de a
promova utilizarea limbajelor deschise, capabile sæ se integreze cu sisteme de tip third-party øi sæ schimbe date.
Acesta este motivul pentru care Legrand se poziﬂioneazæ ca
un generator de servicii furnizate cætre terﬂe pærﬂi, prin
oferirea de instalaﬂii electrice fiabile øi durabile, færæ de care
multe servicii nu ar putea fi puse la dispoziﬂia utilizatorilor.
Legrand este astfel implicat în multiple parteneriate cum
sunt cele cu The French IOT, Zigbee Alliance, Thread
Group sau La Poste.

Despre Legrand
Legrand este specialistul global în infrastructuri electrice øi
digitale. Soluﬂiile sale complete pentru clædiri rezidenﬂiale,
comerciale, de birouri, învæﬂæmânt, data center, spitale øi alte
centre de sænætate, hoteluri øi construcﬂii industriale, îl fac un
etalon în domeniu pentru utilizatorii din întreaga lume.
Inovaﬂia, care include lansarea constantæ de produse cu valoare
adæugatæ, precum øi achiziﬂiile, sunt cei mai importanﬂi factori
cærora li se datoreazæ creøterea companiei.
Cu reprezentanﬂe în mai bine de 70 ﬂæri, Legrand îøi distribuie produsele în peste 180 ﬂæri din lumea întreagæ. Mai mult
decât atât, compania de origine francezæ realizeazæ douæ treimi
din cifra sa de afaceri datoritæ unor produse care sunt pe locul
I sau II, în materie de vânzæri, în ﬂæri de pe tot Globul.
În România, compania Legrand este prezentæ de peste 12
ani, timp în care a comercializat, prin intermediul distribuitorilor sæi, cele mai variate øi inovatoare produse din domeniul
electric sub urmætoarele mærci: Legrand, Bticino, Cablofil,
Zucchini, Alpes Technologies, Vantage, NuVo, Sarlam, Estap,
Minkels, Raritan, IME øi C2G.
www.legrand.ro
Despre Programul Eliot
Eliot este un program lansat în anul 2015 de cætre Legrand
pentru a accelera utilizarea produselor conectate prezente în
oferta sa. Fiind rezultatul strategiei de inovaﬂie a Grupului,
Eliot îøi propune sæ dezvolte soluﬂii de interconectare øi
interoperabilitate, care sæ ofere beneficii durabile atât pentru
consumatorii finali, cât øi pentru profesioniøti. Eliot a fost lansat
în Europa în 2015 øi în Statele Unite ale Americii în 2016.
www.legrand.com/EN/eliot-program_13238.html
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Încærcare ca prin minune
Bosch øi partenerii sæi dezvoltæ un sistem de încærcare
pentru crearea unei infrastructuri inovatoare pentru
reﬂele electrice regenerabile
• Conduøi de Bosch, partenerii proiectului
BiLawE cerceteazæ un sistem de încærcare
inductiv care poate realimenta energia în
reﬂea;
• Sistemul ar integra vehiculele electrice în
reﬂeaua electricæ ca unitæﬂi de stocare
inteligente;
• Scopul proiectului este sæ asigure o
disponibilitate ridicatæ de stocare mobilæ
pentru energia regenerabilæ.

Sistemele de stocare pe bazæ de
baterii ale maøinilor electrice ar putea
deveni în curând pentru reﬂelele
electrice ceea ce sunt acumulatoarele
pentru telefoanele mobile: un acumulator extern. În realitate sunt foarte
practice - dacæ nu ar fi cablurile incomode ale încærcætorului. În prezent,
øoferii trebuie sæ se descurce sæ conecteze cablul staﬂiei de
încærcare la maøinile lor electrice. Aceastæ situaﬂie s-ar putea
schimba: Bosch, în calitate de coordonator al proiectului,
colaboreazæ cu Societatea Fraunhofer øi GreenIng GmbH
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& Co. KG în cercetarea privind un concept inovator de
încærcare inductivæ a vehiculelor - adicæ færæ contact fizic prin intermediul unui câmp magnetic, în timp ce maøina
este parcatæ la o staﬂie de încærcare.
Însæ aceastæ tehnologie nouæ poate face chiar mai multe:
cu ajutorul ei, maøinile electrice sunt mai ecologice, iar
reﬂelele electrice mai stabile. O provocare pentru stabilitatea
lor este cantitatea de energie obﬂinutæ din surse regenerabile,
precum vântul, soarele øi apa, care depinde de fluctuaﬂiile
naturale. Din acest motiv, consorﬂiul, care colaboreazæ în
baza proiectului de cercetare finanﬂat din fonduri publice
BiLawE, dezvoltæ un sistem de încærcare inductiv pentru
stabilirea unei infrastructuri inteligente pentru utilizarea
durabilæ a energiei din surse regenerabile.
Soluﬂia lor se bazeazæ pe bateriile maøinilor electrice care
permit încærcarea bidirecﬂionalæ: bateriile utilizeazæ un
sistem de încærcare puternic øi inteligent pentru stocarea
energiei, dar acestea pot øi realimenta reﬂeaua electricæ cu
aceastæ energie, în funcﬂie de nevoi. Atunci când soarele øi
vântul puternic ating vârfuri de generare, electricitatea va fi
stocatæ temporar în bateriile maøinii. Atunci când cerul este
înnorat øi nu bate vântul, energia va fi realimentatæ în reﬂea,
pentru a face faﬂæ cererii. „Pentru ca acest sistem sæ funcﬂioneze, vehiculele electrice trebuie conectate la reﬂea cât
mai des posibil øi pentru un timp cât mai îndelungat. La
rândul sæu, acest lucru necesitæ o infrastructuræ staﬂionaræ respectiv staﬂii de încærcare inductive speciale, pe care dorim
sæ le conectæm la reﬂelele electrice publice øi locale, sau chiar
reﬂele izolate care furnizeazæ electricitate numai unei zone
limitate”, explicæ Philipp Schumann, fizicianul care conduce
proiectul de la campusul pentru cercetare Bosch din
Renningen.

ELECTROMOBILITATE

Încærcare wireless în timpul parcærii
Avantajul sistemului inductiv este încærcarea sa wireless.
Deoarece vehiculele nu mai trebuie conectate manual cu
ajutorul cablurilor încærcætorului, acestea se pot conecta la
reﬂea mai des. Aøadar, un alt scop al proiectului este dezvoltarea unui concept pentru producﬂia economicæ a componentelor sistemului de încærcare, precum øi un model
pentru diversele servicii pentru reﬂea asociate valorificærii
energetice. Øi, deoarece staﬂiile de încærcare bidirecﬂionale
sunt conectate la reﬂea, acestea pot reduce sarcina øi stabiliza
reﬂeaua chiar øi când vehiculele sunt pe traseu.
Parteneri puternici
Proiectul de cercetare BiLawE (din limba germanæ,
prescurtare pentru sisteme de încærcare bidirecﬂionale,
inductive øi economice în reﬂeaua electricæ) a primit o
finanﬂare de 2,4 milioane de euro de la Ministerul pentru
Afaceri Economice øi Energie al Republicii Federale
Germania, în cadrul programului ELEKTRO POWER II,
fiind susﬂinut de clusterul de înaltæ tehnologie Electric
Mobility Sud-Vest. Partenerii proiectului, în afaræ de
coordonatorul Robert Bosch GmbH, sunt Institutul pentru
Sisteme de Energie Solaræ Fraunhofer ISE, Institutul pentru
Inginerie Industrialæ Fraunhofer IAO øi GreenIng GmbH

& Co. KG. Proiectul a fost lansat la începutul anului 2016 øi
se va derula pe parcursul a trei ani.
Clusterul Electric Mobility Sud-Vest este una dintre
asociaﬂiile regionale cele mai importante în domeniul electromobilitæﬂii. Clusterul are scopul de a impulsiona industrializarea electromobilitæﬂii în Germania øi de a stabili
statul federal Baden-Württemberg drept unul dintre cei mai
mari furnizori de soluﬂii de electromobilitate. Reuneøte
corporaﬂii de top øi IMM-uri, pe care le pune în legæturæ cu
instituﬂii de cercetare locale în patru domenii de inovare:
vehicule, energie, tehnologia informaﬂiei øi comunicærii øi
producﬂie.

Aviotech IP Starlight 8000 îøi continuæ
parcursul fulminant
Ne face o deosebitæ plæcere sæ anunﬂæm cæ AVIOTEC
IP starlight 8000, camera noastræ pentru detecﬂia video a
incendiilor, a câøtigat al cincilea sæu premiu!

Acordând distincﬂia: “prevenﬂia anti-incendiu a anului
2017”, Reﬂeaua FeuerTRUTZ premiazæ pentru a øaptea oaræ
produsele din industria de prevenﬂie a incediilor în
domeniile investiﬂii-tehnicæ, arhitecturæ øi organizaﬂii.
Produsele câøtigætoare øi cel mai bine situate în categoriile
respective au fost determiante printr-un sondaj online,
precum øi în urma deliberærii unui juriu profesionist.
Premiul FeuerTRUTZ din categoria "Produsul anului
2017" i-a fost acordat divziei Bosch Sisteme de Securitate
pentru AVIOTEC IP starlight 8000, în data de 22 februarie
2017.
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ILUMINAT

inteliLIGHT ® - Iluminat public inteligent,
un pas spre oraøe inteligente øi eficiente
Problematica oraøelor inteligente este în discuﬂie permanent în ultima perioadæ, deoarece creøterea nivelului de urbanizare øi
dorinﬂa de a fi mai eficienﬂi øi mai sustenabili preocupæ municipalitæﬂile din întreaga lume. Oraøele au încercat sæ îøi rezolve problemele,
urmærind o abordare separatæ pentru fiecare element de infrastructuræ.

Deøi au fost instalate sisteme inteligente care sæ rezolve unul sau mai
multe din segmentele critice descrise
mai sus, aceastæ abordare s-a dovedit
ineficientæ øi dificil de integrat cu celelalte sisteme ale oraøului, multe din
investiﬂii devenind greoaie øi dificil de
administrat. În prezent se cautæ soluﬂii
pentru integrarea sistemelor inteligente
în fluxuri centralizate de management,
cæutându-se maximizarea eficienﬂei
operaﬂionale øi îmbunætæﬂirea calitæﬂii
serviciilor gestionate de municipalitate.
În cadrul sistemelor critice ale unui
oraø, iluminatul public permite ca
traficul sæ se desfæøoare færæ evenimente, ca pietonii sæ fie mai în siguranﬂæ øi reprezintæ o îmbunætæﬂire
pentru oferta arhitecturalæ, turisticæ øi
10
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comercialæ a localitæﬂii. Aceste beneficii au, însæ, preﬂul lor: în medie, 40%
din cheltuiala cu energia electricæ a
municipalitæﬂii este alocatæ iluminatului stradal, plus cheltuieli importante de instalare øi mentenanﬂæ.

inteliLIGHT a dezvoltat un sistem
de telegestiune pentru iluminatul
public care ﬂine cont de cerinﬂele moderne ale gestiunii municipale. Asiguræ
pe de o parte elementele necesare segmentului gestionat (o radiografie deta-

ILUMINAT

liatæ øi actualizatæ în timp real a întregului sistem de iluminat, capabilitæﬂi de
control individual sau pre-programat
al fiecærui corp de iluminat øi instru mente avansate de optimizare a activitæﬂilor de mentenanﬂæ), permiﬂând în
acelaøi timp interconectarea cu alte sisteme municipale øi integrarea în fluxuri
centralizate de management.
Primul element esenﬂial pentru
îndeplinirea obiectivelor de integrare
este reprezentat de utilizarea comunicaﬂiilor open-source. Aceastæ abordare asiguræ nu numai deschidere spre
interconectare cu alte sisteme, dar permite municipalitæﬂii sæ fie mai flexibilæ
în alegerea furnizorilor øi a planificærii
investiﬂiei în timp. În plus, privind din
altæ perspectivæ, iluminatul public se
face printr-o reﬂea ræspânditæ în tot
oraøul øi alimentatæ cu energie electricæ, ceea ce oferæ multiple oportunitæﬂi de conectare pentru sisteme
suplimentare de comunicaﬂii, senzoristicæ øi control infrastructuræ.
Principiul DE de funcﬂionare
a soluﬂiei inteliLIGHT
Sistem de control la distanﬂæ al
iluminatului care permite ca exact lumina necesaræ sæ fie furnizatæ la timpul
øi locul potrivit, prin reducerea progresivæ a intensitæﬂii luminii (dimming)
øi prin programare inteligentæ (smart
scheduling).
Beneficii
Costurile cu energia electricæ sunt
reduse imediat cu pânæ la 35% printrun program inteligent de aprindere øi
stingere a luminilor, prin reducerea
progresivæ a intensitæﬂii luminoase øi
prin managementul eficient al consumului.
Costurile operaﬂionale sunt scæzute
cu pânæ la 42% datoritæ eficientizærii
activitæﬂilor de reparaﬂii øi întreﬂinere,
alæturi de mentenanﬂæ preventivæ realizatæ pe baza rapoartelor generate de
sistem:
• prelungirea duratei de viaﬂæ a
echipamentelor datoritæ reducerii gradului lor de utilizare;
• anticiparea øi evitarea avariilor
prin monitorizarea continuæ a reﬂelei;
• furnizarea de informaﬂii precise
despre defecﬂiunile apærute cætre echi-

pele de intervenﬂie (descrierea problemei, localizare exactæ);
• eliminarea inspecﬂiei de noapte øi
realocarea resurselor cætre sarcini mai
productive;
• reducerea bugetului blocat în
piese de schimb, determinat de monitorizarea timpului de viaﬂæ al echipamentelor øi estimarea duratei de viaﬂæ
ræmase.
Platformæ pentru aplicaﬂii smart,
reﬂeaua de iluminat se va transforma
într-un adeværat sistem nervos al
întregului oraø: echipamente øi senzori
conectaﬂi în tot oraøul, flux continuu
de informaﬂii øi suport pentru nenumærate aplicaﬂii.

Componentele sistemului
1. C o n t r o l e r e i n s t a l a t e l a n i v e l u l
c o r p u r i l o r d e i l u m i n a t fac posibilæ
comunicaﬂia bidirecﬂionalæ cu aplicaﬂia
software: trimiﬂând pe de o parte valorile parametrilor monitorizaﬂi øi primind comenzi de funcﬂionare: pornire/
oprire sau modificarea intensitæﬂii luminoase (dimming).
2. Echipamentele de monitorizare
d i n p u n ct u l d e a p ri nd e re furnizeazæ
informaﬂii asupra parametrilor reﬂelei
de iluminat.
3. Echipamentele de comunicaﬂie,
care asiguræ comunicarea cu serverul
central øi care, în funcﬂie de caracte-
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risticile terenului, densitatea urbanæ
sau gradul de structurare a reﬂelelor
pentru a atinge cel mai bun raport
cost/ performanﬂæ pot fi:
• LoRa™ (Long Range RF) tehnologie de comunicaﬂii radio cu
razæ lungæ de acoperire;
• PLC (power-line communication)
- prin cablurile de joasæ tensiune
4. Aplicaﬂia software, interfaﬂa sistemului din care utilizatorii pot controla funcﬂiile sistemului de iluminat.
Cu inteliLIGHT® StreetLight Control
software, randamentul reﬂelei de iluminat poate fi îmbunætæﬂit semnificativ.
Utilizatorii au acces la rapoarte de
calitate, pot analiza detaliat situaﬂia de
pe teren øi au posibilitatea sæ ia decizii
de management mai bune, în timp real.
Exemple de implementæri
Cu zeci de mii de controlere instalate în întreaga lume, inteliLIGHT® este
un sistem scalabil perfect adaptabil de la
metropole (Mecca, Riyadh etc.), la oraøe
(Braøov, Craiova etc.) pânæ la centre
comerciale øi parcuri logistice interesate
de eficientizarea activitæﬂilor de
mentenanﬂæ øi a consumului de energie.
Din Europa în Orientul Mijlociu øi
Asia, milioane de oameni sunt martorii
dezvoltærilor noastre tehnologice. De
la înfiinﬂare, în 2005, am dezvoltat
oraøe øi reﬂele de energie inteligente,
îmbunætæﬂind managementul resurselor øi calitatea vieﬂii pe întregul mapamond: Manama - Bahrain; Szolnok Ungaria; Jakarta - Indonezia; Elk Polonia; Braøov, Craiova - România,
Danilov - Rusia; Mecca, Riyadh Arabia Sauditæ.
www.flashnet.ro
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LoRa™ (Long Range RF) - tehnologie de
comunicaﬂii radio cu razæ lungæ de
acoperire
• Tehnologie radio de comunicaﬂii
special dezvoltatæ pentru domeniul IoT,
cu un consum redus de energie øi
distanﬂe mai mari de acoperire cu preﬂul
reducerii cantitæﬂii de informaﬂii øi a
conexiunilor de comunicaﬂie.
• Adaptarea inteliLIGHT® l-a tehnologia
LoRa™ s-a obﬂinut prin transferul celor
mai multe funcﬂii la nivelul controlerului
de iluminat, conferindu-i în acelaøi timp
un nivel mare de autonomie øi
funcﬂionare neîntreruptæ chiar øi în cazul
deconectærii neprevæzute de la staﬂia de
bazæ.
• Simplificare arhitecturii prin reducerea
nodurilor de comunicaﬂii datoritæ ariei
mai mari de acoperire øi datoritæ faptului
cæ tehnologia nu este afectatæ nici de
gradul de structurare al reﬂelelor de
distribuﬂie, nici de geografia zonei.
• Protocoale deschise de comunicaﬂii
LoRaWAN: conformitate Clasa C,
compatibilitate Clasa A.
• Instalare mai economicæ øi mai rapidæ
ca niciodatæ, sistemul poate fi funcﬂional
în câteva zile.

PLC (power-line communication) - prin
cablurile de joasæ tensiune:
• Færæ interferenﬂe din partea altor reﬂele
de comunicaﬂii (care în majoritatea lor
sunt de tip radio), indiferent de
densitatea urbanæ.
• Control în timp real, permanent øi
abundenﬂæ de informaﬂii.
• Utilizare optimæ cu reﬂelele structurate
de distribuﬂie a energiei electrice.
• Protocoale deschise de comunicaﬂii:
LONWORKS / ANSI709.1.
• Compatibilitate cu echipamentele
bazate pe protocoale deschise de
comunicaﬂii ale altor furnizori.
• Instalare rapidæ øi facilæ færæ a necesita
lucræri civile.

ECHIPAMENTE

Noile mecanisme de acﬂionare cu CA cresc
productivitatea øi reduc costurile energetice
Soluﬂiile de acﬂionare de la Rockwell
Automation oferæ atenuare armonicæ,
regenerare øi modularitate
Rockwell Automation a introdus o suitæ de soluﬂii de
acﬂionare ce va ajuta utilizatorii sæ reducæ costurile energetice øi sæ creascæ timpul de funcﬂionare al aparaturii
pentru activele implicate în aplicaﬂii solicitante. Mecanismele de acﬂionare Allen-Bradley PowerFlex 755T oferæ
atenuare armonicæ, regenerare øi configuraﬂii ale sistemului
cu magistralæ comunæ.

Cea mai recentæ ofertæ pentru mecanismele de acﬂionare
PowerFlex marcheazæ introducerea tehnologiei
TotalFORCE de la Rockwell Automation. Aceastæ nouæ
tehnologie de acﬂionare oferæ un control superior al
motorului prin controlul precis øi adaptiv al vitezei, rotaﬂiei
øi poziﬂiei motoarelor electrice. Tehnologia TotalFORCE
încorporeazæ câteva caracteristici patentate care sunt proiectate sæ ajute la optimizarea sistemului utilizatorului øi la
menﬂinerea productivitæﬂii.
“Tehnologia de acﬂionare cu CA este o investiﬂie importantæ pentru clienﬂii noøtri, iar ei vor ca aplicaﬂia sæ funcﬂioneze în fiecare minut” , a spus Brad Arenz, product
manager, Rockwell Automation. “Mecanismele de acﬂionare
PowerFlex 755T au fost proiectate sæ ofere metode de a
economisi prin instalare, operare øi mentenanﬂæ, având
caracteristici avansate ce permit optimizarea utilizærii
activelor proprii”.
Portofoliul extins Allen-Bradley pentru mecanisme de
acﬂionare include acum acﬂionarea armonicæ redusæ
PowerFlex 755TL, acﬂionarea regenerativæ PowerFlex
755TR øi sistemul de acﬂionare cu magistralæ comunæ øi CC
PowerFlex 755TM, toate conforme specificaﬂiilor IEEE

519. Aceste noi unitæﬂi oferæ avantaje în plus pentru o acoperire mondialæ, diagnostic cuprinzætor øi caracteristici de
mentenanﬂæ, o punere în funcﬂiune øi o instalare simplificate.
Acﬂionarea PowerFlex 755TL: mecanismul de acﬂionare
PowerFlex 755TL foloseøte tehnologia activæ, front-end øi
un filtru armonic intern pentru a reduce distorsiunea
armonicæ. Mecanismul este disponibil de la 250 la 1,800 Hp
(160 la 1250 kW).
Acﬂionarea PowerFlex 755TR: oferind energie electricæ
de la 250 la 3000 Hp (130 la 2300 kW), mecanismul de
acﬂionare PowerFlex 755TR include soluﬂii de atenuare atât
regenerative, cât øi armonice. Unitatea ajutæ la reducerea
consumului de energie øi a costurilor, dând energie înapoi în
sursa de alimentare, având ca rezultat o soluﬂie mai eficientæ
din punct de vedere al energiei.
Sistemul de acﬂionare PowerFlex 755TM: acesta permite
utilizatorilor sæ construiascæ sistemul care se potriveøte cel
mai bine nevoii lor de regenerare øi coordonare a mai
multor motoare în configuraﬂii cu magistralæ comunæ.
Pentru a-øi optimiza cerinﬂele de sistem øi pentru a îndeplini
nevoile de consum de energie, utilizatorii pot selecta dintr-o
serie de module pre-proiectate cu un interval de energie de
la 250 la 3,000 Hp (130 la 2300 kW).
Cele trei soluﬂii de acﬂionare au metode de diagnozæ
avansate, predictive, pentru a estima øi pentru a oferi notificæri legate de ciclul de viaﬂæ ræmas al componentelor precum
ventilatoare, contacte de releu, semiconductoare øi condensatoare. Utilizatorii pot monitoriza activ parametrii precum
temperaturæ øi timp de funcﬂionare ai unitæﬂii de acﬂionare øi
ai motorului pentru a permite acﬂionarea preventivæ în cazul
în care e nevoie.
Cheia instalærii øi mentenanﬂei simplificate este un
design ce permite îndepærtarea completæ a unui modul din
incintæ. Acest lucru creeazæ un spaﬂiu amplu pentru cablare
øi permite ca circuitul electric sæ ræmânæ conectat în timp ce
modulul este scos. Instalarea øi mentenanﬂa sunt øi mai simplificate cu un cærucior de echipamente ce permite unei singure persoane sæ insereze sau sæ îndepærteze cu uøurinﬂæ un
modul færæ a fi nevoie de o rampæ sau de un palan.
Unitæﬂile de acﬂionare pot fi configurate în întregime
prin mediul de proiectare Rockwell Software Studio 5000,
ca parte a experienﬂei Premier Integration, atunci când se
lucreazæ cu controllerele Logix. Acest lucru reduce timpul
de programare, simplificæ pornirea øi diagnosticul.
Despre Rockwell Automation
Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), cea mai mare
companie din lume dedicatæ automatizærii industriale øi
informaﬂiei, ajutæ clienﬂii sæ devinæ mai productivi, iar lumea
sæ devinæ mai durabilæ. Cu sediul în Milwaukee, Wisconsin,
Rockwell Automation are aproximativ 22 000 de angajaﬂi ce
deservesc clienﬂi din peste 80 de ﬂæri.
www.rockwellautomation.com
ELECTRICIANUL 1/2017
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MÆSURARE ØI TESTARE

o nouæ generaﬂie de accesorii pentru
dispozitivele Android øi iOS
Noua generaﬂie de camere de termoviziune FLIR One este
acum disponibilæ în România prin Micronix Plus SRL

FLIR One este un accesoriu care væ transformæ instant
dispozitivul mobil (telefon, tabletæ etc.) într-o cameræ de
termoviziune cu ajutorul cæreia puteﬂi vizualiza imagini în
spectrul infraroøu termal.
Dimensiunile liliputane (65x29x18mm) ale camerei de
termoviziune FLIR One permit operatorului sæ o pæstreze
tot timpul cu el, în buzunar, pentru a fi gata în orice moment sæ o utilizeze acolo unde este necesar. Chiar dacæ acest
model este foarte compact, cu o greutate de numai 32 g,
FLIR One beneficiazæ de performanﬂe apropiate de cele ale
instrumentelor profesionale. Tehnologia de ultimæ oræ
utilizatæ de FLIR Systems în producﬂia modelului FLIR
One permite utilizatorului vizualizarea imaginilor termale
peste care se suprapun contururi ale obiectelor în spectrul
vizibil (funcﬂia MSX – pantent FLIR Systems) oferind astfel
simultan informaﬂii provenind de la 2 camere diferite.
Sensibilitatea deosebitæ a camerei termale FLIR One
poate sæ scoatæ în evidenﬂæ diferenﬂe foarte mici de temperaturæ, pânæ la 0,15°C, ceea ce face posibilæ utilizarea
FLIR One într-o gamæ foarte largæ de aplicaﬂii: scanarea
termicæ a locuinﬂelor, inspecﬂia instalaﬂiilor electrice øi
mecanice, aplicaﬂii medicale etc.. Practic nu existæ domeniu
în care sæ nu poatæ fi utilizatæ, limitarea fiind datæ de
imaginaﬂia operatorului.
Dispozitivele FLIR One au fost concepute pentru
utilizatorii pasionaﬂi de înaltæ tehnologie, fiind foarte
simplu de conectat øi de utilizat. Camera video integratæ
permite efectuarea scanærilor mai repede øi mai uøor iar
14
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noua funcﬂie MSX este capabilæ sæ genereze o imagine de
foarte buna calitate în care se pot identifica øi cele mai mici
defecte. În plus, unghiul de vizare mai larg, construcﬂia
robustæ ce asiguræ o protecﬂie totalæ în cazul cæderii
accidentale, funcﬂiile de analizæ multiple øi imaginea
exemplaræ pe ecranul telefonului/tabletei, asiguræ camerelor
FLIR One un avantaj substanﬂial în faﬂa oricærui produs
concurent.

FLIR One se poate conecta direct la dispozitivele
Android pe interfaﬂa Micro-USB sau la conectorul de
alimentare specific dispozitivelor iOS din generaﬂia 5+.
Aplicaﬂia FLIR One se poate descærca GRATUIT øi
transformæ imediat dispozitivul mobil într-o adeværatæ
cameræ termograficæ profesionalæ prin funcﬂiile implementate: mæsurare temperaturæ, schimbare paletæ de culori,
setare parametri de mæsuræ, afiøare imagine în format MSX,
salvare imagini/film sau PANORAMA.
Distribuitor autorizat FLIR Systems:
Micronix Plus SRL
Str.1 Mai nr. 2 Otopeni
Tel. 021 3124081, 82
www.micronix.ro

APARATAJ ELECTRIC

Eaton a lansat un dispozitiv de detectare
a arcului electric (AFDD - Arc Fault
Detection Device) pentru a proteja
persoanele øi bunurile împotriva
incendiilor provocate de formarea unui
arc electric. Noul dispozitiv al companiei
noastre specializate în managementul
energiei detecteazæ apariﬂia unor modele
de înaltæ frecvenﬂæ pe un circuit electric,
ceea ce indicæ un arc electric iminent øi
activeazæ declanøatorul unui întreruptor pentru a elimina riscul.

Eaton lanseazæ dispozitivul de detectare a arcului
electric pentru a reduce riscurile de naturæ electricæ
Pe lângæ capacitæﬂile de detectare a arcului, noul dispozitiv integreazæ un dispozitiv de curent diferenﬂial rezidual
(RCD) øi o protecﬂie la scurtcircuit øi suprasarcinæ pentru a
asigura o soluﬂie compactæ care este rentabilæ, compatibilæ
cu standardele, solidæ, fiabilæ øi uøor de instalat. Se preconizeazæ cæ dispozitivul va prezenta interes îndeosebi pentru
sectorul rezidenﬂial, inclusiv cel al clædirilor cu mulﬂi locatari, precum centrele de îngrijire øi adæposturile, unde consecinﬂele formærii unui arc electric ar putea fi catastrofale.
Alexander Jellenigg, manager de marketing de produs la
Eaton, a afirmat: „Consecinﬂele formærii unui arc electric
pot fi grave pentru orice clædire øi în special pentru cele
rezidenﬂiale cu grad ridicat de ocupare, unde foarte mulﬂi
oameni pot ajunge extrem de repede într-o situaﬂie periculoasæ. Dispozitivul de detectare a arcului electric pe care îl
prezentæm noi reduce riscul prin intermediul unui sistem de
detectare øi reacﬂionare la semnale anormale. Mai mult decât
atât, dispozitivul funcﬂioneazæ cu un înalt grad de precizie
pentru a reduce semnificativ declanøærile incorecte”.
Formarea arcului electric, cauzatæ de obicei de cabluri,
prize sau borne deteriorate, prezintæ un pericol imediat
pentru persoanele aflate în apropiere, deoarece provoacæ
daune la nivelul infrastructurii electrice øi poate provoca
uøor un incendiu. Se estimeazæ cæ cel puﬂin 25 % dintre incendii sunt cauzate de avarii electrice care au dus la formarea unui arc electric.
Detectarea siguræ øi rapidæ a unui arc electric este esenﬂialæ,
iar RCD-urile øi întreruptoarele automate miniaturæ (MCB)
convenﬂionale nu pot, de obicei, sæ detecteze aceste arcuri.
Dispozitivul AFDD+ de la Eaton asiguræ detectare
rapidæ cu un grad înalt de precizie, aspect esenﬂial în
reducerea declanøærilor incorecte. Dispozitivul este conceput pentru a diferenﬂia cu precizie riscul real de alte semnale
de înaltæ frecvenﬂæ care se produc în medii casnice. Pentru a
îmbunætæﬂi calitatea detectærii, Eaton recomandæ ca dispozitivele sæ fie amplasate în apropierea potenﬂialelor surse de
arc electric. În plus, un test de imunitate faﬂæ de semnalele

de pe alte circuite garanteazæ faptul cæ AFDD+ se va declanøa la detectarea unui semnal relevant.
Cerinﬂele globale pentru AFDD-uri au fost pentru
prima datæ stabilite în mod oficial în 2013, atunci când
Comisia Electrotehnicæ Internaﬂionalæ a introdus standardul IEC 62606. Conform acestui standard, AFDD-urile
trebuie sæ se declanøeze la detectarea oricærui arc de cel
puﬂin 100 de jouli øi, pentru curenﬂi de arc foarte mari, declanøarea trebuie sæ aibæ loc în cel mult 120 milisecunde de
la detectare.
AFDD+ este cel mai nou articol din portofoliul de produse Eaton concepute sæ reducæ riscurile asociate cu
formarea arcului electric. Aceste produse fac parte dintr-o
gamæ largæ de tehnologii în domeniul siguranﬂei vieﬂii
elaborate de Eaton pentru a proteja oameni, bunuri øi
reputaﬂii, garantând totodatæ un grad minim de perturbare a
activitæﬂii celor care ocupæ clædirile.
Despre Eaton
Sectorul electric al companiei Eaton este lider global, cu
experienﬂæ în distribuﬂia energiei øi protecﬂia circuitelor,
sisteme de alimentare de rezervæ, control øi automatizare,
iluminare øi securitate, soluﬂii øi dispozitive de cablare
structuratæ, soluﬂii pentru medii periculoase øi dificile øi
servicii de proiectare. Eaton se poziﬂioneazæ, prin soluﬂiile
sale, astfel încât sæ poatæ ræspunde la cele mai importante
provocæri actuale în materie de management al energiei
electrice.
Eaton este o companie de management energetic, cu o
cifræ de afaceri de 19,7 miliarde USD în 2016. Eaton oferæ
soluﬂii eficiente energetic, care ajutæ clienﬂii sæ gestioneze
energia electricæ, hidraulicæ øi mecanicæ într-un mod mai
eficient, mai sigur øi mai durabil. Eaton are aproximativ
95.000 de angajaﬂi øi comercializeazæ produse cætre clienﬂi
din peste 175 de ﬂæri. Pentru mai multe informaﬂii, vizitaﬂi
www.eaton.eu.
ELECTRICIANUL 1/2017
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Miercuri 1 Februarie 2017, a fost gæzduit
øi organizat, la ELBA din Timiøoara, sub
auspiciile Comitetului Naﬂional Român de
Iluminat, o masæ rotundæ pe tema
„Iluminatul de siguranﬂæ în contextul
implementærii tehnologiilor LED øi a noilor
cerinﬂe apærute pe piaﬂa româneascæ øi
cea europeanæ”.

Masa rotundæ privind standardele øi normele
româneøti pentru iluminatul de urgenﬂæ
Scopul declarat al acestei mese rotunde a fost crearea
premiselor pentru armonizarea normelor care guverneazæ
domeniul printr-o iniﬂiativæ legislativæ de actualizare a
normelor în vigoare øi, în subsidiar, adoptarea unui act
normativ care sæ reglementeze tipul øi performanﬂele
aparatelor de iluminat de siguranﬂæ, care sæ asigure
condiﬂiile necesare pentru evacuarea persoanelor øi
intervenﬂia în siguranﬂæ a salvatorilor în situaﬂiile de urgenﬂæ.
Moderatorii evenimentului au fost dr.ing. Mihai
HUSCH – preøedinte Comitetului Naﬂional Român de
Iluminat øi dr.ing. Ioan Pæuﬂ – Director Sisteme de
Illuminat, din partea gazdelor, în calitate de vicepreøedinte
al CNRI.
Au luat parte la dezbateri specialiøti din toatæ ﬂara, din
domeniul iluminatului – cadre universitare øi practicieni din
industria de profil øi, nu în ultimul rând, ai serviciilor de
urgenﬂæ – unii dintre beneficiarii direcﬂi ai soluﬂiilor de
iluminat puse în discuﬂie.
Au fost dezbætute cerinﬂele actuale øi performanﬂele
aparatelor de iluminat existente pe piaﬂæ la ora actualæ øi
analizate prevederile actelor normative în vigoare, prin
prisma situaﬂiilor întâlnite în practica de serviciile ISU.
În urma discuﬂiilor, particpanﬂii au elaborat câteva linii
directoare ale unui demers comun, pe care øi l-au asumat:
• Adoptarea unei terminologii unitare adecvate în
domeniul iluminatului de siguranﬂæ;
• Necesitatea armonizærii actelor normative în vigoare în
România øi corelarea acestora cu standardele europene;
• Clarificarea cerinﬂelor cantitative øi calitative ale iluminatului de siguranﬂæ în cazul situaﬂiilor de urgenﬂæ;
• Constituirea unui grup de lucru care sæ pregæteascæ
documentaﬂia suport pentru a putea demara procesul de
armonizare legislativæ, inclusiv a normelor specifice.
16
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• Organizarea urmætoarei întâlniri de lucru la Bucureøti,
în cursul trimestrului II øi conturarea agendei de lucru pe
termen lung.
De precizat cæ CNRI este organismul care reprezintæ
România la Comisia Internaﬂionalæ de Iluminat
(www.cie.co.at)
La dezbateri au particpat:
• dr.ing. Mihai Husch – Preøedinte CNRI;
• dr.ing. Ioan Pæuø – Director Sisteme de iluminat
ELBA-COM SA;
• Matei Stelian – Director Øtiinﬂific Electromagnetica SA;
• Ø.l.dr.ing. Gabriel Ispas – Facultatea de Instalaﬂii
Bucureøti;
• Silviu Preda – Sales Manager Eaton Romania;
• Constantin Pica – Facultatea de Electroenergeticæ Cluj;
• Maior Costantin Codreanu – ISU Timiø;
• Specialiøti ELBA-COM: Ciprian Rugea, Fetescu
Mærioara;
• Specialiøti ELBA SA: Stela Gherban, Petre Pruteanu.
În urma discuﬂiilor purtate s-a ajuns la concluzia cæ
existæ cerinﬂe clare pentru ca legislaﬂia româneascæ sæ fie
adaptatæ celei europene.
„Noi ne dorim øi am discutat la aceastæ întâlnire despre
armonizarea normelor româneaøti cu cele europeane.
Iluminatul de siguranﬂæ poate salva vieﬂi într-o situaﬂie de
urgenﬂæ, iar pentru asta sunt necesare prevederi legislative
clare øi lipsite de echivoc. La Timiøoara, cu aceastæ ocazie, a
fost decisæ înfiinﬂarea unui grup de lucru format din profesioniøti în iluminat care sæ identifice toate neconcordanﬂele
øi sæ corecteze diferenﬂele cantitative, calitative øi de interpretare între diverse norme actuale aflate în vigoare øi care
reglementeazæ iluminatul de siguranﬂæ. Dupæ adoptarea prin
traducere a standardului european în domeniu (SR EN
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1838), au început sæ fie sesizate primele probleme, care cu
timpul s-au acutizat, iar în prezent clarificærile sunt aøteptate de absolut toﬂi cei implicaﬂi: proiectanﬂi, verificatori,
constructori, investitori, autoritæﬂi publice, producætori øi
distribuitori de iluminat. Prima etapæ urmæreøte realizarea
unei argumentaﬂii prin care sæ se solicite armonizarea cerinﬂelor în domeniul iluminatului de siguranﬂæ printr-o iniﬂiativæ legislativæ”, a declarat Mihai Husch, preøedintele
Comitetului Naﬂional Român pentru Iluminat.
Øi reprezentantul Inspectoratului pentru Situaﬂii de
Urgenﬂæ Banat, prezent la discuﬂii, Constantin Codreanu, este
de acord cæ existæ multe lacune legislative în domeniu. Din
pæcate mijloacele de persuasiune existente în prezent asupra
celor care nu deﬂin un asemenea sistem sunt destul de puﬂine.
„În documentaﬂiile pentru autorizarea firmelor se prevede necesitatea existenﬂei la sediul acestora a unui asemenea sistem de iluminat de siguranﬂæ. Noi verificæm øi pe
teren existenﬂa acestor sisteme, dar nu putem lua prea multe
mæsuri. Se poate decide închiderea activitæﬂii doar dacæ
vorbim de baruri, cluburi sau alte asemenea locaﬂii unde au
loc aglomeræri de persoane. În restul cazurilor se pot aplica
doar amenzi”, a declarat Constantin Codreanu, reprezentantul ISU Banat la discuﬂii.
Concluziile trase au fost clare: adoptarea unei terminologii unitare adecvate în domeniul iluminatului de sigu-

ranﬂæ; necesitatea armonizærii actelor normative în vigoare
în România øi corelarea acestora cu standardele europene;
clarificarea cerinﬂelor cantitative øi calitative ale iluminatului
de siguranﬂæ în cazul situaﬂiilor de urgenﬂæ; constituirea unui
grup de lucru care sæ pregæteascæ documentaﬂia suport
pentru a putea demara procesul de armonizare legislativæ,
inclusiv a normelor specifice. De asemenea, s-a decis
organizarea unei noi întâlniri de lucru la Bucureøti, în cursul
trimestrului II øi conturarea agendei de lucru în acest sector
pe termen lung.

Versiunea în limba chinezæ
a site-ului TME
Introducerea versiunii chineze a site-ului nostru (în
limba mandarinæ standard) este legatæ de intensificarea
activitæﬂii TME pe piaﬂa chinezæ øi de deschiderea planificatæ
a unei reprezentanﬂe a firmei noastre la Shenzhen.
Chineza este prima limbæ din afara Europei pe
www.tme.eu/zh în care sunt disponibile toate informaﬂiile
necesare. Noua versiune lingvisticæ va permite unui numær
de peste un miliard de persoane sæ cunoascæ firma noastræ,
condiﬂiile de cooperare øi sæ utilizeze meniul de ajutor, înregistrare øi catalogul online în limba maternæ.
Despre firma Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Transfer Multisort Elektronik, creatæ în 1990, este în
prezent unul dintre cei mai mari furnizori europeni de componente electronice, electrotehnice, echipamente de atelier
øi automatizæri industriale. Firma are aproape 600 de
angajaﬂi în sediul central din Polonia øi subsidiarele din
diferite ﬂæri. TME oferæ aproape 200.000 de componente
electronice de la producætori renumiﬂi la nivel mondial, pe
care le distribuie în 133 de ﬂæri.

Lilianna Dàbrowska
(+48) 42 645 554 08
l.dabrowska@tme.pl
media@tme.eu
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Bosch Sisteme de Securitate øi Sony stabilesc
un parteneriat în domeniul securitæﬂii video
• Cele douæ companii îøi unesc forﬂele, colaborând în
domeniul soluﬂiilor de securitate video;
• Clienﬂii ambelor companii vor beneficia de calitatea
superioaræ a imaginii Sony, combinatæ cu expertiza Bosch în
analiza video øi managementul eficient al ratelor de biﬂi;
• Organizaﬂia de vânzæri øi marketing Bosch Sisteme de
Securitate va oferi suport tuturor clienﬂilor Sony de securitate
video cu excepﬂia celor din Japonia.

Bosch Sisteme de Securitate øi Sony Corporation au
semnat un contract în vederea colaborærii pentru dezvoltarea de produse øi soluﬂii inovatoare, în domeniul aplicaﬂiilor de securitate video. Începând cu anul 2017, cele douæ
companii doresc sæ îøi combine expertiza tehnologicæ
pentru a stabili noi standarde în ceea ce priveøte imaginile
video cu o rezoluﬂie înaltæ øi cele obﬂinute pe o luminozitate
scæzutæ. Conform parteneriatului agreat, clienﬂii securitæﬂii
video Sony din toate pieﬂele, exceptând Japonia, vor fi
deserviﬂi øi sprijiniﬂi de cætre organizaﬂia de marketing øi
vânzæri a Bosch Sisteme de Securitate. Parteneriatul este
supus aprobærii de cætre consiliile de concurenﬂæ.
În acest parteneriat, Sony va aduce expertiza sa în calitatea øi performanﬂa imaginilor video, în timp ce Bosch va
adæuga un set robust de analizæ video pentru interpretarea
datelor, precum øi tehnologii inovatoare pentru a atinge rate
de biﬂi foarte eficiente øi cerinﬂele de stocare minimæ.
„Acest parteneriat va revoluﬂiona industria securitæﬂii
video, de vreme ce îmbinæ expertiza tehnologicæ unicæ øi
forﬂa a douæ companii importante din domeniul aplicaﬂiilor
de securitate video. Clienﬂii pot beneficia de calitatea
superioaræ a imaginilor Sony, precum soluﬂiile 4K,
combinate cu managementul ratelor de biﬂi øi analiza video
Bosch”, spune Toru Katsumoto, vicepreøedintele diviziei de
Produse øi soluﬂii video, Preøedintele de sector al Grupului
18
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de produse profesionale, Sony Corporation.
„Acest parteneriat unic sprijinæ de asemenea viziunea
Bosch în ceea ce priveøte Internetul lucrurilor. Camerele de
securitate video, mai exact datele pe care acestea le colecteazæ, joacæ un rol important în dezvoltarea Internetului
lucrurilor. Camerele video pot fi numite ochii internetului
lucrurilor ”, spune Gert van Iperen, Preøedintele diviziei
Bosch Sisteme de Securitate.
Clienﬂii securitæﬂii video Sony vor fi deserviﬂi øi sprijiniﬂi
de cætre o echipæ dedicatæ de vânzæri øi marketing din
organizaﬂia Bosch Sisteme de Securitate, ce va oferi suport
clienﬂilor, servicii post vânzare øi training în diferite limbi,
în 50 de ﬂæri din toatæ lumea. „Organizaﬂia globalæ Bosch
Sisteme de Securitate va sprijini echipa de marketing øi
vânzæri responsabilæ pentru produsele cu brandul Sony,
precum øi clienﬂii Sony, pentru dezvoltarea afacerii printrun suport øi servicii excelente”, spune van Iperen. Sony va
continua sæ dezvolte øi sæ fabrice produse de securitate
video sub brandul sæu.
Divizia Bosch Security Systems este un furnizor global de
produse, soluﬂii øi servicii pentru securitate, siguranﬂæ øi comunicaﬂii. În anumite ﬂæri Bosch oferæ soluﬂii øi servicii de securitate a
clædirilor, eficienﬂæ energeticæ øi automatizarea clædirilor. Obiectivul nostru este sæ protejæm vieﬂi, clædiri øi bunuri. Portofoliul
nostru de produse include sisteme de supraveghere video, de
detecﬂie a intruziunilor, de detecﬂie a incendiilor øi de evacuare vocalæ, precum øi sisteme de control al accesului øi sisteme de management. Sistemele profesionale audio øi de conferinﬂæ pentru
comunicare de voce, sunete øi muzicæ completeazæ gama noastræ
de produse. Bosch Security Systems dezvoltæ øi fabricæ produse în
propriile fabrici în Europa, America øi Asia.
www.boschsecurity.com

ILUMINAT

Fiabile chiar øi în condiﬂii dificile, module cu
LED-uri pentru aplicaﬂii industriale
Depozitele, fabricile øi parcurile auto cu mai multe etaje au nevoie de corpuri de iluminat robuste, cu valori ridicate ale fluxului
luminos. Iluminatul industrial trebuie sæ fie eficient energetic øi durabil. Tridonic oferæ 2 tipuri de module de iluminat echipate cu
LED-uri pentru corpurile cu iluminare difuzæ: CLE G1 ADV IND øi QLE G1 ADV IND. Ele au un flux luminos de 26.000 lumeni per
modul øi trei temperaturi de culoare diferite, de 4.000, 5.000 øi 6.500 K ceea ce face mai uøoaræ dezvoltarea øi fabricarea unor
corpuri de iluminat de înaltæ calitate pentru aplicaﬂii industriale.

În mediile industriale apar cerinﬂe speciale cu privire la
sistemele de iluminat. Durata de operare øi atmosfera criticæ
impun cerinﬂe grele pe orice sistem de iluminat iar întreﬂinerea înseamnæ adesea un efort major øi costuri ridicate.
Corpurile de iluminat sunt adesea dificil de accesat pentru
cæ producﬂia este perturbatæ øi maøinile trebuie sæ stea
inactive.
Urmætoarele patru exemple ilustreazæ cerinﬂele specifice
ale acestor situaﬂii øi ale avantajelor iluminatului cu LED-uri.
Componentele cu duratæ mare de funcﬂionare, cu valori
ridicate ale fluxului luminos, reduc numærul de corpuri de
iluminat necesare øi costurile de întreﬂinere în încæperile cu
plafon înalt, cum sunt depozitele. În halele de producﬂie,
calitatea bunæ a luminii duce la o creøtere a productivitæﬂii
øi, de asemenea, contribuie la îmbunætæﬂirea siguranﬂei øi
reducerea erorilor în producﬂie. În cazul camerelor
frigorifice, un sistem de iluminat bun ar trebui sæ
funcﬂioneze în mod fiabil øi sæ ofere un flux luminos maxim
într-un timp scurt, în ciuda temperaturilor scæzute ale
mediului ambiant. În parcæri cu mai multe etaje,
componentele de iluminat trebuie sæ fie eficiente energetic øi
durabile, cu costuri reduse de întreﬂinere.
Pentru astfel de aplicaﬂii, Tridonic combinæ avantajele
segmentului interior cu cele ale produselor în aer liber.
Acest lucru are ca rezultat soluﬂii bazate pe LED-uri cu
eficienﬂæ ridicatæ, pierderi reduse øi o creøtere a capacitæﬂii
dielectrice pentru intervale extinse de temperaturæ. Modulele cu LED-uri înlocuiesc perfect sursele de luminæ fluorescente øi cu HID øi îndeplinesc cerinﬂele pentru iluminatul

industrial. Modulele CLE rotunde asiguræ un iluminat
uniform øi sunt potrivite pentru a fi utilizate pentru
corpurile de iluminat montate pe perete, de exemplu.
Modulele QLE dreptunghiulare sunt potrivite pentru
corpuri de iluminat montate pe tavan.
Modulele cu LED de la Tridonic oferæ un flux luminos
de 26.000 lm øi au fost dezvoltate pentru corpuri de iluminat proiectate pentru a fi instalate la înælﬂimi ale tavanului
de pânæ la 16 metri. Ele se bazeazæ pe panouri standard øi,
prin urmare, producætorii de corpuri de iluminat le pot
adæuga în portofoliile lor, færæ costurile dezvoltærii de noi
sisteme optice. Modulele cu LED oferæ o eficienﬂæ ridicatæ
de pânæ la 153 lm / W (tp = 85 °C) pe modul. Indicele de
redare a culorilor este specificat ca MacAdam 3.
Tridonic oferæ o garanﬂie de 8 ani pe modulele cu LED,
care au o duratæ de viaﬂæ nominalæ de 100.000 de ore.
Producætorii de corpuri de iluminat pot utiliza drivere
compatibile cu modulele LED.
Driverele pentru modulele cu LED de la Tridonic
destinate pentru aplicaﬂii industrial sunt proiectate pentru a
reduce stresul termic al modulelor, astfel încât acestea sæ
atingæ o duratæ de viaﬂæ lungæ (sarcinæ termicæ/tensiune la
vârf). Driverul LCI 100W-1050mA OTD CE cu protecﬂie
la supratemperaturæ øi la supratensiuni de pânæ la 6 kV
(între L/N øi pæmânt) este potrivit pentru modulul CLE
ADV IND, de exemplu.

Pentru detalii, accesaﬂi www.tridonic.com

ELECTRICIANUL 1/2017

19

ELECTROMOBILITATE

ABB câøtigæ mai multe comenzi
pentru staﬂiile de reîncærcare pentru
autobuze electrice
Divizia Produse Electrice a firmei ABB a câøtigat trei
comenzi pentru livrarea staﬂiilor de încærcare rapidæ a
acumulatoarelor autobuzelor electrice, pentru clienﬂi din
Europa øi America de Nord. Toate comenzile sunt pentru
staﬂii de încærcare tip OppCharge, configurate pentru a
opera cu toate vehiculele electrice sau hibride electrice
fabricate de Volvo Bus.
Cea mai mare comandæ a fost de la Volvo Bus, pentru 12
staﬂii de încærcare a acumulatoarelor autobuzelor electrice,
pentru utilizarea în oraøul Charleroi, Belgia. Combinate cu
cele trei staﬂii ABB care au fost deja instalate, vor constitui
cea mai mare reﬂea unicæ de autobuze øi staﬂii de încærcare
electrice din Europa. Instalaﬂia va fi finalizatæ în 2018, øi va
permite alimentarea a 101 Volvo autobuze electrice hibride
care deservesc sistemul de transport public din Valonia.
ABB a primit, de asemenea, o comandæ pentru o staﬂie
de încærcare rapidæ pentru autobuze electrice în oraøul
Värnamo din Suedia, pentru compania publicæ Värnamo
ELNAT. Aceasta a fost prima comandæ ABB în Suedia
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pentru un sistem de încærcare de autobuz electric pe o linie
comercialæ.
Novabus, divizia din America de Nord a Volvo Buses a
anunﬂat recent cæ va colabora cu ABB pentru livrarea primei
staﬂii de încærcare a autobuzelor electrice în America de
Nord, pentru a fi utilizate la Montreal, ca o demonstraﬂie a
tehnologiei pentru sistemele de tranzit în regiune .
Recent, douæ staﬂii rapide de încærcare pentru autobuze
electrice hibride au fost comandate la staﬂia centralæ din
Luxemburg City. Încærcætoarele vor fi puse în funcﬂiune
împreunæ cu cinci autobuze electrice hibride de la Volvo.
Staﬂiile de încærcare sunt capabile de încærcare completæ
pentru autobuze hibrid-electrice øi integral-electrice, pentru
ambele tipuri durata încærcærii fiind de doar trei pânæ la øase
minute, pe timpul unei staﬂionæri la punctele de capæt ale
traseului autobuzului.
Tehnologia se bazeazæ pe interfaﬂa cu standarde deschise
OppCharge.
www.abb.com

MÆSURARE ØI TESTARE

FLIR Systems lanseazæ o nouæ serie de
camere termografice FLIR
E75, E85, E95
FLIR Systems a lansat o nouæ serie de camere termografice profesionale (FLIR E75, FLIR E85, FLIR E95),
cu rezoluﬂia pânæ la 464x348 pixeli øi sensibilitate termicæ
sub 30 MK!
Camera de termoviziune profesionalæ FLIR E75
• Rezoluﬂie senzor (pixeli fizici): 320 x 240
• Rezoluﬂie termicæ UltraMax: 640 x 480 pixeli
• Sensibilitate termicæ: < 0,03 °C (30mK)
• Domeniu mæsurare temperaturæ: -20 ... +650 °C
• Camera în vizibil: 5 Mpixeli
• Tehnologie: MSX generaﬂia II
• Telemetru laser integrat (Focus, Mæsurare distanﬂæ)
• Funcﬂii de localizare: busonæ, GPS integrate

Camera de termoviziune profesionalæ FLIR E85
• Rezoluﬂie senzor (pixeli fizici): 384 x 288
• Rezoluﬂie termicæ UltraMax: 768 x 576 pixeli
• Sensibilitate termicæ: < 0,03 °C (30 mK)
• Domeniu mæsurare temperaturæ: -20 ... +1200 °C
• Camera în vizibil: 5 Mpixeli
• Tehnologie: MSX generaﬂia II
• Telemetru laser integrat (Focus, Mæsurare distanﬂæ/
arie)
• Funcﬂii de localizare: busonæ, GPS integrate

Camera de termoviziune profesionalæ FLIR E95
• Rezoluﬂie senzor (pixeli fizici): 464 x 348
• Rezoluﬂie termicæ UltraMax: 928 x 696 pixeli
• Sensibilitate termicæ: < 0,03 °C (30 mK)
• Domeniu mæsurare temperaturæ: -20 ... +1500 °C
• Camera în vizibil: 5 Mpixeli
• Tehnologie: MSX generaﬂia II
• Telemetru laser integrat (Focus, Mæsurare distanﬂæ/
arie)
• Funcﬂii de localizare: busonæ, GPS integrate
FLIR ONE ANDROID >> FLIR C2
FLIR Systems a anunﬂat oficial încetarea producﬂiei
pentru FLIR One (iOS øi Android) generaﬂia II øi va începe
producﬂia pentru FLIR One generaﬂia III.
Livrærile în Europa pentru noua generaﬂie sunt aøteptate
în luna iulie-august 2017.

Micronix Plus va livra în continuare numai modelul iOS
pânæ la epuizarea stocului existent. FLIR oferæ clienﬂilor
care au comandat modelul Android posibilitatea de a achiziﬂiona FLIR C2 la un preﬂ foarte special!
Camere de termoviziune DEMO
Micronix Plus scoate la vânzare periodic produse utilizate în demonstraﬂii la preﬂuri mult reduse faﬂæ de preﬂurile
de listæ. Toate produsele sunt verificate în laboratorul
propriu. Starea lor este în general foarte bunæ, toate accesoriile fiind noi. Se acordæ garanﬂie pânæ la 12 luni.

www.termoviziune.ro
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ILUMINAT

Sistem de telemanegement pentru iluminat
Iluminat stradal în locaﬂia Calea lui Traian,
Râmnicu Vâlcea
Introducere
Cu o tradiﬂie de peste 80 de ani, Compania Electromagnetica este cunoscutæ în ultimii ani ca un producætor øi
furnizor important de soluﬂii ce au la bazæ aparate de
iluminat cu LED.
Implementarea tehnologiei de iluminat cu LED pe scaræ
largæ contribuie semnificativ la îndeplinirea obiectivelor de
creøtere a eficienﬂei energetice. Împreunæ cu sisteme de
control øi management poate avea un impact semnificativ la
economia de energie electricæ dar øi a modului de utilizare a
sistemelor de iluminat.
Recent, un astfel de proiect, în care a fost solicitat un
iluminat stradal de calitate, a fost finalizat în oraøul
Râmnicu Vâlcea.
Proiectul

nivelului de iluminat necesar funcﬂionærii în condiﬂii optime.
Pentru aceasta, au fost desfæøurate lucræri de modernizare,
dezvoltare øi extindere a sistemului de iluminat public.
S-a realizat un sistem inteligent de telemanagement a
douæ tipuri de aparate de iluminat. Elementele de noutate în
cadrul acestui proiect sunt: un sistem specific iluminatului
de poduri øi sistemul de telemanagement care integreazæ 2
tipuri de aparate diferite de la 2 producætori diferiﬂi.
Sistemul de telemanegement
Sistemul realizeazæ controlul øi monitorizarea de la
distanﬂæ via IP VPN (Data Center la concentrator de date)
øi LON (subreﬂea concentrator de date) a corpurilor de
iluminat cu LED.
Implementarea acestui sistem a condus la reducerea
consumului de energie electricæ cu cca. 20% øi implicit la
creøterea duratei de funcﬂionare a corpurilor de iluminat.

Principalul obiectiv al strategiei serviciului de iluminat
public a constat în asigurarea la parametri corespunzætori a

Interfaﬂa utilizator a sistemului permite aprinderea/
stingerea øi reducerea fluxului luminos (nivel de dimming)
al corpurilor de iluminat, individual sau pe grupuri logice;
programarea øi reprogramarea facilæ a pofilelor de funcﬂionare a acestora (aprins/stins, nivel de
dimming), pentru paliere orare
diferite; vizualizarea pe hartæ øi
cunoaøterea stærii de funcﬂionare a
fiecærui corp de iluminat precum øi a
unor parametri electrici mæsuraﬂi
automat, local.
În cadrul lucrærii sistemul de telemanagement comandæ un numær de 67
aparate de iluminat cu led tip Orion,
cu o eficienﬂæ de 130 lm/W øi 43
aparate de iluminat Orus Thorn lighting
cu 100 lm/w prin protocol PWM.
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Iluminatul

1

Soluﬂia de iluminat a respectat cu stricteﬂe condiﬂiile
impuse de standardul SR EN 13201, realizând-se un nivel
de iluminare uniform. Aspectul geografic dar øi prezenﬂa
unor obiective (pod, denivelare etc.) au impus însæ soluﬂii
tehnice deosebite, prin utilizare de corpuri de iluminat
specifice aplicaﬂiei, cum sunt aparatele folosite la iluminat
podul sau cele pentru stradal.
Pe lângæ aceste aspecte, au fost considerate în mod
deosebit caracteristicile de mentenanﬂæ øi durata de viaﬂæ. În
acest sens se estimeazæ cæ degradarea luminoasæ nu este mai
mare de 10% la 30000 de ore de funcﬂionare.
În vederea verificærii conformitæﬂii impuse atât de standard dar øi de caietul de sarcini, s-au efectuat mæsurætori de
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Transformarea zonei selectatæ din 3D în 2D pentru evaluarea luminanﬂei
øi a uniformitæﬂii

Rezultatul transformærii zonei selectate cu programul LabSoft

13.80m
1.68

Imaginea de luminanﬂæ obﬂinutæ de camera foto

1.60

1.52

0.00m
0.00m

Imaginea nivelului de luminanﬂæ

12.00m

luminanﬂæ. Pentru exemplificare s-a ales zona Calea lui
Traian - pod, ilustratæ în fotografiile prezentate øi modul de
determinare a nivelului de luminanﬂæ.
Pentru validarea rezultatelor, s-a efectuat o simulare cu
programul Dialux în vederea comparaﬂiei cu valorile
obﬂinute practice. Parametrii utilizaﬂi la simulare sunt cei
descriøi mai sus care au fost verificaﬂi øi practic: dimensiunea
stræzii, distanﬂa dintre corpuri, înælﬂimea de montare,
calitatea stræzii etc.
Concluzie
Parametrii simulaﬂi cu programul Dialux au fost
confirmaﬂi prin mæsurætori cu fotometrul EOS 550D.
Camera foto/fotometru a permis economisirea de timp.
A fost mai uøor de manevrat øi a oferit o mai bunæ imagine
de ansamblu a situaﬂiei luminanﬂei în zona de mæsurare,
comparativ cu un luminanﬂmetrul cu punct de mæsurare.

Imagine cu zona selectatæ pentru evaluarea luminanﬂei øi a uniformitæﬂii
ELECTRICIANUL 1/2017
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Cabluri sigure în caz de incendiu
Secundele pot salva vieﬂi omeneøti
Investitorii øi legiuitorii solicitæ din ce în ce mai multæ
siguranﬂæ în caz de incendiu în clædirile cu densitate mare de
persoane, în spaﬂiile de producﬂie sau în mijloacele de
transport în comun. Domeniul cablurilor electrice este
afectat de aceste cerinﬂe deoarece în caz de incendiu,
materialele de izolaﬂie trebuie sæ aibe emisii reduse de gaze
toxice øi sæ aibe o propagare redusæ a focului.
Mulﬂi oameni îøi aduc aminte despre evenimentele
tragice legate de incendiile care au avut loc în decursul
timpului la metroul londonez, aeroportul din Dusseldorf, în
tunelul de sub Canalul Mânecii sau în tunelul Mont Blanc.
Aceste incendii au condus la moartea unui numær mare de
persoane øi la pierderi însumate de miliarde de Euro. Dar
nu numai aceste dezastre puternic mediatizate au condus la
tragedii. Anual se înregistreazæ incendii care afecteazæ,
datoritæ unei selecﬂii improprii a materialelor utilizate,
foarte mulﬂi oameni, nu doar în cazul colectivitæﬂilor mari
(vezi cazul Clubului Colectiv) dar øi în cazul incendiilor de
mai micæ anverguræ.
Datoritæ utilizærii din ce în ce mai mari a detectoarelor
de incendiu, numærul incendiilor scæpate de sub control s-a
diminuat uøor în ultimii ani.
Suplimentar, subiectul protecﬂiei în caz de incendiu a
devenit o prioritate pentru investitori, atât prin prisma
legilor în vigoare cât øi datoritæ pierderilor financiare pe
care un incendiu le poate provoca. Selecﬂia materialelor
utilizate are o importanﬂæ deosebitæ atunci când se discutæ
despre mæsurile care se iau pentru prevenirea izbucnirii øi
propagærii incendiilor. Asta înseamnæ cæ øi domeniul
cablurilor electrice a intrat în atenﬂia tuturor. În zilele
noastre existæ cabluri special proiectate care, în caz de
incendiu degajæ cantitæﬂi reduse de gaze toxice, au o densitate redusæ a fumului øi întârzie propagarea focului. Acum
aceste cabluri sunt cunoscute drept cabluri cu protecﬂie
mæritæ la foc (nu neaparat cu rezistenﬂæ la foc). În caz de
incendiu, datoritæ comportamentului materialelor de
izolaﬂie, ele oferæ øanse suplimentare de supravieﬂuire øi
reduc riscurile asociate inhalærii fumului. Densitatea redusæ
a fumului permite oamenilor sæ gæseascæ mai uøor cæile de
evacuare øi sæ pæræseascæ zonele periculoase într-o perioadæ
cât mai scurtæ de timp astfel încât sæ fie expuøi la fum cât
mai puﬂin. Øi pentru echipele de salvatori orientarea în
clædiri în timpul incendiului este mai uøoaræ.
Amestecuri toxice în aer
Cele mai multe cauze de deces în caz de incendiu sunt
datorate sufocærii sau otrævirii cu gaze toxice datorate
incendierii materialelor inflamabile din clædirile afectate de
incendii. În cursul combustiei diferitelor materiale se degajæ
dioxid de carbon CO2 sau monoxid de carbon CO, în cazul
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arderii incomplete, iar concentraﬂia de oxigen din aerul
respirat scade pe mæsura consumærii acestuia în cursul
incendiului. În încæperile închise, riscul de sufocare este
extrem de mare. Mai mult, datoritæ combustiei substanﬂelor
chimice organice, în fumul degajat existæ compuøi toxici din
familia dioxinelor iar combinaﬂia dintre gaze toxice acide
anhidre øi umezeala datoratæ apei de stingere creeazæ
substanﬂe acide care contamineazæ zonele din apropierea
incendiului. Compuøii corozivi acizi pot fi îndepærtaﬂi dupæ
incendiu doar prin proceduri foarte costisitoare øi atunci
printr-o manieræ neprietenoasæ cu mediul (trebuie folosite
soluﬂii apoase alcaline).
În Germania, costurile datorate incendiilor se estimeazæ
la un milliard de euro anual iar jumætate din sumæ este
datoratæ contaminærii cu gaze acide toxice.
O altæ problemæ legatæ de comportamentul la foc al
cablurilor electrice este legatæ de posibilitatea ca acestea sæ
împroaøte picæturi aprinse care pot extinde zona incendiatæ.
Un studiu al Universitæﬂii Lund demonstreazæ cæ fereastra
de timp în care o persoanæ poate sæ se salveze în cazul unui
incendiu este de aproximativ 10 minute.
Færæ halogeni øi cu propagare redusæ a flæcærii
În scopul reducerii riscurilor descrise mai sus øi pentru
reducerea daunelor, industria cablurilor electrice a dezvoltat
cabluri færæ halogeni, greu de aprins øi cu propagare redusæ
a focului. Cablurile færæ halogeni au izolaﬂiile realizate din
compuøi care nu conﬂin brom, iod, fluor sau clor.
Aceste cabluri au mai multe avantaje, în caz de incendiu:
• Nu genereazæ gaze corozive astfel încât iritaﬂia ochiilor
øi a sistemului respirator este mult redusæ. În cazul contactului cu apa împroøcatæ de instalaﬂiile de stingere
incendiu, aceste gaze nu creeazæ compuøi agresivi sau
corozivi. Asta se traduce prin reducerea costurilor de
îndepærtare a efectelor incendiului (nu afecteazæ structurile
metalice de rezistenﬂæ øi nici aparatajul electric).
• Proporﬂia gazelor toxice este redusæ øi nu sunt emise
substanﬂe toxice din familia dioxinelor.
• Cablurile færæ halogeni cu proprietæﬂi îmbunætæﬂite la
foc sunt greu de aprins øi au împroøcare redusæ de picæturi
aprinse. Deoarece propagarea flæcærii este foarte redusæ nu
poate apærea efectul de fitil øi extinderea incendiului este
limitatæ la locul de apariﬂie al acestuia.
• Cablurile electrice færæ halogeni, cu caracteristici
îmbunætæﬂite produc cantitæﬂi mici de fum, cu densitate
redusæ permiﬂând identificarea ieøirilor de evacuare în caz
de incendiu øi permit intervenﬂia optimæ a echipajelor de
pompieri.
Grupul Lapp are în portofoliu un numær de cabluri care
respectæ cele spuse mai sus, incluzând ETHERLINE ®
HEAT 6722. Acest produs a fost dezvoltat de specialiøtii de
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la Stuttgart pentru mijloacele de transport în comun, acolo
unde densitatea oamenilor este foarte mare iar condiﬂiile de
evacuare sunt dificile. De asemenea, pentru instalarea fixæ în
clædiri este disponibil cablul de date ETHERLINE® FIRE
Cat.5e PH120, un cablu flexibil destinat transmiterii de date
în mediul industrial. Acesta garanteazæ transmiterea în bune
condiﬂii a datelor chiar în eventualitatea unui incendiu cu
durata de minim 120 minute øi este singurul cablu din piaﬂæ
destinat transmiterii datelor care rezistæ douæ ore în foc.
Noi reglementæri pentru cabluri
Parlamentul European øi Consiliul Europei atestæ cæ
protecﬂia oamenilor øi a clædirilor în caz de incendiu reprezintæ un obiectiv major øi urgent øi suplimentar la alte
materiale destinate construcﬂiilor au clasificat cablurile de
transport energie, control øi comunicaﬂii drept elemente
destinate construcﬂiilor. Toate reglementærile legate de
acestea sunt obligatorii øi se regæsesc în Construction
Products Regulation ( CPR ) (EU) No. 305/2011.
Regulamentul European în Construcﬂii CPR a devenit
obligatoriu pentru toate statele membre UE în iulie 2013.
Conform acestui regulament, cablurile øi
conductorii sunt clasificaﬂi conform
comportamentului la foc în clase Euro cuprinse
între A øi F. Au fost luate în considerare întârzierea propagærii focului øi sarcina termicæ
dependent de materialele de izolaﬂie. Pentru
fiecare clasæ existæ trei subclase care reflectæ
densitatea fumului, gradul de aciditate al acestuia
øi generarea de picæturi aprinse.
Poziﬂionarea în aceste clase øi subclase se face
în urma unor teste definite prin standarde.
Cerinﬂele referitoare la performanﬂele cablurilor
øi conductorilor cu privire la comportamentul la
foc øi criteriile de evaluare øi testare
corespunzætoare sunt specificate în standardul
armonizat EN 50575 “Cabluri de alimentare,
cabluri de control øi de comunicaﬂii - cerinﬂe
legate de copmportamentul la foc al cablurilor
pentru aplicaﬂii generale în lucrærile de construcﬂii". O evaluare a conformitæﬂii va fi
efectuatæ de cætre un organism notificat øi se va
elibera un certificat de conformare a performanﬂelor. Nivelul de siguranﬂæ la foc al cablului
depinde de tipul de clædire. Producætorii trebuie
sæ prezinte o declaraﬂie de performanﬂæ pentru
fiecare produs, aceasta fiind o componentæ a
declaraﬂiei de conformitate UE iar din declaraﬂie
va rezulta comportamentul la foc al produsului øi
tipul de construcﬂie în care poate fi utilizat.
În scopul creøterii siguranﬂei la incendiu,
Asociaﬂia Germanæ a Producætorilor Electrici øi
Electronici (ZVEI) a sugerat cæ pentru clædiri în
care se impun mæsuri foarte înalte de protecﬂie la
incendiu, de exemplu spitale, aziluri de bætrîni
sau maternitæﬂi, sæ fie utilizate produse din clasa
B2 iar pentru clædiri de birouri sau administrative
sæ fie folosite cabluri din clasa C.

Noi standarde urmeazæ sæ intre în vigoare
Programul de examinare øi declaraﬂia rezultantæ de
performanﬂæ a depins de publicarea standardului armonizat
EN 50575. Aplicarea standardului armonizat pentru cabluri
øi conductori în conformitate cu Regulamentul European în
Construcﬂii EN 50575/ 2014 a început la data de 10 iunie
2016. Perioada de implementare a început pe 1 iulie 2016 øi
se terminæ la 1 iulie 2017. Grupul Lapp a testat deja mai
multe cabluri øi conductori, în conformitate cu noul standard, iar primele certificæri au fost deja emise. Declaraﬂiile
de performanﬂæ sunt, de asemenea, disponibile pentru
diverse produse. Performanﬂele familiei de cabluri
ÖLFLEX CLASSIC 100H øi constanﬂa acestora au fost
deja clasificate conform claselor Euro. În conformitate cu
prevederile EN 13501-6 au fost testate atât aceastæ familie
de cabluri cât øi familia ÖLFLEX Classic 110H øi au fost
încadrate în clasele Euro. Grupul Lapp va avea øi alte familii
de cabluri testate øi clasificate de cætre organismele notificate în conformitate cu regulamentul privind produsele
pentru constructii (CPR).

Cablurile sunt testate în laboratorul specializat Lapp Group
ELECTRICIANUL 1/2017
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Lapp Group investeøte în România!
Grupul Lapp cumpæræ CEAM øi Fender
Grupul Lapp cumpæræ CEAM øi Fender øi preia astfel unul din
liderii de piaﬂæ europeanæ dintre producætorii de sisteme de
transmisie industriale pentru ethernet øi magistrale de câmp.

CEAM Cavi Speciali cu cei 110 angajaﬂi în Monselice,
Italia, este unul din liderii europeni de piaﬂæ din domeniul
producætorilor de cabluri de date industriale pentru
ethernet øi magistrale de câmp. În afaræ de aceasta, Lapp
preia øi S.C. Fender Cables cu cei 20 de angajaﬂi ai sæi din
Cluj-Napoca, România care s-a specializat în domeniul
industriei cablurilor pentru sisteme de alarmæ øi antiincendiu øi care ca øi CEAM aparﬂinea corporaﬂiei
COFIMA Holding.
„Prin preluarea societæﬂii CEAM, Lapp îøi întæreøte
poziﬂia de lider în domeniul industriei sistemelor de
transmisie de date prin cablu“, relateazæ Andreas Lapp,
preøedintele companiei Lapp Holding. „Prin aceastæ
preluare societatea Lapp achiziﬂioneazæ atât know-how
suplimentar, cât øi capacitæﬂi suplimentare de producﬂie, mai
ales pe pieﬂele cu o creøtere rapidæ în domeniul industrial al
sistemelor ethernet øi magistralelor de câmp.“
Cu CEAM, Lapp Group a preluat o societate familialæ
inovativæ øi profitabilæ. În anul 2015 a realizat o cifræ de
afaceri de 23 milioane Euro, la care se adaugæ 3,5 milioane
Euro de la societatea Fender. Între societatea CEAM øi
societatea Lapp existæ de foarte mulﬂi ani un parteneriat de
colaborare în afaceri.
„Prin aceastæ preluare consolidæm succesul produselor
noastre de marcæ UNITRONIC® øi ETHERLINE®. Astfel
societatea Lapp devine lider în domeniul inovaﬂiilor pentru
26
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sistemele de transfer de date prin cablu în mediul industriei
de automatizæri“, a declarat domnul Stawowy, Directorul
departamentului Tehnicæ øi Inovaﬂii a companiei Lapp
Holding.
Centru de excelenﬂæ în Monselice
Societatea Lapp va continua activitatea øi va dezvolta
ambele unitæﬂi de producﬂie. Monselice va deveni pentru
grupul de companii Lapp centrul de excelenﬂæ pentru
industria tehnologicæ de transmisii de date, cu un departament de cercetare øi dezvoltare, precum øi cu un centru de
încercæri. Acolo printre altele dorim sæ promovæm soluﬂii
pentru transmisia rapidæ øi flexibilæ de date versiunea 4.0
pentru industrie.
Despre Lapp Group
Cu sediul central în Stuttgart, Germania, Lapp Group
este furnizor lider de soluﬂii integrate øi produse recunoscute în domeniul cablurilor øi tehnologiei de conectare.
Portofoliul Grupului include cabluri standard øi foarte
flexibile, conectori industriali, soluﬂii personalizate, tehnologie de automatizare øi soluﬂii de cablare a roboﬂilor
industriali pentru fabricile viitorului, precum øi accesorii
tehnice. Piaﬂa principalæ a Grupului o reprezintæ maøinæriile
industriale øi sectorul energetic.
În prezent, compania numæræ 3300 de angajaﬂi la nivel
mondial, 17 unitæﬂi de producﬂie, 39 de filiale øi 100 de
parteneri distribuitori.

INFO

În perioada 2 - 4 octombrie 2017
va avea loc la SINAIA

A 52-a CONFERINﬁÆ INSTALAﬁII

Instalaﬂii pentru începutul mileniului III
organizatæ de: ASOCIAﬁIA INGINERILOR DE INSTALAﬁII DIN ROMÂNIA,
în colaborare cu SOCIETATEA DE INSTALAﬁII ELECTRICE ØI
AUTOMATIZÆRI DIN ROMÂNIA
Deschiderea øi lucrærile Conferinﬂei vor avea loc la Cazinoul din Sinaia.
În cadrul acestei conferinﬂe se vor prezenta referate de sintezæ referitoare la creøterea performanﬂei energetice a clædirilor øi a
instalaﬂiilor aferente.
- Prevederile Legii nr. 372 privind performanﬂa energeticæ a clædirilor.
- Mæsuri de reabilitare termicæ a clædirilor øi instalaﬂiilor aferente, activitatea de auditare energeticæ.
- Contorizarea sistemelor de încælzire øi de alimentare cu apæ rece øi caldæ la clædirile de locuit.
- Autorizarea specialiøtilor de instalaﬂii, mæsuri pentru asigurarea calitæﬂii în proiectare, execuﬂie øi exploatare.
- Utilizarea energiei solare øi geotermale pentru încælzirea øi prepararea apei calde de consum în clædirile civile.
În cadrul conferinﬂei se vor organiza mese rotunde cu teme de importanﬂæ deosebitæ, la care vor participa personalitæﬂi din domeniul
instalaﬂiilor din ﬂaræ øi din stræinætate.
Firmele participante vor putea prezenta referate privind echipamentele, materialele, sistemele øi serviciile oferite.
Cu ocazia Conferinﬂei de Instalaﬂii se va organiza la Cazinoul din Sinaia o expoziﬂie de materiale øi echipamente pentru instalaﬂii.

Pentru relaﬂii suplimentare:
Asociaﬂia Inginerilor de Instalaﬂii din România,
Secretariatul General ARTECNO, Øos. Mihai Bravu nr. 110, Bl. D2, Sc. B,
Ap. 64, Sector 2, Cod: 021332, Bucureøti;
Tel: 021-2524840; 0722/351.295; 0744/339.608;
e-mail: liviuddumitrescu@gmail.com; instalatorul@artecno.ro
Preøedinte: Prof. onor. dr. ing. Liviu DUMITRESCU

Societatea de Instalaﬂii Electrice øi Automatizæri
din România
Tel: 021-252.48.34; 252.42.80/160;
e-mail: siear@instal.utcb.ro;
Preøedinte executiv SIEAR:
Prof. univ. dr. ing. Niculae MIRA

OPINII

Øtiri noi pentru noi
Strânse, traduse, rezumate øi prelucrate
Dr. Ing. Cornel Sfetcu - Metacor Electro SRL
Philips este aproape de a concluziona vânzarea
Lumileds
Sursa: LEDs Magazine øi LUX Review

Cree anunﬂæ rezultate în scædere, Philips
anunﬂæ rezultate în creøtere
Sursa: LEDs Magazine Ianuarie

La un an dupæ ce “US national security regulators” a
oprit vânzarea Royal Philips' Lumileds LED grup cætre
investitori din China, Compania olandezæ a coborât preﬂul
aproape la jumætate øi se pare cæ vânzarea va fi concluzionatæ cætre un alt compærætor, de aceastæ datæ din SUA.
Este vorba de Fondul de Investiﬂii Apollo Global Management din New York. Acesta a fost de acord sæ punæ jos
circa $1.5 miliarde pentru 80.1% din companie, a anunﬂat
Philips, care pæstreazæ 19.9% din acﬂiuni. Philips se aøteaptæ
sæ încheie vânzarea în prima jumætate a lui 2017, ﬂinând
seama de mecanismul de aprobare al tranzacﬂiei.
Anterior, în martie 2015, preﬂul agreat de cætre GO Scale
Capital China fusese de $2.8 miliarde.

Lumileds este înregistratæ în Amsterdam øi opereazæ
independent în cadrul Rayal Philips din 2015. Facilitæﬂile de
producﬂie, cercetare øi dezvoltare sunt în San Hose, California, ceea ce explicæ øi “amestecul” administraﬂiei Obama
prin “Committee on Foreign Investment in the United
States (CFIUS)“, cu trimitere la siguranﬂa naﬂionalæ. Royal
Philips s-a concentrat cætre piaﬂa de Heathcare, un proces
care a însemnat øi vânzarea Lumileds în acelaøi timp cu
separarea Diviziei de Lighting øi vânzarea prin ofertæ
publicæ a 25% din acﬂiuni.
În acelaøi timp, CFIUS, care a oprit prima încercare de
vânzare a Lumileds, a mai blocat încæ o tranzacﬂie corporatistæ din industria LED, pe aceeaøi bazæ a securitæﬂii
naﬂionale øi intervenind în acelaøi mod, în vânzarea
fabricantului German Aixtron cætre China's Fujian Grand
Chip Investment Fund LP. Aixtron este bazatæ în
Herzogenrath, Germania øi are o prezenﬂæ semnificativæ în
SUA, mai ales prin centrul de cercetare-dezvoltare din
Sunnyvale, California.
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Philips Lighting anunﬂæ rezultatele în creøtere pentru
Q4, în timp ce Cree previzioneazæ o scædere pentru anul
2016, ﬂinând cont øi de influenﬂele legate de litigiul legat de
patentul pentru tuburi LED. Cree previzioneazæ o revenire
a rezultatelor în al doilea trimestru din 2017, în ciuda scæderilor din 2016. Cree continuæ sæ sufere datoritæ erodærii
preﬂurilor în ultimul trimestru, ceea ce a însemnat o scædere
a rezultatelor la sfârøit de an. Rezultatete Cree sunt însæ
ceva mai greu de interpretat, deoarece Compania este în
proces de a înstræina divizia de “power semiconductor”
Wolfspeed cætre Infineon. În acelaøi timp însæ, rezultatele
din sectorul SSL (Solid State Lighting) constituie un mix de
afacere profitabilæ. Rezultatele pentru Q4 au atins 347
milioane $ comparând cu 394 milioane $ pentru Q2 FY16.
În acelaøi timp, Royal Philips a publicat rezultatele pe
2016 øi va continua sæ achite dividende de 0,8Eur pe acﬂiune
în timp ce Divizia de Lighting realizeazæ 59% din venituri
din vânzærile relative la produsele LED.
Philips Lighting este cumva independentæ dupæ Oferta
Publicæ de vânzare de la jumætatea anului 2016, Royal
Philips deﬂinând încæ majoritatea acﬂiunilor. Cifra de afaceri
a Philips Lighting pentru 2016 este anunﬂatæ la 7115
milioane Euro, mai scæzutæ cu 2.4% faﬂæ de 2015, dar mai
bunæ decât aøteptærile. Scæderea este pusæ pe seama reducerii
cererii de produse clasice: incandescent, fluorescent, HID,
faﬂæ de o creøtere a LED cu 16% în Q4 faﬂæ de aceeaøi
perioadæ a anului trecut. Philips Lighting plænuieøte sæ
achite dividende de 1.10Eur pe acﬂiune, dupæ cum anunﬂæ
CEO Eric Rondolat.
Despre Proprietate Intelectualæ øi LED
Sursa: Edison Report website
Forest Lighting, una dintre companiile mari în comercializarea de sisteme de iluminat LED din Statele Unite, este
ultima ﬂintæ a ToggLED într-o acﬂiune de Proprietate
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Intelectualæ relativæ la un numær de 11 patente privind
tuburi retrofit LED T8 øi T5.
Compania, cunoscutæ iniﬂial ca Altair øi re-brenduitæ în
2012 ToggLED, a vândut tuburi sub brandul comercial
Ilumisys øi a pornit de-a lungul anilor, începand cu 2008,
mai multe acﬂiuni relative la Proprietate Intelectualæ,
reuøind chiar împotriva unor nume mari, precum Philips
Lighting în 2015, dupæ un litigiu disputat de-a lungul a doi
ani. ToggLED se auto-susﬂine ca prima companie care a
dezvoltat tuburi LED retrofit pentru tuburile fluorescente.
În acest moment, pe site-ul firmei sunt menﬂionate circa 60
de patente. Cei mai multi fabricanﬂi pun la îndoialæ legitimitatea lor øi necesitatea de a continua achitarea licenﬂelor
pentru patente pe care cei mai mulﬂi din industrie le considera a fi vechi øi pentru tehnologii învechite. Se pare cæ
Forest Lighting øi-a asigurat serviciile casei de avocaturæ
Rædulescu LLP, membræ a Baroului din New York pentru
a-i reprezenta interesele, aceeaøi care a reprezentat øi Philips
Lighting.
Pe de altæ parte, domnul David Rædulescu a avut o
intervenﬂie asupra subiectului în timpul “Lightfair“ din San
Diego din primævara anului trecut, care s-a bucurat de un
interes neaøteptat øi a devenit principalul subiect de discuﬂie
din timpul târgului, având în vedere cæ industria de iluminat
continuæ sæ se auto-bombardeze cu acﬂiuni øi litigii relative
la patente legate de LED.
Orice companie care deﬂine astfel de drepturi intelectuale, are o linie specialæ în raportul anual relativæ la
veniturile din patente, astfel cæ procente din succesul în
vânzæri ale unora pot ajunge sæ ajute un concurent. Se pare
cæ în 2017 expiræ øi o serie de patente Philips Lighting, fiﬂi
cu grijæ!
Prospæt si scump de la noi din piaﬂæ: Romcab
îøi anunﬂæ Cererea de Intrare în Insolvenﬂæ
Conform unui comunicat de presæ publicat pe site-ul
Bursei de Valori Bucureøti øi preluat øi de ziarui Bursa,
"Romcab" a depus cererea de intrare în procedura de
insolvenﬂæ în data de 10 februarie 2017, la Tribunalul
Mureø. În prealabil, în data de 31 ianuarie 2017, Hotærârea
nr. 1AGA Romcab, publicatæ pe site-ul firmei, aprobase
demersurile pentru obﬂinerea unei emisiuni de obligaﬂiuni,
denominate în Euro, având o valoare totalæ de 200 milioane
Euro, cu scadenﬂe între 3 øi 10 ani, la o ratæ a dobânzii
anuale de maximum 9,99%, sau un imprumut de aceeaøi
valoare øi în aceleaøi condiﬂii, de care urma sæ se ocupe ca
aranjor principal “Investec Bank plc”. Din prezentarea
acestora din urmæ: “ We were a small start-up in 1991,
offering domestic strategies in an emerging market (n.a.
Africa de Sud). Over two decades of growth… we’re an
international business managing approximately $114
billion* for clients based all over the world” ; câteva
destinaﬂii: Africa de Sud, Australia, UK, Irlanda, Botswana
… cæutaﬂi ceva øi despre România pe site… sic! Anunﬂul de
cerere a insolvenﬂei a pus însæ în aøteptare aceastæ hotærâre…
"Romcab" produce cabluri, conductori electrici øi
produse conexe acestora øi este controlatæ de "Sadalbari"

Târgu Mureø, cu o deﬂinere de 69,02%. Compania a fost
listatæ pe Bursa de Valori Bucureøti din anul 1995 øi a reuøit
sæ iasæ dintr-o Insolvenﬂæ în 2010, reuøind sæ atragæ în
structura acﬂionariatului fondul de renume Morgan Stanley
& Co International, care la data de 31.12.2013 deﬂinea un
procent de 19%.
Tot conform ziarului Bursa, în ultimele 3 luni ale anului
2016, Romcab a pierdut 216 milioane RON. Acﬂiunile
MCAB au înregistrat scæderi puternice la începutul acestui
an, pe fondul informaﬂiilor “pe surse” cæ societatea s-a confruntat cu incidente de platæ, ajungând la o depreciere de
-43,26%, conform datelor BVB.
Conform site-ului Tribunalului Mureø, un numær de 15
creditori au cerut insolvenﬂa producætorului, printre aceøtia
numærându-se UniCredit Leasing, Banca Transilvania,
Primaserv, Aliat Motors sau agenﬂia de turism Charter
Trans Air Agency.
Sæ læsæm însæ partea ciudatæ cu Bæncile care împrumutæ
firme cu cifre de afaceri de 1000 milioane RON, controlate
de firme cu Cifra de Afaceri de cca 1 milion RON; ce
înseamnæ acum garanﬂiile în utilaje, hale sau stocuri care
sunt dar de fapt nu sunt. Îøi vor înregistra bubele la Credite
neperformante øi-øi vor scoate pârleala pe “micii IMM-itici”
( folosit aici de la adjectivul “mic”) øi pe persoane fizice.
Sæ læsæm asiguratorii de afaceri care vor înæspri condiﬂiile
øi vor creøte primele de asigurare sau… nu ai de ales… Sæ
læsæm fondurile europene care au contribuit la eficientizarea
energeticæ a Romcab, sæ læsæm øi ajutorul de stat care s-a
încasat la Romcab.
Sæ læsæm furnizorii, mai ales pe cei de materie primæ sæ-øi
regândeascæ modul de creditare furnizor øi anul financiar
care se va termina sau va începe, dupæ caz, cu o cifræ mai
mare sau mai micæ în linia de provizioane.
Sæ læsæm øi analizele financiare pentru cei ce se pricep
(mai ales ca un fost Ministru de Finanﬂe sau ca un model
pentru oamenii de afaceri) øi care nu mæ pot face sæ înﬂeleg,
în orice limbaj financiar între dulce øi de lemn ar comunica,
cum de o firmæ poate fi îndatoratæ cu de mai mult de 20 de
ori faﬂæ de valoarea de piaﬂæ øi sæ continue încæ luni bune sæ
fie pæsuitæ, sæ înregistreze incidente de platæ øi sæ continue
încæ luni bune sæ fie împrumutatæ øi în cele din urmæ sæ se
continue listarea la bursæ pânæ în ultimul moment.
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La o cifræ de afaceri de 1.017 milioane RON, cu
datorii de cca. 1.200 milioane RON, din care cca
820 milioane RON pe termen scurt, conform
datelor preliminare postate pe site-ul Romcab, sæ
læsæm øi comparaﬂiile între cei 28,6 milioane RON
costuri salariale (<3% din Cifra de Afaceri), vizavi
de 21,6 milioane RON cheltuieli financiare (în
foarte mare parte dobânzi). (NOTÆ: Costul
banilor este aproximativ 75% din costul cu
salariile pentru cei cca. 300 de angajaﬂi.)
Sæ læsæm… deci problemele de sus pentru
specialiøtii de sus øi sæ vedem ce se spune “pe
surse”, pe jos øi printre dinﬂi de cætre oamenii din
branøæ.
În primul rând, anul 2016 a însemnat o creøtere
a pieﬂei în domeniul materialelor de constructii,
deci øi a pieﬂei de materiale electrice. Romcab a
“reuøit” sæ se poziﬂioneze în 2016 cu preﬂuri pânæ
la 20% mai jos decât majoritatea competitorilor.
Un avantaj competitiv uriaø, ﬂinând cont cæ piaﬂa
de cabluri nu este recunoscutæ pentru marjæ ci mai
degrabæ pentru volum.
Explicaﬂii posibile:
1. Cea mai simplæ: preﬂuri fæcute prost, færæ a
acoperi costurile; greu de digerat dupæ 27 de ani de
economie de piaﬂæ.
2. Cea între scuzabilæ øi dumping: preﬂuri fæcute
pentru a acapara piaﬂa øi a-øi întæri parteneriatul cu
distribuitorii mari; partea scuzabilæ se face în
general într-o piaﬂæ maturæ øi pe bani proprii, nu cu
bani împrumutaﬂi cu 10%; partea cu dumpingul
ræmâne de discutat de cætre oamenii de sus, chiar sæ
ajungem la scenarii din filmele americane cu subiect
real?
3. Cea mai gravæ; produse neconforme cu
specificaﬂia (secﬂiune mai micæ, materie primæ cu
conductivitate mai proastæ øi deci mai ieftine); ar fi
de verificat, mai ales prin prisma siguranﬂei în
exploatare.
4. Cea mai plauzibilæ: Nu o vom avea probabil
niciodatæ, o asteptæm, dar deja “bate lanﬂul” øi nu
cred cæ vom avea parte de explicaﬂii.
În lumina ipotezei nr. 2, pentru a merge un pic
pe lanﬂul de consecinﬂe, se pare cæ o serie de
parteneri Romcab au achiesat… (sic !) …la
achiziﬂia directæ de materie primæ pentru Romcab.
Firme recunoscute în piaﬂa de instalaﬂii electrice se
væd “taxate pentru læcomie” dupæ cum comenta
cineva.
Pentru unele dintre aceste firme øocul va fi
imposibil sau foarte greu de suportat. Pentru altele
va însemna pur øi simplu pierderi, amânarea altor
furnizori, reduceri de costuri cu personalul sau
dezvoltarea. Nevoia de cash va însemna expunerea
øi altor furnizori nevinovaﬂi ca victime colaterale.
Pentru piaﬂa de materiale electrice trebuie sæ
privim însæ cu speranﬂæ cætre partea plinæ a
paharului: asanare øi dezinfectare.
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SOFTWARE

ABB lanseazæ Activ Health Center 3.0, aplicaﬂie
pentru gestionarea activelor, îmbunætæﬂirea
eficienﬂei øi optimizarea costurilor
ABB a anuntat pe 31 ianuarie a.c. lansarea aplicaﬂiei Activ
Health Center 3.0, ce realizeazæ managementul activelor ( Active
Performance Manager -APM) øi combinæ experienﬂa din
industrie øi software a ABB cu Microsoft Cortana Intelligence øi
platforma de cloud Azure.

Aceastæ ultimæ versiune a Activ Health Center permite
industriilor mari consumatoare de active sæ îmbunætæﬂeascæ
eficienﬂa øi sæ optimizeze costurile prin combinarea aplicaﬂiei cu platforma de cloud Microsoft Azure.
Asset Health Center utilizeazæ metode de analizæ
predictive øi prescriptive, precum øi modele personalizate
care includ zeci de ani de experienﬂæ în industrie, pentru a
identifica necesitæﬂile de service, bazate pe probabilitatea de
defectare pentru activele critice.
Activ Health Center 3.0 este componentæ cheie în
managementul activelor bazat pe LCC (Life Cycle Cost)
dezvoltat de ABB, oferæ o abordare completæ în gestionarea
activului pe toatæ durata de utilizare øi este disponibil acum
ca soluﬂie de software ca serviciu (SaaS).
Asset Health Center 3.0 permite punerea în aplicare mai
simplæ øi mai rapidæ prin platforma de cloud Azure, are
vizualizare øi analizæ îmbunætæﬂite, precum øi integrarea mai
uøoaræ a modelelor predictive utilizând Cortana
Intelligence.

„Cea mai recentæ generaﬂie Asset
Health Center combinæ expertiza de
domeniu încorporatæ în software-ul
ABB cu tehnologia la scalæ globalæ a
platformei de cloud Microsoft
Azure pentru a oferi o soluﬂie
puternicæ øi a ajuta la obﬂinerea de
perspective noi øi mai rapide øi a permite luarea deciziilor care
sæ profite de noi oportunitæﬂi de creøtere“, a declarat Massimo
Danieli, Managing Director al diviziei Grid Automation a
ABB, o parte ABB POWER GRIDS DIVISION.
„Este o altæ ilustrare a modului în care ABB sprijinæ
revoluﬂia energeticæ ca partener pentru a permite o reﬂea
electricæ mai inteligentæ, mai ecologicæ øi mai puternicæ.“

Activ Health Center 3.0 este un exemplu al modului în
care gama Ability™ ABB de soluﬂii digitale conecteazæ
clienﬂii la puterea IoT øi face ca datele sæ genereze valoare în
lumea realæ.
Este, de asemenea, o componentæ cheie a staﬂiei digitale a
ABB.
Conceptul în cazul în care colecteazæ date condiﬂie
pentru a optimiza performanﬂa øi de a îmbunætæﬂi eficienﬂa
staﬂiei de transformare øi a costurilor - reducerea timpului
de oprire a transformatorului cu pânæ la 50 de procente.

„Aceastæ nouæ versiune de
Active Health Center reprezintæ
o altæ colaborare de succes cu
ABB. Lucrând împreunæ, ABB
øi Microsoft continuæ sæ
întæreascæ transformarea digitalæ
a industriei prin scoaterea la
suprafaﬂæ a datelor de bazæ ce
dau perspective noi de afaceri, în industrii, cum ar fi
transportul, energia, apa øi gazele“ , a declarat Caglyan
Arkan, directorul general, Manufacturing & Resources,
Microsoft Corp.

INFO
Væ informæm cæ urmare a deciziei Adunærii Generale
a Asociaﬂilor, din data de 17 noiembrie 2016, societatea
Energobit Schréder Lighting SRL a devenit Schréder
Romania SRL.
Noua adresæ este:
Cluj-Napoca, cod poøtal 400228
Str. Corneliu Coposu, nr. 167A
Telefon fix: 0364 560 670,
Fax: 0364 560 671
Adresa de email: info.romania@schreder.com.

INFO

Ne mutæm în casæ nouæ!
Fie cæ vrei sæ ne vizitezi sau doar sæ ne trimiﬂi documente, începând cu 13 februarie, ne gæseøti la o nouæ
adresæ! Te aøteptæm în Green Court Bucharest, Clædirea
C, et. 2, Str. Gara Heræstræu nr. 4, Sector 2, Bucureøti.
Tel. +4021 232 07 77
www.legrand.ro
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Modificærile propuse a fi aduse
Normativului privind securitatea la incendiu a
construcﬂiilor, Partea a III-a - Instalaﬂii de detectare,
semnalizare øi avertizare
Prof.dr.ing. Niculae Mira, preøedinte SIEAR
Propunerile au fost discutate într-un cadru larg de specialiøti
în domeniu din partea asociaﬂiilor profesionale SIEAR, ISU, ARTS
øi din partea firmelor Honeywell øi Bosch.

1. Înlocuirea sintagmei “instalaﬂii de detectare, semnalizare øi avertizare” cu “instalaﬂii de detectare, semnalizare øi
alarmare”, în conformitate cu prevederile seriei de standarde SR EN 54.
2. Articolul 3.3.2 se modificæ øi va avea urmætorul
cuprins:
“3.3.2. Documentaﬂia tehnico-economicæ stabileøte
mæsurile, tehnicile, procedeele øi organizarea instalaﬂiilor de
detectare, semnalizare øi alarmare la incendiu.”
3. La art. 3.3.1 alineatul (1) se modificæ øi va avea
urmætorul cuprins:
„3.3.1. (1) Echiparea cu instalaﬂii de detectare, semnalizare øi alarmare la incendiu se asiguræ în mod obligatoriu la construcﬂii øi/sau spaﬂii (o încæpere sau mai multe
încæperi inclusiv circulaﬂiile lor comune):
a) toate categoriile de construcﬂii, prevæzute, conform
reglementærilor specifice, cu instalaﬂii automate de stingere
cu apæ tip sprinklere, sprinklere deschise - drencere sau
pulverizatoare, ceaﬂæ de apæ sau cu substanﬂe speciale, în
condiﬂiile în care acﬂionarea acestora se face prin astfel de
instalaﬂii;
b) construcﬂii închise de importanﬂæ excepﬂionalæ - A øi
deosebitæ - B, încadrate conform legislaﬂiei specifice;
c) clædiri înalte, cu excepﬂia locuinﬂelor, øi foarte înalte
indiferent de destinaﬂie;
d) clædiri cu sæli aglomerate;
e) clædiri închise ori spaﬂii, civile, având destinaﬂie:
• administrativæ cu aria desfæøuratæ mai mare de 600m2;
• de culturæ cu aria desfæøuratæ mai mare de 400 m2;
• de comerﬂ cu aria desfæøuratæ mai mare sau egalæ cu
400 m2;
• de sport în care se pot afla simultan mai mult de 200
persoane;
• de cult cu peste 300 de persoane;
• de învæﬂæmânt, inclusiv gradiniﬂe, care adæpostesc peste
200 de persoane;
• de turism cu cel puﬂin 25 camere sau 50 de locuri de
cazare;
• de cazare a elevilor, studenﬂilor, sportivilor având mai
mult de 100 locuri de cazare;
• de sænætate cu paturi staﬂionare/pentru supravegherea,
îngrijirea ori cazarea/adæpostirea copiilor preøcolari, a
bætrânilor, persoanelor cu dizabilitæﬂi sau lipsite de adæpost,
cu aria desfæøuratæ mai mare de 100 m2;
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f) clædiri ori spaﬂii, civile subterane, cu excepﬂia locuinﬂelor, cu aria desfæøuratæ mai mare de 300 m2;
g) parcaje subterane potrivit reglementærilor specifice;
h) parcaje supraterane închise cu mai mult de 50 autoturisme;
i) clædiri civile, cu excepﬂia locuinﬂelor, cu peste 300 de
persoane sau cu aria desfæøuratæ mai mare de 1600 m2;
j) clædiri închise ori spaﬂii, de producﬂie øi/sau depozitare
având densitatea de sarcinæ termicæ peste 420 MJ/m2 øi aria
desfæøuratæ mai mare de 600m2;
k) depozite închise cu stive având înælﬂimea mai mare de
4m;
l) clædiri de producﬂie øi/sau depozitare monobloc sau
blindate, indiferent de riscul de incendiu.
(2) Pentru clædirile ori spaﬂiile enumerate la alin. (1)
trebuie supravegheate suplimentar urmætoarele zone:
• incintele lifturilor, ale dispozitivelor de transport øi
transmisie;
• canalele øi puﬂurile de cabluri;
• instalaﬂiile de climatizare, de aerisire øi de ventilaﬂie,
precum øi canalele de admisie øi evacuare a aerului;
• canalele øi puﬂurile pentru materiale øi deøeuri, precum
øi incintele de colectare ale acestora;
• spaﬂiile de depozitare a materialelor combustibile;
• spaﬂiile delimitate de tavane false øi de podele tehnice;
• compartimente ale încæperilor în care sunt amenajate
spaﬂii pentru depozitare pe verticalæ, la care marginea
superioaræ se aflæ la o distanﬂæ mai micæ de 0.5 m de tavan
sau de alte elemente aflate la partea superioaræ a încæperii.
(3) Fac excepﬂie de la prevederile alin. (1) spaﬂiile de
depozitare pentru cereale în vrac.
(4) La clædirile ori spaﬂiile de turism, cu mai puﬂin de 25
camere sau 50 locuri de cazare, precum øi în fiecare locuinﬂæ
dispusæ la mansardele amenajate sau realizate la clædiri de
locuit colective cu mai mult de patru niveluri supraterane se
prevæd detectoare autonome de fum.”
4. Articolul 3.3.2 se modificæ øi va avea urmætorul
cuprins:
„3.3.2. (1) Gradul de acoperire cu instalaﬂii de detectare,
semnalizare øi alarmare la incendiu pentru construcﬂiile øi
spaﬂiile prevæzute la 3.3.1, trebuie sæ fie cel de acoperire
totalæ cu detectoare de incendiu øi declanøatoare manuale,
fiind supravegheate toate spaﬂiile din clædire, cu excepﬂia
celor menﬂionate la punctul 3.3.3.
(2) Pentru celelalte construcﬂii øi spaﬂii care nu sunt
indicate la 3.3.1, gradul de acoperire cu instalaﬂii de detectare, semnalizare øi alarmare la incendiu poate fi øi/sau:
- acoperire parﬂialæ: este supravegheat, la fel ca øi în cazul
acoperirii totale, numai spaﬂiul vulnerabil la incendiu;
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- acoperire localæ: este supravegheat un echipament sau
o zonæ localæ care nu trebuie izolatæ de restul clædirii, ea
oferind un nivel mai ridicat de protecﬂie decât cel extins al
clædirii.
(3) Gradul de acoperire parﬂialæ øi localæ cu instalaﬂii de
detectare, semnalizare øi alarmare la incendiu se stabileøte de
cætre proiectant.”
5. Lit.c) a articolului 3.3.6 se modificæ øi va avea
urmætorul cuprins
„c) ECS trebuie sæ dispunæ de afiøaj de semnalizare
sinoptic iar cele cu afiøaj alfanumeric cu posibilitatea afiøærii
mesajelor øi în limba românæ. Memoria de evenimente va
putea fi descærcatæ sau cititæ pe afiøajul local.”
6. Articolul 3.3.13 se modificæ øi va avea urmætorul
cuprins:
„La o cale de transmisie se pot conecta dispozitive amplasate pe o suprafaﬂæ desfæøuratæ a construcﬂiei de maximum 6000 m2.”
7. Articolul 3.3.19. se modificæ øi va avea urmætorul
cuprins:
„3.3.19 La clædirile de locuit foarte înalte, trebuie sæ se
prevadæ instalaﬂii de detectare, semnalizare øi avertizare
incendiu obligatoriu pentru spaﬂiile comune precum: holuri,
depozite, scæri evacuare, centralæ termicæ de bloc, etc.”
8. Tabelul 3.4 se modificæ øi va avea urmætorul cuprins:
”Tabelul 3.4 – Distanﬂa maximæ orizontalæ (DH) de la
un punct al tavanului la cel mai apropiat detector de fum
punctual (SR EN 54-7)
Suprafaﬂa maximæ supravegheatæ
DH (m)
de detector, Amax (m2)
α<
_ 20˚ (*)
α > 20˚ (*)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

2,3
3,3
4,1
4,7
5,2
5,7
6,2
6,6
7,0
7,4
7,7

2,5
4,1
5,0
5,8
6,5
7,1
7,7
8,2
8,7
9,2
9,6

(*) – este unghiul de înclinare faﬂæ de orizontalæ a tavanului sau acoperiøului.

Pentru înclinæri diferite se va considera cea mai micæ
înclinare.
9. Alineatul (2) al articolului 3.7.13 se modificæ øi va avea
urmætorul cuprins:
”(2) Distanﬂa maximæ de parcurs din orice punct al
clædirii pânæ la cel mai apropiat declanøator de alarmæ nu va
depæøi 20m în cazul clædirilor înalte, foarte înalte øi cu aglomeræri de persoane, respectiv 15m la clædirile cu persoane
care nu se pot evacua singure, în funcﬂie de necesitæﬂi.”
10. Alineatul (1) al articolului 3.8.2.5 se modificæ øi va
avea urmætorul cuprins:

”(1) Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu cel
puﬂin 5 dB deasupra oricærui alt sunet care ar putea sæ
dureze pe o perioadæ mai mare de 30 de secunde, dar nu mai
mic de 65dB. Dacæ alarma are scopul de a trezi persoane din
somn, atunci nivelul minim trebuie sæ fie de 75 dB.”
11. Articolul 3.8.4.1 se modificæ øi va avea urmætorul
cuprins:
”3.8.4.1 În zone în care nivelul zgomotului ambiental
depæøeøte 90 dB, în zone în care este necesaræ o protecﬂie la
zgomot øi în zonele în care se pot afla persoane cu dizabilitæﬂi auditive, precum øi în alte situaﬂii stabilite de proiectanﬂii sistemului de securitate se prevæd numai dispozitivele
de alarmare vizuale.”
12. Art. 3.9.2.6 se abrogæ.
13. Art. 3.9.2.7 se modificæ øi va avea urmætorul cuprins:
„3.9.2.7 În încæperile în care sunt amplasate ECS se va
instala un post telefonic, conectat la sistemul de telefonie
interioaræ a obiectivului ori la alte mijloace care asiguræ
transmsia la distanﬂæ. ”
14. Articolul 3.9.2.8 se modificæ øi va avea urmætorul
cuprins:
”3.9.2.8 Pentru localizarea rapidæ, uøoaræ øi færæ ambiguiditate a alarmei øi pentru a lega indicaﬂia centralei de
poziﬂia oricærui detector sau declanøator manual trebuie
furnizate cel puﬂin: zona alarmatæ, elementul din zonæ care a
declanøat alarma, un text care sæ furnizeze informaﬂii de
localizare a alarmei, diagrame de conectare, avertizæri optice
pentru indicarea la distanﬂæ a stærii elementului de detectare
sau declanøatorului manual (vezi 3.9.2.2a).”
15. Aricolul 5.2.5 se modificæ øi va avea urmætorul
cuprins:
”5.2.5 Pentru protecﬂia mecanicæ, protecﬂia la foc øi reducerea efectelor perturbaﬂiilor electromagnetice din cauza
apropierii de circuitele electrice de joasæ tensiune, circuitele
IDSAI se separæ prin:”
16. Litera c), alineat (2) al articolului 5.3.5 se modificæ
øi va avea urmætorul cuprins:
”c) conectarea dintre ECS øi panourile repetoare pentru
semnalizare øi/sau de comandæ;”
17. Articolul 5.3.6 se modificæ øi va avea urmætorul
cuprins:
”5.3.6 În clædirile înalte, foarte înalte øi spitale sistemele
de cabluri între ECS øi dispozitivele de alarmare trebuie sæ
reziste la foc cel puﬂin 90 minute pentru a asigura continuitatea în funcﬂionare øi/sau transmisia semnalului.”
18. Articolul 5.8.1 se modificæ øi va avea urmætorul
cuprins:
”5.8.1 În cazul în care se foloseøte un sistem adresabil de
detectare, trebuie sæ se identifice cu precizie detectorul
automat sau manual care a declanøat alarma de incendiu.
Identificarea detectorului se va face la ECS prin intermediul
afiøajului.”
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