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Conectorii 3M ™ Crimplok ™ + asigură montajul rapid şi ușor a fibrelor 
de 250/900 µm multi-mode şi single-mode fără joncţiune, gel sau 
adeziv, fiind utilizaţi în aplicaţii de cablare structurată şi FTTP, pentru 
interior şi exterior de la -40°C până la 75°C.
Conectorii sunt compatibili SC cu un element  care asigură mecanic 
fibra. Pentru instalare, fibra este tăiată, inserată în conector şi asigurată 
folosind  3M™ Crimplok™ + Protrusion Setting Tool,  iar vârful fibrei 
este polişată cu  3M™ Crimplok™+ Nano Finishing Tool.  Acest obiect 
foloseşte un disc de polişare şi  un mecanism care polişează printr-o 
singură răsucire.

www.3M.com/ro

3M Communication Market Division

Sistem de conectorizare 
mecanică
3M™ Crimplok™+
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Un nou tip de experienţă și 
interac ţiune între companie și client

Prin deschiderea Customer
Innovation Center, 3M România
creează o experienţă centrată pe
universul clientului, unica de acest
gen din România pentru profesioniști
din domeniul construcţiilor, trans -
por turilor, industriei auto, petrolului
și gazelor, stomatologiei și serviciilor
medicale, siguranţei.
Customer Innovation Center ajută
3M România să spună povestea
brandului său.

3M are o prezenţă românească de
peste 25 de ani: este un brand omni -
prezent în viaţa românilor, de la plă -
cuţele de înmatriculare și materialele
dentare, până la aplicaţii complexe,
industriale, realizate cu produse,
teh nologie sau know-how 3M.
Customer Innovation Center,
deschis de 3M România la București,
deschide un univers experimental
unic, în condiţiile în care majoritatea
canalelor de marketing direcţio -
nează acţiunile (și bugetele) către
inter acţiunea online. Customer
Innovation Center oferă o expe -
rienţă integratoare, combinând
tehnologia comunicaţională de ul -
t imă oră cu experimente de tip
hands-on și ghidând clienţii și par -
tenerii în universul brandului 3M.
Customer Innovation Center al 3M
România aduce o schimbare funda -
mentală la nivelul percepţiei de
brand: după parcurgerea vizitei
“experimentale”, clientul va privi
echipa 3M România ca pe un furni -
zor de soluţii și un partener stra tegic.
Centrul este compartimentat în 7
sec toare-cheie, însă parcurgerea în -
tre gului “tur informaţional” re pre -
zintă adevărata experienţă:

3M reinventează relaţia cu clienţii

ACTUALITATE

3M este o companie americană
cunoscută în lumea întreagă pentru
inventarea a numeroase produse,
utilizate azi de miliarde de oameni.
Banda adezivă, folia reflectorizantă,
buretele de vase, seturile de joncţionare
retractabile la rece și multe altele se
numără printre invenţiile 3M.  Iată că
3M relansează în România relaţia
nemijlo cită cu clienţii prin  realizarea
unui  Customer Innovation Center, ce
reprezintă încheierea unui proiect care
a durat doi ani și a însemnat unul dintre
cele mai complexe proiecte de
“customer experience” din Europa. 
Unicitatea lui în România constă nu
doar în premiera propriu-zisă, ci și într-o
etapă de pionierat, în care 3M România
s-a angajat prin acest proces de
reinventare a relaţiei cu piaţa. Lansarea
Customer Innovation Center al 3M
România la București face parte 
dintr-un amplu proces de rebranding al
companiei 3M la nivel global,
rebranding care presupune realinierea
comunicării externe și a marketingului la
noua filozofie de business: 3M vrea să
spună întregii lumi de ce produce ceea
ce produce!
Compania 3M este orientată genetic
spre inovaţie. Cum alege să-și spună
acum povestea, este un mod de a inova,
iar reflecţia acestei idei în cadrul
Customer Innovation Center de la
București va schimba fundamental
modul în care marile companii –
românești și multinaţionale – privesc, de
azi înainte, interacţiunea cu clienţii și
partenerii de afaceri.
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• Energie și telecomunicaţii;
• Industria auto;
• Minerit, petrol și gaze;
• Industria prelucrătoare;
• Sănătate;
• Siguranţă;
• Bunuri de consum.

Proiectul a fost gândit să expună o
logică în 3 pași:
• Captează atenţia – 3M lucrează.
• Angajează și construiește încre -
dere – Cum lucrează 3M.
• Inspiră – Cum poate lucra 3M
pentru tine.

Vizitatorii experimentează fizic între -
gul proces al inovaţiei 3M, prin in ter -
acţiune directă cu display-uri ,
platforme informaţionale, grafice,
tehnologii și produse expuse și…
puse la lucru! De la aplicaţiile din
industria prelucrătoare, industria
medicală și transporturi, până la
producţia de repere din industria
auto, înfăţișate într-o mașină sec -
ţionată și expusă la scara 1:1!

Energie și telecomunicaţii

3M România expune în Customer
Innovation Center câteva din pro -
dusele sale care susţin dezvoltarea
durabilă și vorbesc despre impli carea
companiei în dezvoltarea de
infrastructură, centre de date și tele -
comunicaţii. Parte nerii care trec

pragul centrului pot vizualiza și pot
atinge și testa produsele 3M pentru
energie, electronică și telecomunicaţii. 
Tehnologia 3M “retractabil la rece”,
utilizată pentru realizarea manșoa -
nelor și terminalelor, oferă avan -
tajele unei instalări rapide, eficiente
și cu o fiabilitate extinsă.
Sunt expuse detalii despre soluţii 3M
inovatoare și durabile pentru conec -
tarea, administrarea și protejarea
unui centru de date, care asigură
totodată viteza, fiabilitatea și efi -
cienţa de care este nevoie într-un
centru de date.
3M oferă tehnologii avansate atât
pentru generarea de energie (solară,

eoliană) cât și pentru conservarea
acesteia (în aplicaţii comerciale,
rezidenţiale, din industria auto, prin
folii de protecţie și securizare).

Date tehnice Customer Innovation
Center 3M:
• Suprafaţa: 500 metri pătraţi
• Investiţia: 300.000 euro
• Personal implicat: DESIGN GROUP
ITALIA (proiectare/ design spaţiu);
patru companii locale ce au realizat
ame  najarea, la care se adaugă echipa
3M România.
• Deschiderea oficială a centrului: 8
martie 2016 în prezenţa unor oficiali
americani și români. 

ACTUALITATE
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Fiecare al doilea vizitator a venit din afara
Germaniei

2,589 expozanfli (în 2014: 2,495) din 55 de flæri au lansat
noile lor produse pe piafla mondialæ, pe o suprafaflæ de 248
500 de metri pætrafli spafliu de expunere (în 2014: 245.000 de
metri pætrafli). Un total de 216.000 de vizitatori (în 2014:
211232 ) din 160 de flæri s-au îndreptat spre Centrul Expo-
ziflional din Frankfurt am Main între 13 øi 18 martie 2016,
pentru a descoperi inovaflii, soluflii øi produse noi. Aceasta
reprezintæ o creøtere de 2,3 puncte procentuale. "Suntem
extrem de mulflumifli de ediflia din acest an a expozifliei
Light+Building øi încântafli cu creøterea în continuare a in-
dicatorilor. Acest lucru subliniazæ importanfla Light+
Building ca târg lider în tehnologia de iluminat øi a ser-
viciilor pentru clædiri precum øi starea de spirit pozitivæ în
acest sector", a declarat Wolfgang Marzin, Preøedinte øi
Chief Executive (CEO) al Messe Frankfurt.

Nivelul de internaflionalitate a crescut faflæ de ediflia
anterioaræ: 67 % (în 2014: 63 %) dintre expozanfli øi 49 %
(în 2014: 47 %) dintre vizitatori au venit din afara Ger-
maniei. Cele mai bine reprezentate nafliuni ca vizitatori
dupæ Germania au fost Italia, Olanda, Franfla, Marea
Britanie øi China. De asemenea, o creøtere considerabilæ a
fost observatæ în numærul de vizitatori din Spania øi flærile
est-europene, cum ar fi Polonia, Republica Cehæ, Ungaria øi
România, precum øi din Turcia, India, Maroc øi Iran.

Pentru industrie, o proporflie mare de vizitatori din afara
Germaniei este importantæ. Dr. Klaus Mittelbach, pre-
øedinte al Asociafliei Producætorilor de Electronice din

Germania (Zentralverband Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie eV - ZVEI), a declarat: "Light+
Building 2016 a corespuns cu aøteptærile mari ale expozan-
flilor ZVEI: digitalizarea, crearea de reflele øi de surse de
energie eficientæ au fost problemele-cheie.“

Ingolf Jakobi, Director General al Asociafliei Centrale
Germane pentru Tehnologia Informafliei øi Comerfl
(Zentralverband der Deutschen und Information-
stechnischen Elektro Handwerke - ZVEH) a subliniat im-
portanfla Light+Building ca o platformæ extrem de valoroasæ
pentru comerflul cu produse electrice: "reflelele inteligente
din clædiri øi eficienfla energeticæ sunt indisolubil legate în
aceastæ eræ a digitalizærii. Ambele teme - øi, prin urmare,

EEVVEENNIIMMEENNTT

LLiigghhtt++BBuuiillddiinngg  22001166  ssttaabbiilleeøøttee  nnooii  rreeccoorrdduurrii::
mmaaii  mmuullflflii  vviizziittaattoorrii,,  mmaaii  mmuullflflii  eexxppoozzaannflflii  øøii  

mmaaii  mmuulltt  ssppaaflfliiuu  ddee  eexxppuunneerree

LLiigghhtt  ++  BBuuiillddiinngg  22001166    aa  ccoonnffiirrmmaatt  îînnccææ  oo
ddaattææ  ppoozziiflfliiaa    ddee  eexxppoozziiflfliiee  lliiddeerr  mmoonnddiiaall
ppeennttrruu  tteehhnnoollooggiiaa  ddee  iilluummiinnaarree  øøii  ddee
sseerrvviicciiii  ppeennttrruu  ccllææddiirrii..    CCeell  mmaaii  mmaarree
eevveenniimmeenntt  ddiinn  lluummee  ppeennttrruu  iilluummiinnaatt,,
tteehhnnoollooggiiee  eelleeccttrriiccææ  øøii  ddee  aauuttoommaattiizzaarree  aa
ccllææddiirriilloorr,,  aa  îînncchhiiss  ppoorrflfliillee  øøii  aa  ssttaabbiilliitt  nnooii
rreeccoorrdduurrii..  CCrreeøøtteerreeaa  aa  ffoosstt  îînnrreeggiissttrraattææ
îînn  ttooaattee  sseeggmmeenntteellee  iimmppoorrttaannttee  --  nnuummæærr
ddee  vviizziittaattoorrii,,  nnuummæærr  ddee  eexxppoozzaannflflii  øøii
ssuupprraaffaaflflææ  ooccuuppaattææ..

IInnggiinneerriiee  eelleeccttrriiccææ
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expertiza comerflului cu produse electrice în aceste domenii,
au fost mai importante decât oricând în trecut la Light+
Building 2016."

Focus pe tehnolgia de siguranflæ øi securitate în
clædiri: prima ediflie a Forumului INTERSEC
desfæøurat la Frankfurt

Una dintre temele principale ale acestei ediflii a Light+
Building a fost tehnologia siguranflei øi securitæflii în clædiri.
Ea a fost, de asemenea, obiectul primului Forum Intersec ce
s-a derulat simultan cu târgul. Aceastæ conferinflæ de douæ
zile pentru tehnologia de securitate în clædirile inteligente a
oferit un vast program de prelegeri, forumuri de discuflii øi
tururi cu ghid la furnizorii de soluflii de siguranflæ inova-
toare øi tehnologie de securitate la Light+Building. În total,
în jur de 150 de participanfli din domeniile proiectærii,
instalærii øi exploatærii echipamentelor de securitate în
clædiri, precum øi din industria electrotehnicæ, au participat
la conferinfla de specialitate desfæøuratæ în paralel cu Light+
Building. Subiectul important al siguranflei øi al tehnologiei
de securitate în clædiri va fi extins în continuare la Frankfurt
øi la Centrul Expoziflional în viitor.

Problema-cheie digitalizarea: expozanfli øi
program complementar de evenimente
prezintæ cele mai recente tendinfle tehnologice
øi de design

Focusul în acest an la Light+Building a fost digitalizarea.
În consecinflæ, motto-ul târgului a fost ""CCâânndd  ssppaaflfliiiillee
mmooddeerrnnee  rreevviinn  llaa  vviiaaflflææ::  ddiiggiittaall  --  iinnddiivviidduuaall  --  rreeflfleeaa"". Solufliile
inteligente au arætat øi tehnologiile orientate spre viitor, care
graviteazæ în jurul digitalizærii øi creærii de reflele, precum øi
cele mai recente tendinfle din proiectare. În acest sens,
accentul a fost nu numai pe tendinflele pieflei de iluminat øi
influenfla luminii asupra oamenilor, ci øi cu privire la sigu-
ranfla reflelelor de comunicare în clædiri øi securitatea lor,
automatizarea clædirilor øi construirea de case inteligente
pentru gestionarea eficientæ a energiei. Aceste aspecte cheie
au fost, de asemenea, abordate în programul complementar
multidisciplinar øi extins pe durata cursurilor pentru experfli.

Luminale atrage aproape 200.000 de vizitatori
în regiunea Rin-Main

Sub motto-ul „„LLiigghhtt++BBuuiillddiinngg  mmeerrggee  îînn  oorraaøø““,, pe timpul
nopflii, Luminale a creat o legæturæ între târg øi oraø. În
acelaøi timp cu Light + Building, lider mondial al târgurilor
de profil, s-a derulat Bienala de Iluminat, ce a prezentat
peste 200 de instalaflii de iluminat unice în regiunea Rin-
Main. În acest an, "laboratorul de iluminat urban", a atras
aproape 200.000 de oameni. Combinaflia dintre cele douæ
evenimente, derulatæ în aria metropolitanæ a transformat
regiunea Rin-Main într-un loc de întâlnire unic pentru tofli
cei interesafli de iluminat øi, pentru a opta oaræ, a prezentat o
oportunitate de neegalat pentru a vedea arhitectura "într-o
nouæ luminæ" ca øi concepte de iluminat fascinante ale
peisajului urban, care a fost pur øi simplu reinventat, cu
aceastæ ocazie.

UUrrmmæættooaarree  eeddiiflfliiee  aa  LLiigghhtt  ++  BBuuiillddiinngg  vvaa  aavveeaa  lloocc  îînnttrree  1188
øøii  2233  mmaarrttiiee  22001188..

EEVVEENNIIMMEENNTT

LLuummiinnaallee  22001166

AAuuttoommaattiizzaarreeaa  ccllææddiirriilloorr
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FFiirrmmee  rroommâânneeøøttii  llaa  LLiigghhtt++BBuuiillddiinngg  22001166
ELBA SA
Înfiinflatæ în Timiøoara, cu o tradiflie de aproape 100 de

ani, ELBA este cel mai important producætor de corpuri
de iluminat din flaræ. 

Produsele øi solufliile inovatoare, personalizate de
ELBA pe o gama largæ de aplicaflii øi categorii, ræspund
cerinflelor de eficienflæ energeticæ øi digitalizare la prefluri
competitive. 

AMBIFLUX Oradea
În anul 2006 s-a înfiinflat Electronic interactiv SRL,

societate cu capital privat românesc. 

În anul 2008 se naøte marca Ambiflux® pentru comer-
cializarea corpurilor de iluminat cu LED-uri produse de
Electronic interactiv SRL. 

FLASHNET Braøov
Fondatæ în 2005, FlashNet este un lider în sisteme

inteligente de gestionare a energiei, cu operafliuni la nivel
mondial.

Compania integreazæ cele mai recente tehnologii IT,
energetice øi de telecomunicaflii în soluflii hardware øi
software, crearea øi implementarea de sisteme inteligente
pentru oraøe mai inteligente øi o mai bunæ infrastructuræ.

EEVVEENNIIMMEENNTT
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Astfel, s-a menflionat cæ percepflia luminii diferæ de la om
la om, de la un spafliu al unei clædiri la altul øi de la un mo-
ment la altul al zilei.

Acesta fapt se datoreazæ sensibilitæflii diferite a ochiului
uman la culori (lungimea de undæ a luminii), variafliei
raportului dintre iluminatul direct øi cel indirect (poziflia
corpurilor dintr-o încæpere ca øi înælflimea diferitæ a pla-
foanelor care, prin reflexie, genereazæ luminæ indirectæ) ca øi
cumulului dintre lumina naturalæ (care variazæ pe pacursul
zilei) øi cea artificialæ dar øi altor cauze.

Percepflia luminii de cætre ochiul uman este deci
subiectivæ øi se poate vorbi de conceptul de confort vizual.

Probleme ale instalafliilor electrice

În øedinfla de deschidere a GIS&CONTACTOR 2016,
prof. Niculae Mira, preøedintele SIEAR, a fost invitat sæ
susflinæ un scurt discurs, în cadrul cæruia a
vorbit despre câteva probleme actuale ale
instalafliilor øi ingineriei electrice pentru
clædiri. 

Domnia sa a abordat tema riscului de
incendiu în clædiri, una din cauze dacæ nu
chiar cea mai importantæ fiind instalaflia
electricæ. Prof. Mira a atenflionat cæ, deøi se
afirmæ în mod uzual cæ scurt-circuitul este
cauza majoræ a incendiilor de naturæ electricæ,
adeværata problemæ este cea a arcului electric
care, în realitate, este prezent permanent în
toate echipamentele care întrerup øi conec-
teazæ alimentarea de la reflea a consumatorilor
de energie electricæ. Dacæ în SUA aceastæ
problemæ, a protecfliei  la arc electric, este
tratatæ detaliat de o legislaflie specificæ, în
Europa, problema protecfliei instalafliilor la

arc electric nu este încæ abordatæ corespunzætor. O altæ
problemæ care fline oarecum øi de proiectant dar øi de
beneficiarii unei clædiri este cea a puterii pentru care o
instalaflie este dimensionatæ øi care este în mod frecvent
depæøitæ de numeroasele aparate electrice care se conecteazæ
la instalaflie.

Depæøirea pentru perioade mai lungi de timp a puterii
maxime absorbite de consumatori poate produce o îmbæ-
trânire rapidæ a instalafliei (de exemplu, a izolafliei conduc-
torilor electrici).

Verificarea periodicæ a funcflionærii instalafliilor, deøi ea
este prevæzutæ ca obligatorie în normele actuale, nu se
efectueazæ în mod real. 

Cu alte cuvinte, responsabilitatea bunei funcflionæri a
unei instalaflii electrice aparfline proiectantului, execu-
tantului dar øi administratorului øi celui care exploateazæ zi
de zi o clædire.

GGIISS&&CCOONNTTRRAACCTTOORR  22001166  
DDeezzbbaatteerree  ddeeddiiccaattææ  iilluummiinnaattuulluuii

ÎÎnn  ccaaddrruull  CCoonnffeerriinnflfleeii  GGIISS&&CCOONNTTAACCTTOORR
22001166,,  ddeessffææøøuurraattææ  îînn  zziilleellee  ddee  2222  øøii  2233
mmaarrttiiee  îînn  BBuuccuurreeøøttii,,  uunnaa  ddiinn  tteemmeellee
aabboorrddaattee  îînn  ccaaddrruull  uunnuuii  ppaanneell  ddeeddiiccaatt  aa
ffoosstt  cceeaa  aa  iilluummiinnaattuulluuii  îînn  ccllææddiirrii,,  ccuu
aacccceenntt  ppee  iilluummiinnaattuull  ddee  ssiigguurraannflflææ..
UUnnaa  ddiinn  ddeezzbbaatteerriillee  cceellee  mmaaii  iinntteerreessaannttee
aa  aabboorrddaatt  aassppeeccttee  ccee  flfliinn  ddee  ccaalliittaatteeaa
iilluummiinnaattuulluuii  îînn  ccllææddiirrii  øøii  mmoodduull  îînn  ccaarree
aarrhhiitteeccttuull  pprriivveeøøttee  pprroobblleemmaa..
AAcceeaassttææ  ddiissccuuflfliiee  aa  aavvuutt  ddrreepptt  iinnvviittaaflflii
ssppeecciiaalliiøøttii  îînn  iilluummiinnaatt  ddiinn  RRoommâânniiaa  ddaarr  øøii
ddiinn  aallttee  flflæærrii  øøii  aa  ooffeerriitt  ddiissttiinnssuulluuii  aarrhhiitteecctt
bbrriittaanniicc  MMiicchhaaeell  BBaallll,,  ssppeecciiaalliisstt  rreeppuuttaatt  îînn
iilluummiinnaatt,,  ooccaazziiaa  ssææ  pprreezziinnttee  ppuunnccttuull  ssææuu
ddee  vveeddeerree  aassuupprraa  ppeerrcceeppflfliieeii  lluummiinniiii
aarrttiiffiicciiaallee  ddee  ccæættrree  oomm..

ELECTRICIANUL 2/2016   9

EEVVEENNIIMMEENNTT

E2 - 2016  4/4/16  12:16 PM  Page 9



10 ELECTRICIANUL 2/2016

În plus, de câfliva ani în prim plan se aflæ siguranfla
clædirilor. Primeazæ atragerea atenfliei pentru protecflia la foc
în clædiri. De îndatæ ce a fost încheiatæ prima etapæ de
protecflie contra incendiilor, se trece la instalarea sistemelor
øi compontelor corespunzætoare. Øi în cazul acesta, insta-
latorii se confruntæ cu cerinfle care nu pot fi puse prea uøor
în practicæ.

Dupæ executare, trebuie sæ fie posibilæ recepflia echipa-
mentului de protecflie contra incendiilor a clædirii. Toate
izolafliile trebuie sæ fi fost realizate într-un mod profesionist
øi trebuie sæ existe certificate corespunzætoare de protecflie
contra incendiilor.

DDee  aacceeeeaa,,  bbaazzaa  ccoommppeetteennflfleeii  nnooaassttrree  ccoommpplleexxee  îînn  ddoommee--
nniiuull  pprrootteeccflfliieeii  îîmmppoottrriivvaa  iinncceennddiiiilloorr  oo  rreepprreezziinnttææ  uunn  ssppeeccttrruu
ddee  pprroodduussee  uunniicc,,  ddiivveerrssiiffiiccaatt..  AAcceessttaa  nnee  ffaaccee  ssææ  ffiimm  uunnuull
ddiinnttrree  ppuuflfliinniiii  ffuurrnniizzoorrii  ccuu  uunn  ssoorrttiimmeenntt  ccaarree  aaccooppeerrææ  ttooaattee
cceellee  ttrreeii  oobbiieeccttiivvee  aallee  pprrootteeccflfliieeii  ssttrruuccttuurraallee  îîmmppoottrriivvaa  iinncceenn--
ddiiiilloorr..

CCeellee  ttrreeii  oobbiieeccttiivvee  ddee  pprrootteeccflfliiee  ssuunntt::    lliimmiittaarreeaa  rrææssppâânn--
ddiirriiii  iinncceennddiiuulluuii,,  aassiigguurraarreeaa  ccææiilloorr  ddee  eevvaaccuuaarree  øøii  ddee  ssaallvvaarree
øøii  mmeennflfliinneerreeaa  ffuunnccflfliioonnæærriiii  iinnssttaallaaflfliiiilloorr  eelleeccttrriiccee  iimmppoorrttaannttee..

Proiectanflii øi operatorii au la dispoziflie, prin inter-
mediul sistemelor OBO, componente optime pentru pro-
tecflia completæ împotriva incendiilor øi pentru menflinerea
funcflionærii clædirii lor. 

În cele ce urmeazæ dorim sæ væ prezentæm, pe scurt,
câteva dintre produsele noastre care îndeplinesc cu succes
cel puflin unul dintre cele trei obiective de protecflie ce pot
împiedica focul în cazul unui incediu sau ræspândirea

acestuia. Poate gæsifli øi câteva aspecte noi, care væ pot ajuta
la proiectarea sau chiar øi la execuflia sistemelor de protecflie
contra incendiilor.

Primul obiectiv
de protecflie: 
limitarea
ræspândirii
focului

Prin delimitarea
focului la anumite sec-
fliuni constructive,
celelalte pærfli ale clæ-
dirii ræmân protejate
pe o anumitæ perioadæ
de timp definitæ. Acest
lucru oferæ un câøtig
semnificativ de timp
pentru evacuarea per-
soanelor øi iniflierea
mæsurilor de stingere.
Un asemenea produs
nou, lansat la cunos-
cutul târg internaflio-
nal de la Frankfurt
„Light + Building
2016“ este sistemul
PYROLIQ ®.

PPRROOTTEECCfifiIIAA  LLAA FFOOCC

SSIISSTTEEMMEE  DDEE  PPRROOTTEECCfifiIIEE  LLAA  FFOOCC  
CCuunnooøøttiinnflflee  ccoommppaaccttee  ddeesspprree  pprrootteeccflfliiaa  llaa  ffoocc

ÎÎnn  pprreezzeenntt  pprrootteeccflfliiaa  llaa  ffoocc  îîii
ffaaccee  ppee  mmuullflflii  pprrooiieeccttaannflflii  øøii
iinnssttaallaattoorrii  ddee  eecchhiippaammeennttee
tteehhnniiccee  ddee  ccoonnssttrruuccflfliiii  ssææ  ssee
ccoonnffrruunnttee  ccuu  oobbssttaaccoollee
aappaarreenntt  iinnssuurrmmoonnttaabbiillee..
IInnssttaallaaflfliiiillee  ssee  pprreezziinnttææ  ssuubb
ffoorrmmææ  ddee  rreeflfleellee  pprriinn
ssttrruuccttuurrii  ddee  ccoonnssttrruuccflfliiee
ccoommpplleexxee..  ÎÎnn  aacceesstt  sseennss,,
pprriicceeppeerreeaa  pprrooiieeccttaannttuulluuii
ccoonnssttææ  îînn  ccoooorrddoonnaarreeaa
ddiivveerrsseelloorr  sseeccflfliiuunnii  ddee
aassaammbbllaarree  pprreeccuumm  aalliimmeenn--
ttaarree,,  ssaalluubbrriizzaarree,,  îînnccæællzziirree,,
aaeerriissiirree  øøii  cclliimmææ  ccuu  iinnssttaallaaflfliiaa
eelleeccttrriiccææ..  AAcceesstt  lluuccrruu  îînn  ssiinnee
eessttee  ddeejjaa  ddeessttuull  ddee  ddiiffiicciill..
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Sistemul de etanøare 
PYROLIQ®

În industrie, în domeniul construcfliilor navale øi off-
shore - pentru utilizarea în cele mai dure condiflii de mediu
- acest sistem reprezintæ cea mai siguræ metodæ de etan-
øeitate la gaze, imperbeabilitate la apæ øi rezistenflæ la foc.

Clasa de rezistenflæ la foc deflinutæ A 60 precum øi
certificarea DNV GL dovedesc înalta securitate oferitæ de
PYROLIQ®.

Compartimentarea sistemului asiguræ rezistenflæ la apæ
pentru opresiune de pânæ la 2,5 bar øi o etanøeitate la gaze
de pânæ la 30 mbar.

Prin comparaflie cu alte sisteme, sistemul PYROLIQ®

este foarte uøor øi sigur de utilizat, fiind aprobat pentru
toate tipurile de cabluri exterioare, maritime, diverse flevi
din plastic sau metal. 

Al doilea obiectiv de protecflie: 
asigurarea cæilor de evacuare øi de salvare

În caz de incendiu, fiecare minut conteazæ. Cæile de
evacuare øi de salvare sunt, în astfel de situaflii, cæile vitale
centrale ale unei clædiri. Cu cât mai mult timp pot fi folosite
de cætre persoane, cu atât mai mari sunt øansele de a scæpa
de incendiu øi de fumul periculos. 

OBO oferæ o gamæ complexæ de sisteme testate de
protecflie împotriva incendiilor, pentru asigurarea cæilor de
evacuare øi de salvare. Gama cuprinde suporturi multi-cablu
øi borne metalice pentru cabluri, jgheaburi pentru cabluri,
canale de protecflie împotriva incendiilor, bandaje de pro-
tecflie împotriva incendiilor øi multe altele. Instalaflia pentru
cæile de evacuare se face deasupra tavanelor false.

Al treilea obiectiv de protecflie: menflinerea
funcflionærii electrice

Se realizeazæ menflinerea funcflionærii instalafliilor
electrice atunci când fluxul de curent nu este întrerupt în
timpul unui incendiu. Acest lucru înseamnæ: cæile de
evacuare øi de salvare ræmân utilizabile. Echipamentele
tehnice importante, cum sunt iluminærile de urgenflæ,
sistemele de avertizare în caz de incendiu, instalafliile de
evacuare a fumului øi instalafliile de stingere a incendiilor
funcflioneazæ în continuare. Cu cât mai mult funcflioneazæ
aceste sisteme, cu atât mai mari sunt øansele de salvare. 

Sistemele OBO Bettermann rezistæ la cældura focului pe
o anumitæ perioadæ de timp, færæ a limita funcflionalitatea
cablurilor. De la jgheabul pentru cabluri pânæ la doza de
derivaflie pentru cabluri, toate produsele sunt testate
conform normelor naflionale øi internaflionale.

Pentru vizualizarea tuturor produselor destinate pro-
tecfliei la foc, væ rugæm sæ vizualizafli catalogul nostru BSS –
Sisteme de protecflie la foc, pe care îl putefli descærca de pe
site-ul www.obo.ro.

PPRROOTTEECCfifiIIAA  LLAA FFOOCC

PPææssttrraarreeaa  ffuunnccflfliioonnaalliittææflfliiii  ccuu  FFiirreeBBooxx  

Nou 
2016!
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Pregætirea echipamentelor øi sis-
temelor pentru pornire rapidæ:
ee!!CCOOCCKKPPIITT noul software de dezvol-
tare øi parametrizare scurteazæ timpul
de dezvoltare pentru proiectele de auto-
matizare în timp ce impresioneazæ cu o
interfaflæ modernæ øi intuitivæ. La baza
software-ului se gaseøte CoDeSys 3,
care oferæ posibilitatea creærii de apli-
caflii simple øi versatile. 

Asigurând fiabilitatea pe termen
lung a unui proiect prin economii
durabile de cost, depinde de abilitatea
utilizatorului de a se adapta rapid la
noul software, ce oferæ un grad ridicat
de reutilizare. Aceasta evidenfliazæ
avantajul competitiv prin reducerea
timpului alocat programærii. 

WAGO îøi propune sæ îndepli-
neascæ aceste cerinfle exacte prin dez-
voltarea de software propriu de ingine-
rie: ee!!CCOOCCKKPPIITT. Mediu de dezvoltare
integrat, suportæ orice sarcinæ de auto-
matizare, de la configuraflia hardware,
programare, simulare øi vizualizare
pânæ la punerea în funcfliune - toate
într-un singur pachet software. 

Utilizafli softul de programare
pentru a acoperi toate bazele impor-
tante de automatizare în acelaøi timp în
care dezvoltafli proiecte deosebit de
complexe, rapid øi uøor. Pentru a
atinge aceste obiective, WAGO a echi-
pat software-ul sæu de inginerie cu
urmætoarele funcflii: 

Configurarea - parametrizare
hardware simplæ

Configurare rapidæ a magistralelor:
acest mediu ingineresc are o mare varie-
tate de caracteristici. Reflele complexe
pot fi uøor planificate, configurate øi
programate din ecranul "network
view". În plus faflæ de protocoale de
reflea clasice, cum ar fi MODBUS, alte
magistrale de câmp pot fi proiectate cu
doar câteva click-uri de mouse, precum
PROFIBUS, CAN øi CANopen.

Funcflionalitatea drag & drop face uøor
de realizat încorporarea unor elemente,
în timp ce funcflii copy & paste permit
utilizatorilor sæ dubleze rapid ramuri
complete de reflea. Setarea simultanæ a
valorilor parametrilor din mai multe
module subliniazæ, de asemenea, sim-
plitatea configurærii cu ee!!CCOOCCKKPPIITT. 

Chiar øi în reflele mixte cu mai
multe magistrale øi/sau protocoale,
e!NAVIGARE oferæ utilizatorilor o
privire de ansamblu claræ în orice
moment. ee!!CCOOCCKKPPIITT poate confi-
gura, de asemenea, conexiuni de date
între sistemele de control øi repetoare
de magistrale cu doar câteva click-uri,

ee!!CCOOCCKKPPIITT SSooffttwwaarree  EEnnggiinneeeerriinngg  --  iinnvviittaaflfliiee
sspprree  ddeessccooppeerriirree

MMÆÆSSUURRÆÆRRII  ØØII  AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII
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ajutând la prevenirea erorilor, simpli-
ficând øi reducând semnificativ pu-
nerea în funcfliune a sistemului. Un alt
plus: inginerii automatiøti pot încor-
pora perfect dispozitivele de câmp
disponibile, utilizând fiøierele de
descriere specifice magistralei, cum ar
fi cele EDS. 

AAvvaannttaajjee::
• Configuratoare integrate: rezul-

tate optime atunci când se creeazæ
componente øi legæturi de comu-
nicaflie.

• Uøurinfla în utilizare: economisifli
timp folosind Drag & Drop,
Copy & Paste sau procesarea
unui lot de controlere.

• Topologie de reflea graficæ; core-
læri facile.

Programarea - dezvoltatæ
pentru viitor, bazatæ pe un
standard industrial 

Minimizafli costurile øi eforturile
incluzind CoDeSys 3 în procesele de
control øi automatizare. Acest mediu
de programare familiar orienteazæ in-
stantaneu noii utilizatori care au expe-
rienflæ în programarea bazatæ pe stan-
dardul IEC 61131, cætre noul software
WAGO,  menit sæ îmbunætæfleascæ rea-
lizarea proiectului. Utilizatorii se simt
confortabil cu programarea orientatæ
obiect øi pot obfline mai mult de la
acest software. Folosifli ee!!CCOOCCKKPPIITT
pentru a defini, planifica øi programa
aplicafliile în conformitate cu IEC
61131. Softul are integrat editori de
vizualizare ce pot fi utilizafli pentru a
crea rapid øi uøor graficæ de înaltæ
rezoluflie, pentru un control al proce-
selor specifice. Ca un bonus, nu este
nevoie de timp suplimentar pentru re-
programarea unei aplicaflii - toate ele-
mentele software pot fi reutilizate
pentru alte proiecte. Putefli finaliza
sarcinile mai rapid utilizând o gamæ
largæ de biblioteci preconfigurate.

AAvvaannttaajjee::
• CoDeSys 3 tehnologie de bazæ:

refolosirea øi perfecflionarea pro-
iectelor existente în mod econo-
mic.

• IEC 61131-3: nu este nevoie sæ
învæflafli o nouæ programare. 

• Programare orientatæ obiect: pro-
fit din paradigme moderne. 

Vizualizare - Modernizarea
acflionærii øi monitorizarea 

Interfeflele moderne utilizate pentru
funcflionarea øi monitorizarea insta-
lafliilor sunt standard. Acest lucru este
foarte important, în prezent putând
determina alegerea sau acceptarea
sistemelor de automatizare. Utilizând
Drag & Drop, în ee!!CCOOCCKKPPIITT, se sim-
plificæ proiectarea interfeflelor folosite
de utilizatori. Editorul de vizualizare
integrat oferæ acces direct la variabile
de program; ecranele øi programele
PLC pot fi simulate pe PC-ul de
programare, færæ a fi nevoie de pre-
zenfla fizicæ a unui PLC, fapt ce duce la
reducerea timpului de dezvoltare a
proiectelor. Se utilizeazæ tehnologii
cum ar fi HTML 5 sau CSS, oferind
eliberarea de barierele tradiflionale de
limbaje de programare.

AAvvaannttaajjee::
• Interfeflele moderne utilizate

pentru funcflionarea øi monitori-
zarea instalafliilor: oferæ instala-
fliilor un aspect modern si perso-
nalizat. 

• Editor de vizualizare integrat:
putefli dezvolta folosind Drag &
Drop øi avefli acces direct la varia-
bilele de program. 

• Independent de un limbaj sau
sistem flintæ: HTML 5 sau CSS. 

Diagnostic dezvoltare -
punerea în funcfliune øi
întreflinere rapide

Cunoaøterea exacta a stærii curente
a reflelei de automatizare este o nece-
sitate absolutæ pentru detectarea øi
eliminarea rapidæ a erorilor - fie în
timpul dezvoltærii la birou sau direct în
procesul tehnologic, în timpul punerii
în funcfliune. ee!!CCOOCCKKPPIITT oferæ op-
fliuni de diagnozæ complete în acest
sens, cu vizualizæri individuale, afiøând
întotdeauna date curente de stare a
sistemelor de control. Mesajele de

eroare se transmit direct øi obiectiv.
Folosind funcflia de testare structuratæ
a legæturilor, erorile de cablare pot fi
identificate în mod sistematic. Chiar øi
cu soluflii complexe de automatizare,
vefli avea intotdeauna o imagine claræ a
situafliei de ansamblu. 

AAvvaannttaajjee::
• Vizualizæri sistematice de stare: se

oferæ întotdeauna o privire de
ansamblu a întregii situaflii, chiar
øi cu soluflii complexe de auto-
matizare. 

• Diagnostic complex: localizare øi
eliminarea rapidæ a erorii. 

Software-ul bazat pe CoDeSys 3
are funcflii ce asiguræ o funcflionare mai
rapidæ øi mai siguræ. Cu aspectul sæu
"panglicæ", software-ul oferæ o baræ de
meniu clar structuratæ, care s-a dovedit
a fi eficientæ øi de succes în alte aplicaflii
software moderne. Numai acele funcflii
care sunt direct legate de sarcina ac-
tualæ sunt vizibile utilizatorului. Inter-
fafla intuitivæ, combinatæ cu perfor-
manfla unei topologii de dezvoltare
integratæ, are ca efect o privire de an-
samblu mai bunæ, mai pufline click-uri
de mouse øi o mai mare utilitate. 

Avantajele dumneavoastræ 
cu softul e!COCKPIT 
• Timp de dezvoltare redus; 
• Amortizarea mai rapidæ a inves-

tifliei;
• Inginerie integratæ; 
• Design intuitiv;
• Software-ul modern;
• Programarea bazatæ pe standardul

IEC 61131 - CoDeSys 3; 
• Configurare graficæ a reflelei; 
• Programare orientatæ obiect.

MMÆÆSSUURRÆÆRRII  ØØII  AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII

IInnffoorrmmaaflfliiii  ssuupplliimmeennttaarree::
WWAAGGOO  KKoonnttaakktttteecchhnniikk  
GGmmbbHH  &&  CCoo..  KKGG  
RReepprreezzeennttaannflflaa  RRoommâânniiaa::  
SSttrr..  NN..  CCaarraammffiill  nnrr..  2266,,  BBll..  DD11,,  aapp..  77,,  
SSeeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeøøttii,,  RRoommâânniiaa
TTeell::  ++4400331144221188556688;;  
FFaaxx::  ++4400331144221188556699;;  
MMoobbiill::  ++4400775533993344330000  
iinnffoo--rroo@@wwaaggoo..ccoomm;;  
wwwwww..wwaaggoo..ccoomm
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Lapp Group, în calitate de producætor de cabluri
premium pentru Ethernet industrial, oferæ o gamæ foarte
mare de cabluri premufate. Grija faflæ de toate detaliile a
condus la elaborarea unor tehnologii de conectare a
conectorilor care garanteazæ cele mai înalte performanfle
care pot fi gæsite în piaflæ. Conexiunea dintre cablu øi
conector este perfect etanøæ, prin folosirea procedurii de
supra turnare (over molded). Conectorii folosifli oferæ un
grad de protecflie IP67 iar combinafliile produse asiguræ
transferul de date pentru protocoale de tip Profinet,
EtherCat sau EtherNet IP.

Cablurile folosite sunt selectate în funcflie de tipul de
aplicaflie. Astfel, pentru aplicafliile de
tip Profinet, sunt disponibile urmæ-
toarele variante, având mantaua exte-
rioaræ de culoare verde RAL 6018,
pentru o uøoaræ identificare:

• pentru pozare fixæ se folosesc
cabluri cu conductori plini, tip A, cu
douæ perechi, 2x2xAWG22/1;

• pentru aplicaflii flexibile se folo-
sesc cabluri cu conductori liflafli, cu 7
lifle, tip B, 2x2xAWG22/7;

• pentru aplicaflii superflexibile se
folosesc cabluri cu conductori liflafli, cu
19 lifle, tip C, 2x2xAWG22/19.

Mantaua exterioaræ a cablurilor
poate fi din PVC, PUR sau materiale
færæ halogeni, de tip FRNC.

Pentru aplicafliile de EtherCat sau EtherNet IP, cablurile
sunt cu manta de culoare albastræ, RAL 5021, având struc-
tura 2x2xAWG26/7. La fel, mantaua exterioaræ poate fi din
PVC, PUR sau compuøi færæ halogeni.

Pentru cablurile cu douæ perechi de conductori,
conectorii M12, cu 4 pini, sunt codificafli D.

Variantele disponibile sunt de tip patchcord sau cablu cu
un capæt liber øi un capæt premufat, astfel încât sæ poatæ fi
acoperite toate aplicafliile posibile. Existæ variante combi-
nate, în care un capæt are conector M12 iar celælalt capæt are
conector RJ45. Pentru cablurile de pathcord premufate cu
conectori de tip RJ45, pentru utilizare în interior,  pentru

SSoolluuflfliiii  ddee  ccoonneeccttaarree  aa  ccaabblluurriilloorr  ddee  EEtthheerrnneett
Ing. Dan Ciortea, LAPP KABEL ROMANIA

CCrreeøøtteerreeaa  nnuummæærruulluuii  ddee  aapplliiccaaflfliiii
iinndduussttrriiaallee  îînn  ccaarree  ccaabblluurriillee  ddee  EEtthheerrnneett
ssuunntt  ffoolloossiittee  aa  ffoosstt  uurrmmaarree  aa  ddeezzvvoollttæærriiii
ssiisstteemmeelloorr  ddee  aauuttoommaattiizzaarree  ccaarree  ssoolliicciittææ
uurrmmæærriirreeaa  uunnuuii  nnuummæærr  ddiinn  ccee  îînn  ccee  mmaaii
mmaarree  ddee  ppaarraammeettrrii,,  nneecceessaarrii  aaccoorrddæærriiii
ffiinnee  aa  pprroocceesseelloorr  iinndduussttrriiaallee..
PPee  llâânnggææ  nneecceessiittaatteeaa  uunnoorr  ccaabblluurrii  ddee
EEtthheerrnneett  iinndduussttrriiaall  ddee  ccaalliittaattee  ggaarraannttaattææ,,
aa  aappæærruutt  oo  nnoouuææ  pprroovvooccaarree  rreeffeerriittooaarree  llaa
ssiisstteemmeellee  ddee  ccoonneeccttoorrii  ccaarree  aassiigguurrææ
ttrraannssffeerruull  iinnffoorrmmaaflfliieeii  îînnttrree  mmoodduulleellee
ccoonneeccttaattee  pprriinn  EEtthheerrnneett..  CCaalliittaatteeaa
ccoonneexxiiuunniiii  ddee  EEtthheerrnneett  eessttee  ccoonnddiiflfliioonnaattææ
ddee  ccaalliittaatteeaa  ccoonneeccttoorriilloorr,,  ddee  ccaalliittaatteeaa
ccaabblluulluuii  ffoolloossiitt  øøii  ddee  mmoodduull  eeffeeccttiivv  îînn  ccaarree
aa  ffoosstt  ffææccuuttææ  îîmmbbiinnaarreeaa  îînnttrree  ccaabblluu  øøii
ccoonneeccttoorrii..  MMaaii  mmuulltt,,  ppeennttrruu  mmeennflfliinneerreeaa
pprroopprriieettææflfliilloorr  îînn  ttiimmpp,,  eessttee  vviittaall  ccaa
îîmmbbiinnaarreeaa  ssææ  aaiibbee  ppaarrttee  ddee  oo  pprrootteeccflfliiee
cclliimmaattiiccææ  ffooaarrttee  bbuunnææ  aassttffeell  îînnccââtt  pprraaffuull  øøii
uummeezzeeaallaa  ssææ  nnuu  ccoonndduuccææ  llaa  ddeepprreecciieerreeaa
ccoonneexxiiuunniiii..

CCAABBLLUURRII ØØII AACCCCEESSOORRIIII
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EtherCat sau EtherNet IP sunt dispo-
nibile øi variantele cu 4 perechi. Sunt
de asemenea disponibile, pentru apli-
cafliile de tip EtherCat, øi cabluri de
patchcord sau cu un capæt liber, pre-
mufate cu conectori de tip M8.

Toate aceste produse sunt execu-
tate la acelaøi standard de calitate øi
sunt testate individual, astfel încât se
garanteazæ cea mai înaltæ calitate.
Avantajul utilizærii cablurilor premu-
fate este dat de certitudinea funcflio-
nærii optime a utilajelor øi siguranfla în
funcflionare pe toatæ durata de viaflæ a
instalafliilor.

Pentru cazurile în care trebuie echi-
pat un cablu de Ethernet cu conector,
în øantier, Lapp Group væ oferæ o
gamæ de conectori RJ45 sau M12 capa-
bili sæ satisfacæ cerinflele de protecflie la
un nivel IP 67 sau IP 68. Se evitæ astfel pierderea conexiunii
sau micøorarea vitezei de transmitere a datelor pe parcursul
timpului.

În cazurile în care, în urma unui incident tehnic, s-a
produs deteriorarea unui tronson de cablu de Ethernet,
existæ posibilitatea înlocuirii tronsonului afectat, færæ a

înlocui întreg cablul, folosind sistemele de Data binder,
cutii destinate special interconectærii cablurilor de Ethernet.
Acest sistem conduce la micøorarea duratei de reparaflie øi la
repornirea mai rapidæ a fluxului de producflie.

PPeennttrruu  oorriiccee  iinnffoorrmmaaflfliiii  tteehhnniiccee  ssuupplliimmeennttaarree  vvææ  rruuggææmm  ssææ
aappeellaaflflii  llaa  ssppeecciiaalliiøøttiiii  LLaapppp  KKaabbeell  RRoommâânniiaa..

CCAABBLLUURRII ØØII AACCCCEESSOORRIIII

E2 - 2016  4/4/16  12:16 PM  Page 15



16 ELECTRICIANUL 2/2016

Intensitatea tipicæ a curentului de træsnet este de 30.000 A,
dar aceastæ valoare poate depæøi øi 100.000 A. Stæpânirea
acestor valori neobiønuite necesitæ cunoøtinfle, echi-

pamente øi materiale speciale.
Pentru a obfline sisteme de protecflie performante, care sæ

ofere protecflie realæ în locul unui risc de incendiu, conce-
perea øi instalarea paratræsnetelor trebuie sæ se bazeze pe:

• Cunoaøterea fenomenului fizic cu toate particula-
ritæflile acestuia: caracteristicile øi efectele curentului de
træsnet, tensiunile periculoase formate între instalaflia de
paratræsnet øi obiectele metalice, respectiv persoanele  apro-
piate etc. 

• Analiza amænunflitæ a obiectivului pe care dorim sæ îl
protejæm: pe baza planurilor de arhitecturæ øi a situafliei
reale.

• Cunoaøterea øi înflelegerea indicafliilor din normativ øi
din standardele domeniului (normativul I7-2011 øi stan-
dardul francez NF-C 17-102 - septembrie 2011).

• Alegerea atentæ a solufliei tehnice øi a paratræsnetului.
Pe parcursul celor 15 ani de activitate, solufliile tehnice

concepute de Echipot SRL s-au bazat întotdeauna pe
respectarea cerinflelor de mai sus øi au putut fi realizate în
condiflii optime prin alegerea unor echipamente deosebit de
eficiente, precise øi fiabile din oferta mondialæ, øi anume
paratræsnetele cu dispozitiv de amorsare IONIFLASH ale
firmei franceze France Paratonnerres.  

Paratræsnetele PDA IONIFLASH MACH®

Între anii 2010 - 2012, producætorul paratræsnetelor
IONIFLASH a extins gama produselor sale cu cinci modele

noi, denumite IONIFLASH MACH® NG, care asiguræ
protecflie optimæ pentru toate situafliile, indiferent de com-
plexitatea structurilor.  

Construcflia øi funcflionarea paratræsnetelor
IONIFLASH MACH® NG se bazeazæ pe o tehnologie
nouæ, brevetatæ, care foloseøte cele mai noi cercetæri din
domeniul protecfliei la træsnete. Unul din elementele noi
introduse de aceastæ tehnologie este rotunjirea vârfului
paratræsnetului, aplicatæ pentru prima datæ în construcflia
paratræsnetelor cu dispozitiv de amorsare, ceea ce asiguræ
precizie øi eficacitate deosebit de mare (avans de amorsare
omologat de 135 μs pentru IONIFLASH MACH® NG
60), influenflând pozitiv øi fiabilitatea acestora. În afaræ de
aceasta, dispozitivul de amorsare are douæ eclatoare, care
produc ionizare siguræ, indiferent de condifliile meteoro-
logice.

Paratræsnetele IONIFLASH MACH® au fost omolo-
gate øi testate în conformitate cu prevederile din Anexa C a
standardului francez NF C 17-102 din septembrie 2011.
Anexa C prevede ca testele la curenfli de øoc Iimp = 100 kA
(10/350 μs) sæ fie repetate de trei ori, dar IONIFLASH
MACH® a ræmas în stare bunæ de funcflionare øi în urma
repetærii acestui test de 14 ori.

Având o construcflie robustæ, færæ componente elec-
tronice, paratræsnetele IONIFLASH MACH® sunt foarte
fiabile, practic nu se defecteazæ, durata lor de viaflæ fiind de
peste 25 de ani. Producætorul oferæ o garanflie de 7 ani îm-
potriva tuturor viciilor de fabricaflie øi nu menflioneazæ
obligativitatea unor teste de bunæ funcflionare.

Având în vedere cæ în multe flæri se foloseøte versiunea
din 2011 a standardului francez NF-C 17-102, care prevede

PPaarraattrrææssnneettee  øøii  sseerrvviicciiii  ffiiaabbiillee  ppeennttrruu  oo
pprrootteeccflfliiee  ssiigguurrææ  îîmmppoottrriivvaa  ttrrææssnneetteelloorr

Arcadiu Munkacsi, www.echipot.ro 

PPRROOTTEECCfifiIIAA LLAA TTRRÆÆSSNNEETT
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verificarea periodicæ a bunei funcflionæri a paratræsnetelor cu
dispozitiv de amorsare, în conformitate cu metodologia
stabilitæ de fabricant, France Paratonnerres a dezvoltat øi
comercializeazæ dispozitivul de testare portabil
IONICHECK. În România, serviciul de testare a
paratræsnetelor este oferit gratuit de distribuitorul acestora,
ECHIPOT SRL, la sediul firmei.  

Paratræsnete IONIFLASH MACH® testabile de la
distanflæ

În cazurile structurilor cu
cerinfle speciale de suprave-
ghere, de exemplu, platforme
industriale cu un risc ridicat de
poluare a mediului, amplasa-
mente militare, spitale øi în
general acele obiective la care
nivelul de protecflie necesar
este  I++, I+, I sau II, produ-
cætorul recomandæ utilizarea
paratræsnetelor testabile de la
distanflæ printr-o comunicaflie
Bluetooth, IONIFLASH
CONNECT®, sau cele testa-
bile prin cablu, IONIFLASH
MACH® TF. Aceste douæ
modele pot fi foarte utile øi în
cazul în care este dificil accesul
pentru demontarea paratræs-
netului. 

Paratræsnetul IONIFLASH
CONNECT® poate fi testat
de la o distanflæ de maxim 
100 m cu ajutorul unui smart-
phone pe care se ruleazæ apli-
caflia cu aceeaøi denumire.  

Contorul IFLASHREPORT®

France Paratonnerres a
dezvoltat øi un contor de
lovituri de træsnete, denumit
IFLASHREPORT®, care este
de asemenea dotat cu
comunicaflie Bluetooth cætre
un smartphone, realizând în
acest fel un ansamblu complet
de monitorizare a instalafliei
de protecflie de la un singur
telefon inteligent. 

Contorul nou înregistreazæ
ora, data øi intensitatea descær-
cærilor în kA. Instalat pe con-
ductoarele de coborâre, poate
monitoriza loviturile de træsnet captate de paratræsnete,
asigurând mentenanfla preventivæ a instalafliei exterioare de
protecflie împotriva træsnetului. Având un domeniu de
detectare între 1 kA – 100 kA øi sensibilitæfli la impulsuri de
8/20 μs øi 10/350 μs, contorul IFLASHREPORT® poate fi
instalat øi pe conductoarele de legare la pæmânt din
instalafliile electrice interioare, monitorizând în aceste cazuri
supracurenflii din acestea, asigurând astfel mentenanfla
preventivæ a descærcætoarelor de supratensiuni tranzitorii. 

Monitorizare completæ cu un smartphone

Soluflia monitorizærii inteligente cu un smartphone a
instalafliei de protecflie formate din paratræsnete øi contoare
este rezultatul cercetærilor privind supravegherea siguræ øi
completæ a sistemelor de protecflie la træsnet. Soluflia a fost
dezvoltatatæ pentru un prestigios obiectiv francez, øi anume
Turnul Eiffel din PARIS. Sistemul de monitorizare obflinut
oferæ permanent øi simplu rapoarte de informare pentru
responsabilul cu securitatea locafliei.

PPRROOTTEECCfifiIIAA LLAA TTRRÆÆSSNNEETT

CCoonnttoorruull  IIFFLLAASSHHRREEPPOORRTT®®

PPaarraattrrææssnneettuull  IIOONNIIFFLLAASSHH
CCOONNNNEECCTT®®
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Introducere

Degradarea luminoasæ sau, mai
degrabæ, menflinerea fluxului luminos,
reprezintæ raportul dintre fluxul lu-
minos la un moment dat, de-a lungul
ciclului de exploatare, al unei læmpi sau
a unui aparat de iluminat, øi fluxul sæu
luminos iniflial, cu condiflia ca lampa
sau aparatul sæ funcflioneze în aceleaøi
condiflii specificate. Aceastæ scædere a
fluxului luminos este cauzatæ în prin-
cipal de încælzirea excesivæ a LED-
urilor, respectiv o temperaturæ ridicatæ
a joncfliunilor (Fig 1). În practicæ,
limita temperaturii joncfliunii utilizatæ
de producætorii de corpuri de iluminat
este de 85°C, temperaturæ la care sunt

specificate øi caracteristicile acestor
LED-uri. Temperatura de funcflionare
poate fi mai ridicatæ, dar procesul de
degradare este în acest caz accelerat. 

În cazul concret al unui aparat de
iluminat cu LED, simpla determinare a
scæderii nivelului de iluminare (în lux,
lx) dupæ un interval de timp (exprimat
în %/ore) nu poate însæ furniza corect
informafliile despre degradarea fluxului
luminos (în lumen, lm), de altfel expri-
mat tot în %/ore. Între cele douæ can-
titæfli existæ diferenfle esenfliale: absenfla
reflexiilor cauzate de elementele com-
ponente ale spafliului, influenfla tempe-
raturii ambiante la mæsurarea ilumi-
nærii (în lux). Specificarea degradærii
fluxului luminos reprezintæ deci o mæ-
suræ a gradului de stress termic al
LED-urilor din aparatul de iluminat.
Prin urmare, cu cât temperatura jonc-
fliunii este mai ridicatæ, cu atât degra-
darea luminoasæ este mai rapidæ.

Temperatura joncfliunii

În acest moment durata de viaflæ
este specificatæ de producætorii de
corpuri de iluminat în diferite formate
ca în Fig 2.

Formatul LxxB/Fxx descris în
aceastæ figuræ (L80B10, 60000 ore),
adoptat de cei mai mulfli producætori,
în concordanflæ cu standardele în vi-
goare, unde L reprezintæ procente din
fluxul luminos iniflial (80% în acest
caz) dupæ 60000 ore de funcflionare
cumulate.

O metodæ convenabilæ pentru a
observa gradul de stress termic al unui
corp de iluminat cu LED, este de a
mæsura variaflia de putere, dupæ aproxi-
mativ 45 min de la conectare. Aceastæ
variaflie va fi cauzatæ în principal de
scæderea tensiunii directe (pe LED-uri)
odatæ cu creøterea temperaturii jonc-
fliunii. O asemenea joncfliune semicon-
ductoare are un factor negativ de va-
riaflie a tensiunii directe cu tempe-
ratura. Spre exemplu, pentru o diodæ
cu Si, acest coeficient, K, are valoarea
de -2.2mV/°C iar pentru mai multe
diode în serie, acesta va multiplicat cu
numærul de diode (spre exemplu pen-
tru zece diode în serie coeficientul K va
fi 10 x -2.2mV/°C, adicæ -22mV/°C).

În cazul unui corp de iluminat cu
mai multe LED-uri în serie, cu un
factor de variaflie al tensiunii directe K
de -30mV/°C øi o variaflie a tensiunii
pe LED-uri de 3V la un curent de 2A,
atunci: ΔPLED=3V.2A=6W, reprezintæ
variaflia de putere pe LED-uri.

Aceastæ variaflie de putere se va
reflecta într-o variaflie de putere de
intrare în aceeaøi mæsuræ, bineînfleles
dacæ sursa de alimentare nu prezintæ
probleme de stabilitate.

Aceastæ variaflie de putere pe LED-
uri este deci efectul variafliei tensiunii
directe cu temperatura, conform
factorului K. În acest caz, variaflia de
temperaturæ se poate calcula astfel:
ΔT=ΔV/K=3V/(0.03V/°C)=100°C ce
reprezintæ variaflia temperaturii pe
joncfliune.

DDuurraattaa  ddee  vviiaaflflææ  aa  ccoorrppuurriilloorr  ddee  iilluummiinnaatt  
ccuu  lleedd

Prof. Dr. Eng. S. Matei - Electromagnetica SA

UUnnaa  ddiinnttrree  cceellee  mmaaii  iimmppoorrttaannttee
ccaarraacctteerriissttiiccii  aallee  LLEEDD--uurriilloorr  uuttiilliizzaattee  îînn
iilluummiinnaatt  eessttee  rreepprreezzeennttaattææ  ddee  dduurraattaa  ddee
vviiaaflflææ..  AAcceeaassttææ  ccaarraacctteerriissttiiccææ,,  ccee
ddeeffiinneeøøttee  ccaappaabbiilliittaatteeaa  ddee  aa  pprroodduuccee
lluummiinnææ  ppee  oo  dduurraattææ  ccââtt  mmaaii  lluunnggææ  ddee
ffuunnccflfliioonnaarree,,  øøii  ddeeccii  rreedduucceerreeaa  cciicclluulluuii  ddee
ddeeffeeccttaarree,,  ssee  eexxpprriimmææ  îînn  oorree  ddee
ffuunnccflfliioonnaarree  øøii  eessttee  mmuulltt  mmaaii  lluunnggææ  îînn
ccoommppaarraaflfliiee  cceeaa  aa  ccuu  mmaajjoorriittææflfliiii  ssuurrsseelloorr
ddee  iilluummiinnaatt  ccoonnvveennflfliioonnaallee..  PPeennttrruu
ssiisstteemmeellee  ddee  iilluummiinnaatt  ccuu  LLEEDD  ssffâârrøøiittuull
dduurraatteeii  ddee  vviiaaflflææ  nnuu  ssee  mmaanniiffeessttææ  pprriinn
îînnttrreerruuppeerreeaa  ffuunnccflfliioonnæærriiii  ccii  pprriinn
ddeeggrraaddaarreeaa  ttrreeppttaattææ  aa  fflluuxxuulluuii  lluummiinnooss..
AArrttiiccoolluull  ddee  ffaaflflææ  îîøøii  pprrooppuunnee  ssææ  ccoonnttrriibbuuiiee
llaa  ccllaarriiffiiccaarreeaa  aacceessttuuii  aassppeecctt  pprreeccuumm  øøii
lleeggæættuurraa  ccuu  ggaarraannflfliiaa  aappaarraatteelloorr  ssaauu  aa
eecchhiippaammeenntteelloorr  ddee  iilluummiinnaatt  ccuu  LLEEDD
ssppeecciiffiiccaattææ  ddee  ffaabbrriiccaannflfliiii  ddee  ccoorrppuurrii  ssaauu
ssoolluuflfliiii  ddee  iilluummiinnaatt  ccuu  LLEEDD..  

FFiigg  11..  FFoottooggrraaffiiaa  tteerrmmiiccææ  aa  uunneeii  mmaattrriiccee  LLEEDD
ddeennuummiittaa  CChhiipp  OOnn  BBooaarrdd,,  CCOOBB FFiigg..  22..  EExxeemmppllee  aallee  mmoodduulluuii  ddee  ssppeecciiffiiccaarree  aa  dduurraatteeii  ddee  vviiaaflflææ

IILLUUMMIINNAATT
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În acest caz, la un ambient de 25°C,
temperatura joncfliunii va fi deci
125°C. O asemenea temperaturæ nu
este însæ recomandatæ în funcflionare,
deoarece se aflæ la limita condifliei de
funcflionare æi va accelera degradarea
luminoasæ. 

Durata de viaflæ

În urma emiterii Standardului de
performanfle ale corpurilor de iluminat
cu LED, IEC/EN 62722, durata de
viaflæ a corpurilor de iluminat cu LED a
devenit un atribut important în
competiflia din piafla de iluminat. În
acest Standard, caracteristicile øi
metodele de determinare a duratei de
viaflæ pentru corpuri de iluminat,  sunt
relatate la Standardul pentru LED-uri
øi/sau module LED, respectiv IEC/EN
62717, cu unele amendamente. Asta
presupune deci ca producætorul de
corpuri de iluminat sæ transfere
caracteristicile de menflinere a fluxului
luminos ale aparatului cætre modulul
LED sau sursa emisivæ cu LED, dacæ
nu existæ o altæ apreciere. În acest caz,
se va declara cæ reprezintæ durata de
viaflæ a sursei emisive de luminæ, alæturi
de cea a sursei de alimentare/driver.
Asta înseamnæ cæ nu existæ o singuræ
reprezentare a duratei de viaflæ a
aparatului de iluminat sau a sistemului
øi deci o interpretare a combinafliei
celor douæ a lor, în cazul în care existæ
o diferenflæ între cele douæ.

Fiabilitatea øi durata de viaflæ a
sistemelor de iluminat SSL cu LED nu
este în general cunoscutæ øi nici nu
existæ o metodæ pentru a fi determinatæ
ca în cazul LED-urilor sau modulelor.
Practica de a transmite valoarea de
menflinere a fluxului luminos a LED-
urilor, ca substitut al duratei de viaflæ a
unui sistem de iluminat cu LED-uri

este incorectæ, deoarece reprezintæ
evaluarea fiabilitæflii unei singure com-
ponente a sistemului. În consecinflæ,
durata de viaflæ a unui corp de iluminat,
chiar dacæ este bine conceput øi fa-
bricat, nu poate fi determinatæ doar de
deprecierea luminoasæ a LED-urilor.
Pentru mulfli producætori de aparate de
iluminat cu LED însæ, utilizarea
menflinerii fluxului luminos al LED-
urilor (dupæ LM80),  pentru estimarea
duratei de viaflæ a corpului de iluminat
poate fi atribuitæ doar prin disponi-
bilitatea imediatæ a acestor valori.
Aceste valori însæ nu furnizeazæ date
reale despre corpul de iluminat. În cele
mai multe cazuri, nici furnizorii de
produse øi nici clienflii nu sunt con-
øtienfli de aceste diferenfle, în parte
pentru cæ aceastæ problemæ nu a fost
exploratæ øi comunicatæ suficient.

Ca urmare, componente LED de
calitate, încorporate în produse slab
proiectate øi/sau construite, pot
transforma corpul de iluminat dintr-un
obiect „longeviv” într-unul de tip
"træieøte intens, mori tânær". De-
claraflia duratei de viaflæ a LED-urilor
este adesea prezentatæ în termeni de
ore øi/sau ani, færæ alte date înregistrate
sau în suportul acestora. Garanfliile, de
asemenea, pot fi denaturate din cauza
lipsei de date, fiind transferate în
sarcina øi deci la riscul producætorului.
Declaraflia de "100 000 ore de viaflæ
pentru un corp de iluminat cu LED-
uri" a fæcut loc treptat conøtientizærii
faptului cæ existæ puflinæ coerenflæ øi
foarte pufline date publicate, dar øi ca
urmare a dificultæflilor/realitæflilor în
jurul aøa-numitei „durate de viaflæ” a
corpului de iluminat. Situaflia este
diferitæ pentru componentele LED,
pentru care existæ date dupæ mii de ore
de funcflionare precum øi standar-
dizarea metodei de estimare (Fig. 3).

In loc de concluzie

Cum abordæm? Nu existæ încæ un
protocol acceptat pentru mæsurarea øi
caracterizarea duratei de viaflæ. În
parte, acest lucru se datoreazæ cos-
turilor, legate de un numær echitabil de
mostre de produs ce urmeazæ a fi
testate pentru a obfline rezultate con-
cludente, de asemenea, într-o mare
mæsuræ, ca urmare a accentului pus de
industrie iniflial pe deprecierea lumi-
noasæ. Aceste produse cu LED-uri au
fost descrise pânæ nu de mult, ca fiind
"diferite" de tehnologiile convenflio-
nale, deprecierea luminoasæ produ-
cându-se treptat pânæ la dispariflie. Aøa
cum s-a dovedit însæ din comporta-
mentul acestor „sisteme” cu LED-uri,
a devenit evident cæ viafla unui corp de
iluminat poate fi considerabil mai
scurtæ faflæ de ceea ce este menflionat
prin durata deprecierii luminii, deøi în
general, este mult mai lungæ decât în
multe soluflii actuale de iluminat.

Abordarea acestor aspecte va fi o
încercare de a clarifica înflelegerea
generalæ a fiabilitæflii øi a modului în
care aceasta se referæ la durata de viaflæ;
explorarea metodelor de estimare øi
caracterizare a duratei de viaflæ; sepa-
rarea tipurilor de defecte øi moduri de
defectare; analiza diferenflelor dintre
sistemele reparabile øi non-reparabile;
revizuirea definifliei duratei de viaflæ a
produsului. Este important ca aceastæ
temæ sæ menflinæ comunitatea SSL în
contact øi, chiar mai mult, sæ fie
posibilæ o cooperare, pentru obflinerea
de date cât øi stabilirea de bune
practici, astfel încât durata de viaflæ sæ
poatæ fi precis øi simplu descrisæ.

FFiigg..  33..  IInnssttaallaaflfliiee  ppeennttrruu  mmææssuurraarreeaa
tteemmppeerraattuurriiii  jjoonnccflfliiuunniiii  LLEEDD

IILLUUMMIINNAATT

E2 - 2016  4/4/16  12:16 PM  Page 19



20 ELECTRICIANUL 2/2016

RReeaabbiilliittaatt  øøii  mmooddeerrnniizzaatt  îînn  uullttiimmiiii  1100  aannii,,  iilluummiinnaattuull  ppuubblliicc  ddiinn
BBrraaøøoovv  aa  ffoosstt  bbaazzaa  ssoolluuflfliioonnæærriiii  uunneeii  nnooii  pprroovvooccæærrii  ssoocciieettaallee  ddiinn
ccoonnflfliinnuuttuull  ccæærreeiiaa  rreeflfliinneemm::

•• UUttiilliizzaarreeaa  eeffiicciieennttææ  aa  rreessuurrsseelloorr  pprriinn  ooppttiimmiizzaarreeaa  iinntteeggrraattææ  aa
ccoonnssuummaattoorriilloorr  eenneerrggeettiiccii;;

•• AAssiigguurraarreeaa  ssiigguurraannflfleeii  ccoommuunniittææflfliiii,,  pprrootteejjaarreeaa  lliibbeerrttææflfliilloorr  øøii
sseeccuurriittææflfliiii  cceettææflfleenniilloorr  øøii  bbuunnuurriilloorr  aacceessttoorraa..

Flash Lighting Services SA, în asociere cu Flashnet SRL,
a implementat un sistem integrat privind:

•• telemanagementul luminatului la nivelul întregului
municipiu; 

•• supraveghere video în 29 zone cu risc sporit de infrac-
flionalitate;

•• interactivitatea cetæflenilor prin intermediul  butoanelor
de panicæ;

•• viteza de reacflie crescutæ a polifliei locale, facilitatæ de
dispeceratul special constituit.

Proiectul, finanflat prin POR 2007-2013, a avut un buget
de 7.736.000 lei øi s-a realizat în 17 luni. S-au livrat:

•• controllere individuale (10.481 puncte luminoase) øi
concentratori de date;

•• 42 camere video;
•• 42 butoane de panicæ;
•• 2 staflii de încærcare EV;

•• dispecerat dotat cu soft specializat de telegestiune øi
componente harware (comunicare,  stocare øi operare date,
interfaflæ video).

Iluminatul inteligent permite de la distanflæ:
•• comenzi on/off programabile funcflie de calendar, con-

diflii meteo, evenimente
•• dimming  individual (orele 01:00-05:00) corelat cu

riscul, tipul øi intensitatea traficului;
•• monitorizarea continuæ a tuturor parametrilor de

reflea;
•• alarmarea în situaflii de consumuri neautorizate/func-

flionare în afara orarului. 

Datele se transmit prin liniile electrice (PLC), GSM øi
internet, platforma inteligentæ creatæ fiind baza dezvoltærii
ulterioare a conceptului Smart City în Braøov.

Braøovul este cel mai reprezentativ oraø inteligent al
momentului însæ nu este singura procupare de integrator de
soluflii pentru Smart Communities a firmei Flash Lighting
Services SA, alte oraøe beneficiind de sisteme similare, aflate
în diverse faze de dezvoltare: Cælæraøi, Sinaia, Botoøani,
Craiova,Alba Iulia. 

SSMMAARRTT  CCIITTYY

SSmmaarrtt  LLiigghhttiinngg  ppeennttrruu  SSmmaarrtt  CCiittyy  BBrraaøøoovv  
pprriinn  FFllaasshh  LLiigghhttiinngg  SSeerrvviicceess

SScchheemmaa  llooggiiccææ  aa  SSiisstteemmuulluuii  ddee  TTeelleeggeessttiiuunnee  
aa  IIlluummiinnaattuulluuii  PPuubblliicc  øøii  SSiigguurraannflflaa  PPooppuullaaflfliieeii  

ddiinn  MMuunniicciippiiuull  BBrraaøøoovv
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ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  1122  --  1144  ooccttoommbbrriiee  22001166

va avea loc la SINAIA

A 51-a CONFERINfiÆ INSTALAfiII

IInnssttaallaaflfliiii  ppeennttrruu  îînncceeppuuttuull  mmiilleenniiuulluuii  IIIIII
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. 

PPeennttrruu  rreellaaflfliiii  ssuupplliimmeennttaarree::

AAssoocciiaaflfliiaa  IInnggiinneerriilloorr  ddee  IInnssttaallaaflfliiii  ddiinn  RRoommâânniiaa,,
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

SSoocciieettaatteeaa  ddee  IInnssttaallaaflfliiii  EElleeccttrriiccee  øøii  AAuuttoommaattiizzæærrii  
ddiinn  RRoommâânniiaa
Tel: 021-252.48.34; 252.42.80/160; 
e-mail: siear@instal.utcb.ro; 
Preøedinte executiv SIEAR:
Prof. univ. dr. ing. Niculae MIRA
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Fiecare dintre cele 4 tehnologii distincte, este folositæ în
anumite tipuri de aplicaflii, în funcflie de carateristicile ei.
Astfel, recunoaøterea prezenflei prin detecflia în infraroøu
este obturatæ de obstacole fizice pe care utilizarea radiolo-
cafliei le depæøeøte iar analiza formelor folositæ la detecflia
video este aplicabilæ acolo unde existæ posibilitatea de a avea
imagini. 

Steinel oferæ soluflia potrivitæ de senzori de prezenflæ
pentru orice tip de aplicaflie:

Pasiv-Infraroøu 

Reacflioneazæ la surse de cælduræ în miøcare. 

Înaltæ Frecvenflæ 

Trece chiar øi prin perefli subfliri.

Ultrasunete 

Cuprind întreaga încæpere øi de jur-împrejurul obiec-
telor. 

Detecflie prezenflæ persoane 

Detectezæ prezenfla persoanelor øi contorizeazæ numærul
acestora. Detecflia cu camera: dacæ restul senzorilor
detecteazæ miøcæri (mai ample sau mai mici; fie miøcarea
amprentei cældurii corpului uman fie miøcarea în sine),
camera video detecteazæ øi un om care stæ øi priveøte la
televizor de exemplu sau care doarme øi nu se miøcæ deloc !

În acest caz se detecteazæ forma omului (cap, umeri,
mâini), independent de cældura emanatæ de corpul sæu sau
de miøcarea corpului. Forma corpului uman este recu-
noscutæ prin comparaflia cu niøte modele standard. 

SSeennzzoorriiii  ddee  pprreezzeennflflææ  øøii  mmiiøøccaarree  
EExxiissttææ  nnuummeerrooaassee  aapplliiccaaflfliiii  uunnddee  sseessiizzaarreeaa  pprreezzeennflfleeii  oommuulluuii  eessttee  eesseennflfliiaallææ..  FFiiee  ccææ  eessttee  vvoorrbbaa  ddee  ccoonnttrroolluull  iilluummiinnaattuulluuii  ((aapplliiccaaflfliiaa

cceeaa  mmaaii  uuzzuuaallææ  aa  sseennzzoorriilloorr  ddee  pprreezzeennflflææ)),,  ffiiee  ccææ  eessttee  vvoorrbbaa  ddee  cclliimmaattiizzaarreeaa  uunnoorr  ssppaaflfliiii  ssaauu  ddee  aapplliiccaaflfliiii  ddee  sseeccuurriittaattee  øøii  ccoonnttrrooll  aacccceess,,
sseennzzoorriiii  ccee  ddeeppiisstteeaazzææ  pprreezzeennflflaa  uummaannææ  ccoonnssttiittuuiiee  eelleemmeennttuull  ccee  ccoommaannddææ  îînn  mmoodd  aauuttoommaatt  uunn  îînnttrreegg  ssiisstteemm  ((ddee  iilluummiinnaatt,,  ddee
cclliimmaattiizzaarree  eettcc..))..

IIaattææ  ddee  ccee  eessttee  iimmppoorrttaanntt  ssææ  ddeetteeccttææmm  ccuu  pprreecciizziiee,,  aaccuurraatteeflflee  øøii  rraappiidd  pprreezzeennflflaa  oommuulluuii  îînnttrr--uunn  aannuummiitt  ssppaaflfliiuu  ssaauu  iinncciinnttææ..  CCuumm
ccoonnffiigguurraaflfliiaa  iinncciinntteelloorr  øøii  mmeeddiiuull  ddiiffeerrææ  mmuulltt,,  pprroodduuccæættoorriiii  ddee  sseennzzoorrii  aauu  ddeezzvvoollttaatt  ddiivveerrssee  tteehhnnoollooggiiii,,  aaddaappttaattee  ddiivveerrsseelloorr  ssiittuuaaflfliiii..

PPrroodduuccæættoorruull  ggeerrmmaann  SStteeiinneell  ooffeerrææ  cceeaa  mmaaii  ddiivveerrssææ  ggaammææ  ddee  sseennzzoorrii  ddee  pprreezzeennflflææ,,  ccee  uuttiilliizzeeaazzææ  ddeetteeccflfliiaa  îînnffrraarrooøøuu,,  cceeaa  uullttrraassoonniiccææ,,
rraaddiioollooccaaflfliiaa  øøii,,  ffoolloossiinndd  oo  tteehhnnoollooggiiee  uunniiccææ,,  rreeccuunnooaaøøtteerreeaa  pprreezzeennflfleeii  pprriinn  iinntteerrpprreettaarreeaa  iimmaaggiinniilloorr  uunneeii  ccaammeerree  vviiddeeoo..

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC
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Læmpi dotate cu senzor

Læmpile cu senzor de la STEINEL sunt soluflia perfectæ
pentru construcflii noi øi renoværi. Senzorul de înaltæ
frecvenflæ inventat de STEINEL este integrat în lampæ øi
aprinde lumina doar atunci când este nevoie.

Pur øi simplu conectafli lampa la curent, reglafli senzorul
prin butoanele de reglaj – øi gata ! 

Sistemele LED de ultimæ generaflie øi de înaltæ calitate de
la STEINEL asiguræ o iluminare potrivitæ øi eficientæ din
punct de vedere energetic. 

Reglarea constantæ a luminii cu senzori
inteligenfli 

În sælile de clasæ sau în birouri existæ raporturi diferite
de luminæ datoritæ ferestrelor mari. 

Pentru o utilizare optimæ a luminii naturale, mecanismul
de comandæ al iluminærii ar trebui sæ reacflioneze diferit în
funcflie de situaflie.

Senzorii DALI de la STEINEL fac posibil controlul
optim al luminozitæflii în funcflie de lumina zilei, datoritæ
reglajului constanflei luminii prin douæ canale de luminæ. 

Atunci când lumina zilei creøte, senzorul diminueazæ
intensitatea luminoasæ.

Dacæ este necesaræ mai multæ luminæ datoritæ întune-
ricului progresiv, atunci intensitatea luminii artificiale creøte
în mæsura în care este nevoie. Astfel, existæ un confort spo-
rit datoritæ intensitæflii luminoase constante, dar øi datoritæ
economisirii energiei, pentru cæ lumina artificialæ se aprinde
doar când este cu adeværat nevoie.

Senzorii DALI se pot integra foarte simplu în sistemul
de iluminat. 

Punerea în funcfliune se poate face comod, prin teleco-
mandæ. 

Senzorii de miøcare detecteazæ miøcæri ample (de
exemplu, deplasarea unui obiect/om), pe când un senzor
de prezenflæ detecteazæ atât miøcæri mari, cât øi miøcæri mici
(de exemplu, mâinile pe tastaturæ sau pe un mouse!).

Detecflia miøcærii/prezenflei se face în funcflie de gradul
de sensibilitate constructivæ a senzorului, nu de natura lui
(PIR, înaltæ frecvenflæ, etc.). Aceastæ idee este eronatæ øi
trebuie øtiut cæ acelaøi senzor de prezenflæ are øi o zonæ de
detecflie a miøcærii dar øi o zonæ de detecflie a prezenflei
omului, ce este drept mai redusæ. Pe piafla din România
sunt de fapt puflini senzori care detecteazæ într-adevær
prezenfla omului iar marea majoritate sunt senzori de
miøcare, denumifli în mod impropriu senzori de prezenflæ...

În diagrama alæturatæ, sunt marcate atât zona de
detecflie a miøcærii (cu gri), cât øi zona de detecflie a pre-
zenflei (cu portocaliu).

Care este diferenfla dintre un senzor de miøcare øi unul de prezenflæ, pentru cæ în branøæ, aceøti doi
termeni sunt des confundafli?

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC
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Parcul fotovoltaic se aflæ la apro-
ximativ 2 km de localitatea Visonta øi
este deflinut de compania Mátrai
Erömü ZRt, unul dintre producætorii
de energie maghiari care foloseau pânæ
acum combustibili fosili tradiflionali,
acoperind aproximativ 13% din nece-
sarul  Ungariei. Unicitatea proiectului
este datæ, alæturi de capacitate øi teh-
nologia folositæ, de amplasarea acestuia
pe un teren folosit pentru depozitarea
deøeurilor. Construit pe halda de steril
din valea Özse, parcul este un exemplu
remarcabil de reabilitare alternativæ a
zonelor exploatate pentru producerea
energiei. Terenul pe care a fost con-
struit parcul a fost folosit peste 20 de
ani pentru depozitarea sterilului, aco-
perit ulterior cu pæmant vegetal în con-
formitate cu standardele internaflionale
øi recultivat cu vegetaflie naturalæ.

Proiectul a fost inifliat în 2013, iar
construcflia parcului a început la 1
iunie 2015. 

Investiflia de la Visonta, cu o putere
totalæ instalatæ de 18,5 MW, este cel
mai mare parc fotovoltaic din Ungaria,
fiind compus din 72.480 de celule
solare policristaline, cu o putere
nominalæ de 255 Watt fiecare.  

EnergoBit a contribuit la realizarea
proiectului prin furnizarea a zece
posturi de transformare, echipate cu
invertoare øi transformatoare uscate øi
trei posturi de transformare care furni-
zeazæ tensiunea pentru funcflionarea
parcului. De asemenea, EnergoBit a
construit øi staflia de conexiune a par-
cului, echipatæ cu celule de medie
tensiune. Pentru transformarea  curen-

tului continuu în curent alternativ s-au
folosit invertoare de 0,8 MW, iar
energia electricæ generatæ ajunge la
staflia MAVIR (TSO din Ungaria)
printr-o LEA de 120 kV. 

Celulele solare funcflioneazæ de
dimineaflæ pânæ seara în perioadele cu
vreme însoritæ, energia generatæ aco-
perind consumul de energie electricæ a
aproximativ 4000 de gospodærii. 

Investiflia a fost finanflatæ 50% din
fonduri private øi 50% din fonduri de
stat, cu acordul Ministerului Econo-
miei din Ungaria în 2014. Valoarea
totalæ al investifliei a depæøit 20 de
milioane de euro. 

wwwwww..eenneerrggoobbiitt..rroo

EEnneerrggooBBiitt  aa  ccoonnttrriibbuuiitt  llaa  rreeaalliizzaarreeaa  cceelluuii  mmaaii
mmaarree  ppaarrcc  ssoollaarr  ddiinn  UUnnggaarriiaa  

1188,,55  MMWW  ––  7722448800  ddee  ppaannoouurrii  ssoollaarree  
EEnneerrggooBBiitt  aa  ccoonnttrriibbuuiitt  llaa  rreeaalliizzaarreeaa  cceelluuii  mmaaii  mmaarree  ppaarrcc  ffoottoovvoollttaaiicc  ddiinn  UUnnggaarriiaa..  PPaarrccuull
ssoollaarr  ddee  llaa  VViissoonnttaa  aa  ffoosstt  ppuuss  îînn  ffuunnccflfliiuunnee  îînn  ooccttoommbbrriiee  aannuull  ttrreeccuutt  øøii  aa  ffoosstt  rreeaalliizzaatt  ddee
uunn  ccoonnssoorrflfliiuu  ddee  ffiirrmmee  ddiinn  UUnnggaarriiaa,,  AAuussttrriiaa  øøii  RRoommâânniiaa,,  rreepprreezzeennttaattææ  ddee  EEnneerrggooBBiitt..
CCoonnssttrruuiirreeaa  ppaarrccuulluuii  ssoollaarr  ddee  llaa  VViissoonnttaa  ppeerrmmiittee  îînncceettaarreeaa  ffoolloossiirriiii  ccoommbbuussttiibbiilliilloorr  ffoossiillii
ttrraaddiiflfliioonnaallii  øøii  rreedduucceerreeaa  eeffeecctteelloorr  ddææuunnæættooaarree  aassuupprraa  aattmmoossffeerreeii,,  pprreeccuumm  øøii
eeffiicciieennttiizzaarreeaa  ccoossttuurriilloorr  øøii  ddeezzvvoollttaarreeaa  iinndduussttrriieeii  ddee  eenneerrggiiee  ddiinn  ssuurrssee  rreeggeenneerraabbiillee..  

SSUURRSSEE RREEGGEENNEERRAABBIILLEE
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Graflie gamei sale DDFFSS  44  BB, firma germanæ DOEPKE are
cea mai importantæ ofertæ de pe piaflæ de întrerupætoare dife-
renfliale de tip B bipolare øi tetrapolare compacte, cu frec-
venfle de declanøare de pânæ la 100 kHz, respectiv 20 kHz.
Cele trei modele propuse de DOEPKE în aceastæ gamæ
sunt: BB  SSKK, BB++ øi BB  NNKK.

• Gama de modele de întrerupætoare diferenfliale de tip 
BB  SSKK pentru protecflia instalafliilor electrice, reprezintæ cea
mai vastæ ofertæ disponibilæ pe piaflæ în prezent.

• Pentru o protecflie la incendiu clasicæ pentru curenfli de
defect de pânæ la 300 mA, modelul BB  NNKK este ideal.

• Pentru o protecflie întæritæ contra incendiilor, pentru
curenfli de defect de pânæ la 420 mA, la frecvenfle de pânæ la
20 kHz se impune modelul BB++.

Toate modelele sunt disponibile pentru curenfli nominali
de funcflionare de la 16 A la 125 A, cu doar 4 module øi
fixare pe øinæ. Aceste aparate detecteazæ curenflii de defect
cu componenta alternativæ, continuæ ca øi tofli curenflii de
fugæ. Aceste întrerupætoare diferenfliale de tip B reacflio-
neazæ la tofli curenflii de fugæ, pentru toate frecvenflele, de la
0 Hz (curent continuu lin) pânæ la 100 kHz. Aceastæ largæ
arie de frecvenfle face ca gama DDFFSS  44  BB sæ depæøeascæ
exigenflele normei CEI 62423, ce reglementeazæ întrerupæ-
toarele diferenfliale de tip B.

Întrerupætoarele diferenfliale de tip B în carcasæ com-
pactæ de la DOEPKE acoperæ plaja de curenfli nominali de
funcflionare de la 100 A la 250 A, în versiunea 30 mA
curenfli de defect sau versiunea reglabilæ de la 0,3 A la 1 A
curenfli de defect.

Întrerupætoarele diferenfliale de tip B se utilizeazæ pentru

tablourile electrice care protejeazæ motoare comandate prin
convertizoare de frecvenflæ ce produc curenfli de defect
continui liniari. Aceøti curenfli nu sunt detectafli de între-
rupætoarele diferenfliale clasice, care nu declanøeazæ øi nu
asiguræ deci protecflia eficace a persoanelor în acest caz.

Curenflii de defect continui liniari pot face insensibile
întrerupætoarele diferenfliale clasice de tip A sau AC. În
acest caz, protecflia persoanelor nu este asiguratæ dacæ un
curent de defect alternativ apare în acelaøi moment. Doar
întrerupætorul diferenflial de tip B recunoaøte tofli curenflii
de defect.

Chiar øi în condiflii normale de utilizare, echipamentele
comandate prin convertizoare de frecvenflæ sunt la originea
curenflilor de fugæ mari. Aceastæ problemæ este subliniatæ de
norma EN 60439-4/A1, care prevede obligativitatea ca toate
prizele de curent de calibru inferior sau egal cu 32 A, sæ
dispunæ de protecflie diferenflialæ de 30 mA. În consecinflæ,
DOEPKE recomandæ instalarea de tablouri de øantier
echipate cu întrerupætoare diferenfliale de tip B în zonele
unde, datoritæ condifliilor de utilizare, apar curenfli de fugæ
mici.

Echipamentele si domeniile unde ar trebui sa regæsim
protecflia diferenflialæ de tip B sunt: macarale, poduri øi scæri
rulante, pompe, ventilatoare, aparate de aer condiflionat,
echipamente medicale tip RMN, parcuri solare, echipa-
mente de suduræ, UPS-uri, fabrici de biogaz, ateliere de
vopsitorie, ateliere de tâmplærie, staflii de benzinæ, depozite
de carburanfli.

PPeennttrruu  ddeettaalliiii  ccoonnssuullttaaflflii  wwwwww..ddooeeppkkee..ddee..

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC

ÎÎnnttrreerruuppæættoorruull  ddiiffeerreennflfliiaall  ddee  ttiipp  BB

UUttiilliizzaarreeaa  uunnuuii  îînnttrreerruuppæættoorr  ddiiffeerreennflfliiaall  ddee  ttiipp  BB  
ssee  iimmppuunnee  ppeennttrruu  aapplliiccaaflfliiiillee  aalliimmeennttaattee  îînn  ttrriiffaazzaatt
ssaauu  ppeennttrruu  aannuummiittee  aapplliiccaaflfliiii  llaa  223300VV  cc..aa..  ((ppaarrccuurrii
ffoottoovvoollttaaiiccee))..  AAttuunnccii  ccâânndd  îînn  ccaazzuull  uunnuuii  ddeeffeecctt  
aappaarr  ccuurreennflflii  ddee  ffuuggææ  ccoonnttiinnuuii  øøii  ccuurreennflflii  ddee  ffuuggææ
aalltteerrnnaattiivvii  ddee  îînnaallttææ  ffrreeccvveennflflææ,,  aacceeøøttiiaa  nnuu  ppoott  ffii
nneeuuttrraalliizzaaflflii  pprriinnttrr--oo  pprrootteeccflfliiee  ddiiffeerreennflfliiaallææ  ddee  ttiipp  AA
((pprriinn  îînnttrreerruuppæættooaarree  ddiiffeerreennflfliiaallee  ssttaannddaarrdd))..
MMaatteerriiaalleellee  eelleeccttrriiccee  ttrriiffaazzaattee  ddee  ccllaassaa  11,,
ssuusscceeppttiibbiillee  ssææ  pprroodduuccææ  ccuurreennflflii  ddee  ddeeffeecctt  ccuu
ccoommppoonneennttaa  ccoonnttiinnuuææ,,  ttrreebbuuiiee  pprrootteejjaattee  îînn  aacceessttee
ccaazzuurrii  îînn  aammoonnttee,,  ccuu  îînnttrreerruuppæættooaarree  ddiiffeerreennflfliiaallee  
ddee  ttiipp  BB..  PPrriinncciippaalleellee  mmaatteerriiaallee  ddee  aacceesstt  ttiipp  ssuunntt::  
vvaarriiaattooaarreellee  ddee  vviitteezzææ,,  iinnvveerrttooaarreellee,,  îînnccæærrccæættooaarreellee
ddee  bbaatteerriiii..
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MMiiccrroonniixxPPlluuss  SSRRLL  llaannsseeaazzææ  îînn  RRoommâânniiaa  cceeaa  mmaaii  ppeerrffoorrmmaannttææ
ccaammeerrææ  ddee  tteerrmmoovviizziiuunnee  ddiinn  lluummee  ((FFLLIIRR  TT11KK))  ssiimmuullttaann  ccuu  pprriimmuull
cclleeøøttee  aammppeerrmmeettrriicc  ddoottaatt  ccuu  oo  ccaammeerrææ  tteerrmmaallææ  ((FFLLIIRR  CCMM117744))..

FLIR T1K - Camera de termoviziune ultra-
profesionalæ cu funcflie UltraMax

Camerele termografice FLIR T1020 (T1K) sunt probabil
cele mai performante din lume în acest moment, un etalon
atât pentru producætorii de camere în infraroøu (IR) cât øi
pentru utilizatorii profesioniøti de echipamente termogra-
fice. FLIR T1020 oferæ o rezoluflie termicæ de 3.1 MPixeli
(UltraMax), o sensibilitate termicæ excelentæ, o ergonomie
exemplaræ øi o gamæ largæ de funcflii ce permit operatorului
sæ genereze într-un timp foarte scurt un raport termografic
complex. Camerele IR FLIR T1020 sunt alegerea idealæ
pentru orice tip de aplicaflie în care detaliul conteazæ. 

Modelul FLIR T1020 se diferen-
fliazæ în mod clar de alte camere de ter-
moviziune prin:

• Funcflia UltraMax (genereazæ o
imagine finalæ cu o rezoluflie de 4 ori
mai mare decât cea a detectorului);

• Funcflia OSX ce permite operato-
rului captarea unei imagini de la o
distanflæ de 2 ori mai mare decât o ca-
meræ termograficæ standard øi care eli-
minæ influenflele surselor exterioare
câmpului de vedere;

• Mod Autofocus continuu;
• Funcflia MSX de îmbunætæflire a

detaliilor în imaginea termicæ;
• Înregistrarea de secvenfle radio-

metrice 100% pe cardul SD;
• Sensibilitatea mult îmbunætæflitæ

(<20mK); 

• Domeniul de mæsurare extins: -40°C ... +2000°C;
• Precizia de ±1°C sau ±1% din valoarea afiøatæ.

Specificaflii tehnice FLIR T1K

MMææssuurraarree//FFuunnccflfliiii  ddee  mmææssuurrææ  øøii  aannaalliizzææ
Domeniu de temperaturæ: -40 ... +2000ºC;
Precizie: ±1ºC sau ±1% din indicaflie;
Mæsurare temperaturæ: 10 spoturi, Autospot cald/rece,

10 arii tip dreptunghi/cerc cu indicarea valorilor Max/Min/
Medie, Izotermæ, Profil, DeltaT între oricare 2 funcflii de
mæsuræ active, Presetare funcflii de mæsurare.

PPeerrffoorrmmaannflflee  IIRR  --  VViizziibbiill  //  PPrreezzeennttaarree  iimmaaggiinnee
Câmp de vedere (FOV): 28º x 21º (lentilæ standard);
Sensibilitate termicæ (NETD): <0,020ºC;
Rezoluflie detector infraroøu: 1024 x 768 pixeli fizici;
Rezoluflie UltraMax: 2048x1536 pixeli;
Tip senzor: FPA microbolometru færæ ræcire;
Display: LCD color TFT 4,3” cu touchscreen;
Vizor: LCD color 800x480 pixeli;
Focalizare imagine termicæ: autofocalizare motorizatæ

continuæ sau manualæ;
Camera video în vizibil integratæ cu autofocalizare;
Rezoluflie cameræ video: 5 Mpixeli;
Afiøare imagine: termicæ, vizibil, picture-in-picture,

Thermal Fusion, MSX, UltraMax;
Generare automatæ a raportului în format PDF direct pe

cameræ;
Zoom digital: 1x - 8x continuu;
GPS încorporat pentru poziflionarea automatæ a imagi-

nilor pe hærfli digitale;

FFLLIIRR  SSyysstteemmss  ––  cceeaa  mmaaii  bbuunnææ  aalleeggeerree  ppeennttrruu
mmeenntteennaannflflaa  eecchhiippaammeenntteelloorr  iinndduussttrriiaallee

MMÆÆSSUURRAARREE ØØII TTEESSTTAARREE
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Funcflie MSX de îmbunætæflire a detaliilor în imaginea
termalæ prin suprapunerea contururilor din imaginea vizi-
bilæ;

Funcflie OSX ce permite operatorului sæ capteze imagini
termice de la o distanflæ de 2 ori mai mare decât o cameræ
termograficæ standard øi care eliminæ influenflele surselor
exterioare câmpului de vedere.

CCaarraacctteerriissttiiccii  ggeenneerraallee
Interfaflæ digitalæ: USB, Bluetooth, WiFi, Video DVI;
Meterlink: conectare wireless cu instrumente de mæsuræ

FLIR;
Laser: spotul de laser este afiøat în imaginea termicæ;
Autonomie: minim 2,5 ore de funcflionare continuæ cu

un acumulator;
Greutate: < 1,9kg, inclusiv acumulatorul øi lentila;
Temperatura ambiantæ: operare -15...+50ºC / stocare -

40ºC...+70ºC.

FLIR CM174 – Cameræ
termograficæ øi cleøte
ampermetric într-un singur
instrument!

FLIR CM174 este primul cleøte
ampermetric 600A AC/DC din
lume dotat cu cameræ de termo-
viziune. Nu mai este necesar sæ avefli
în dotare 2 instrumente. Cu FLIR
CM174 putefli detecta problemele ce
apar la conexiunile electrice (con-
tacte imperfecte øi rezistenfle de con-
tact mari datorate oxidæriilor) øi con-
firma valorile de tensiune øi curent
prin simpla lor mæsurare cu FLIR
CM174.

FLIR CM174 este un instrument
revoluflionar, ideal pentru inspecflia
instalafliilor electrice.

Specificaflii tehnice FLIR CM174

Cameræ termoviziune integratæ;
Rezoluflie cameræ termalæ: 60x80 pixeli;
Mæsurare temperaturæ (IR): -25°C... 150°C;
Vizare laser: integrat;
Mæsurare tensiune: 1000Vcc/ca;
Mæsurare curent: 600Acc/ca;
Mæsurare frecvenflæ: 6Mohm;
Mæsurare capacitate: 1000μF;
Alte funcflii: continuitate, diodæ;
Deschidere cleøte: 35mm;
CAT IV-600V, CAT III-1000V
Garanflie: 10 ani!!!

wwwwww..tteerrmmoovviizziiuunnee..rroo        wwwwww..mmiiccrroonniixx..rroo

MMÆÆSSUURRAARREE ØØII TTEESSTTAARREE

CURSURI TERMOVIZIUNE CERTIFICATE:

Infrared Training & Consulting Center SRL este
acreditatæ de cætre Ministerul Muncii øi Ministerul Edu-
cafliei pentru efectuarea de cursuri pentru specializarea
în domeniul termografiei. Utilizarea unei camere ter-
mografice færæ a avea o instruire corespunzætoare duce
de cele mai multe ori la interpretæri greøite ale termo-
gramelor. Curs echivalent Nivel I. 

CClliieennflfliiii  MMiiccrroonniixx  PPlluuss  SSRRLL  bbeenneeffiicciiaazzææ  ddee  pprreeflfluurrii
SSPPEECCIIAALLEE!!
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Aproximativ 15 modele, împærflite în mai multe serii,
asiguræ atât flexibilitate în utilizare, cât øi soluflii pentru
toatæ gama de aplicaflii industriale, energetice øi ale di-
verselor servicii de întreflinere. Echipamentele din seria
MIT200, chiar dacæ dimensional vorbind sunt cele mai mici
testere de izolaflie disponibile, având tensiuni de test
cuprinse între 250V øi 1000V, mæsurarea continuitæflii øi teh-
nologia de afiøare DART - brevet Megger, sunt echipa-
mente complete. 

Seria MIT300

Modelele din seria MIT300 sunt unice øi pot face faflæ
chiar øi unor condiflii grele de lucru zilnic în teren. Având
un domeniu de test de 1GΩ, testarea continuitæflii,
mæsurarea rezistenflelor øi tensiunilor de CA/CC, memorie
etc., testerele de izolaflie din seria MIT300 pot funcfliona øi

atârnate pe dupæ gât, permiflând astfel
operatorului sæ ræmânæ cu

„mâinile libere“. Testul de con-
tinuitate øi  buzerul pornesc

automat la conectarea
circuitului de mæsuræ,
economisind astfel timp.

Testele de izolaflie pot fi
pornite de la distanflæ dacæ

utilizæm o sondæ de mæsuræ
dotatæ cu un buton de start, sau

acflionând direct butonul de test situat pe panoul

frontal al aparatului. Este în mod evident mai comodæ
utilizarea sondei de mæsuræ prevæzutæ cu buton de start al
testului în locul unei sonde standard, nemaifiind nevoie sæ
cæutafli butonul de test de pe aparat sau sæ folosifli „o a treia
mânæ” în timp ce flinefli deja sondele conectate la circuit.
Trebuie doar sæ apæsafli respectivul buton øi mæsurætoarea se
efectueazæ automat. Este categoric mult mai sigur øi în mod
evident mai rapid.

Seria MIT400/2

Seria MIT400/2 asiguræ tensiuni de test cuprinse între
50V øi 1000V, valori ale rezistenflei de izolaflie de maxim

200GΩ, index de polarizare (PI), raport
de absorbflie dielectric (DAR) øi func-
flia de temporizator. Toate acestea,
alæturi de mæsurarea continuitæflii cu
20mA sau 200 mA, mæsurare ten-
siuni TrueRMS, frecvenfle øi capa-
citæfli, distanflæ prin capacitate,

memorie øi Bluetooth, asiguræ teste
de mentenanflæ predictivæ în orice do-
meniu din industrie sau teleco-
municaflii.

Gama testerelor de înaltæ ten-
siuneau domenii de mæsuræ ale
rezistenflei de izolaflie de pânæ la
35TΩ, cele de 10kV øi 15TΩ, cele

de 5kV. Solicitærile inginerilor

TTeesstteerreellee  ddee  iizzoollaaflfliiee  MMEEGGGGEERR
SSiigguurraannflflææ  ––  FFlleexxiibbiilliittaattee  ––  IImmuunniittaattee  llaa  zzggoommoott

ÎÎnnccææ  ddiinn  aannuull  11990033  iinnssttrruummeenntteellee  MMeeggggeerr  aauu  ssttaabbiilliitt  ssttaannddaarrddee  ffooaarrttee  rriiddiiccaattee  ppeennttrruu  tteessttaarreeaa  iizzoollaaflfliieeii..  PPee  llâânnggææ  ffaappttuull  ccææ  ssuunntt
eexxttrreemm  ddee  rroobbuussttee,,  aacceessttee  tteesstteerree  ooffeerrææ  uuttiilliizzaattoorruulluuii  øøii  oo  îînnaallttææ  ccllaassææ  ddee  ssiigguurraannflflææ  IIEECC6611001100--11  CCAATTIIVV  660000  VV  ccaa  øøii  uunn  ggrraadd  ddee  pprrootteeccflfliiee
IIPP6655,,  ccaarree  îînnsseeaammnnææ  iimmuunniittaattee  llaa  pprraaff  øøii  jjeett  ddee  aappææ..  CCoonnssttrruuccflfliiaa  ccuu  ccaarrccaassææ  dduuaallææ  eessttee  uunniiccææ  øøii  nnuu  llaassææ  lloocc  ddee  ccoommpprroommiiss,,  ffiiiinndd
îînnttââllnniittææ  eexxcclluussiivv  llaa  pprroodduusseellee  MMeeggggeerr..  IInnssttrruummeenntteellee  aauu  oo  ccaarrccaassææ  eexxtteerriiooaarrææ  ddiinn  ppllaassttiicc,,  ccaarree  ooffeerrææ  uunn  ggrraadd  îînnaalltt  ddee  rreezziisstteennflflææ  llaa
øøooccuurrii  îînn  ttiimmppuull  uuttiilliizzæærriiii  îînn  tteerreenn,,  ddaarr  øøii  uunnaa  iinntteerriiooaarrææ,,  ccaarree  pprreezziinnttææ  ttooaattee  pprroopprriieettææflfliillee  ddee  iiggnniiffuuggaarree..  SSiigguurraannflflaa  uuttiilliizzaattoorruulluuii  aa  ffoosstt  øøii
eessttee  pprreeooccuuppaarreeaa  nnuummæærruull  uunnuu  ppeennttrruu  MMeeggggeerr,,  iinnddiiffeerreenntt  ddee  mmooddeell  ssaauu  sseerriiee..

MMÆÆSSUURRAARREE ØØII TTEESSTTAARREE
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pentru mai multe funcflii de diagnozæ se regæsesc în noile øi
sofisticatele modele MIT525 øi MIT1025. Cu teste la 5 kV øi
respectiv 10 kV, acestea oferæ mæsurarea automatæ a rezis-
tenflei de izolaflie, a indexului de polarizare (PI) øi a ratei de
absorbflie dielectricæ (DAR), la care putem adæuga tensiunea
de pas (SV), capacitatea de descærcare a dielectricului (DD),
dar øi un test rampæ. Interfafla USB face posibilæ descærcarea
în timp real a rezultatelor øi a datelor memorate pentru ad-
ministrarea øi prelucrarea acestora cu ajutorul unui software
rapid, uøor øi intuitiv. 

Inginerii care în mod curent fac teste pe sarcini capa-
citive, ca de exemplu, pe cabluri lungi de alimentare, vor
alege sseerriiaa  SS11, care oferæ un curent de încærcare mare, de 
6 mA, pentru accelerarea procesului de testare. Pentru cei
care lucreazæ în zone cu tensiuni de zgomot mari, echipa-
mentele de ultimæ oræ din gama S1 sunt cele mai indicate
întrucât acestea sunt concepute cu un sistem de rejecflie
extrem de ridicatæ a zgomotului de pânæ la 8mA, asigurând
imunitate electromagneticæ pentru mæsurætori în zone cu
brum ridicat. Ele sunt folosite în numeroase companii din
toatæ lumea pentru mentenanfla întreruptoarelor de înaltæ
tensiune sau a transformatoarelor dar øi pentru rezolvarea
multora dintre sarcinile zilnice ale activitæflii din staflii ca øi
din orice alt punct de lucru.

MMÆÆSSUURRAARREE ØØII TTEESSTTAARREE

SSeebbaaKKMMTT  --  SSeebbaa  DDyynnaattrroonniicc  GGmmbbHH
RReepprreezzeennttaannflflaa  îînn  RRoommâânniiaa
SSttrr..  AAvv..  ØØtteeffaann  PPrroottooppooppeessccuu  nnrr..11,,  BBll..CC66,,  AApp..2255,,  
sseeccttoorr  11,,  001111772255  BBuuccuurreeøøttii
tteell::  ++4400  ((00))2211  22330099113388
ffaaxx::  ++4400  ((00))2211  22003399338811
wwwwww..mmeeggggeerr..ccoomm
wwwwww..sseebbaakkmmtt..ccoomm
sseebbaa..rroo@@sseebbaakkmmtt..ccoomm

Legrand a lansat în luna martie douæ instrumente de
lucru pentru clienflii sæi: Noul Catalog General 2016 øi
Noul Catalog Retail 2016.

Catalogul General Legrand 2016 oferæ acces rapid la
informaflii actualizate øi complete despre oferta Legrand.
Acesta include ultimele soluflii lansate în domeniul apara-
tajului de câmp, protecfliei øi distribufliei, fiøelor inovative,
videointerfoniei, managementului cablurilor øi manage-
mentului iluminatului.

Cu peste 500 de referinfle noi faflæ de ediflia 2014-2015,
cu un total de peste 820 pagini øi conflinând oferta inte-
gratæ de produse pentru mærcile Legrand, Bticino, Alpes,
noul Catalog General oferæ utilizatorului beneficiul de a
avea un singur instrument de lucru pentru întregul porto-
foliu Legrand.

Catalogul Retail 2016 prezintæ oferta actualizatæ a
companiei în ceea ce priveøte solufliile pentru mediul
rezidenflial. Are un format compact øi uøor de utilizat,
fiind mereu la îndemânæ cu informafliile necesare.

NNooiillee  CCaattaallooaaggee  LLeeggrraanndd  22001166
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Internetul lucrurilor dintr-o singuræ sursæ:
Bosch lanseazæ sistemul cloud pentru 
serviciile sale IoT

Centru informatic situat în Germania
• Denner, CEO Bosch: „Bosch IoT Cloud reprezintæ o

etapæ cheie de o importanflæ deosebitæ”;
• Caracteristicile sale cheie sunt confidenflialitatea øi

securitatea datelor;
• Bosch IoT Cloud îmbunætæfleøte puterea inovatoare a

Germaniei;
• Expertiza software øi infrastructura IT reprezintæ

avantaje competitive importante.

Bosch lanseazæ propriul sistem cloud pentru serviciile
bazate pe internet. În Bosch IoT Cloud, furnizorul
internaflional de servicii de tehnologie ruleazæ diferite
aplicaflii pentru mobilitatea sa conectatæ, industriile co-
nectate øi activitæflile comerciale din clædirile conectate.
Primul sistem cloud este situat în Germania. „Începând de
azi, oferim toate avantajele pentru o lume conectatæ dintr-o
singuræ sursæ. Sistemul Bosch IoT Cloud este ultima piesæ
din puzzle-ul care completeazæ competenfla noastræ
software. Suntem în acest moment un furnizor de servicii
complete pentru conectivitate øi internetul lucrurilor”, a
declarat CEO-ul Bosch Volkmar Denner la conferinfla
Bosch ConnectedWorld organizatæ pe 15 martie la Berlin.
Bosch este singura companie din lume care este activæ la
toate cele trei niveluri ale internetului lucrurilor. Grupul
Bosch oferæ tehnologii cheie care faciliteazæ conectivitatea,
cum ar fi senzori øi software øi dezvoltæ noi servicii pe
aceastæ bazæ. „Un factor major pentru succesul solufliilor
conectate este scalabilitatea acestora. Modelele de activitate
trebuie sæ poatæ creøte rapid atunci când este necesar.
Sistemul cloud Bosch IoT înseamnæ cæ Bosch dispune acum
de infrastructura necesaræ. Consideræm cæ acest lucru este
un eveniment cheie important pentru Bosch”, a declarat
Denner, care este responsabil øi pentru cercetare øi inginerie
avansatæ în Consiliul de Administraflie Bosch. Sistemul
cloud Bosch IoT include infrastructuræ tehnicæ, precum øi
oferte de platformæ øi software. La început, furnizorul de

tehnologie øi servicii îl va folosi pentru soluflii la nivel
intern. Din anul 2017, acesta va fi pus la dispoziflia altor
companii sub formæ de serviciu.

Sistem cloud situat în Germania

Denner a subliniat faptul cæ decizia de a amplasa
sistemul cloud în Germania a fost una bine fundamentatæ.
„Un numær mare de companii øi consumatori susflin faptul
cæ îngrijorærile legate de securitate îi împiedicæ sæ foloseascæ
tehnologii cloud øi soluflii pentru conectivitate. Sistemul
cloud Bosch IoT este ræspunsul la toate aceste preocupæri.”
Bosch opereazæ propriul sistem cloud IoT în centrul sæu
informatic de lângæ Stuttgart. Conform explicafliilor oferite
de Denner: „Consumatorii doresc sæ øtie dacæ datele lor
sunt protejate øi dacæ sunt în siguranflæ. Din acest motiv,
securitatea pe care o oferim clienflilor noøtri este întot-
deauna de ultimæ oræ”. Cadrul legal fundamental îl re-
prezintæ regulamentele privind securitatea datelor din
Germania øi Europa.

Centrul lumii conectate: Platforma Bosch 
IoT Suite

Baza software a sistemului Bosch IoT Cloud este
propria platformæ Bosch IoT Suite a companiei. Acesta
identificæ toate obiectele activate prin internet, gestioneazæ
schimbul de date øi suportæ o multitudine de servicii øi
modele de activitate. Gestionarea datelor de dimensiuni
mari permite analiza unor cantitæfli imense de date.
„Platforma Bosch IoT Suite reprezintæ centrul lumii
conectate. Oferæ toate funcfliile necesare pentru a conecta
dispozitive, utilizatori øi companii,” afirmæ Denner.
Regulile pentru deciziile automate pot fi stocate în
platforma Bosch IoT Suite - de exemplu, momentul în care
se impune raportarea tiparelor de uzuræ øi luarea unor
mæsuri de prevenflie pentru servisarea echipamentelor
tehnice. Bosch øi clienflii sæi folosesc deja multe soluflii øi
proiecte bazate pe aceastæ platformæ. Sistemul Bosch IoT
Cloud conecteazæ în acest moment peste cinci milioane de
dispozitive øi maøini.

CCoonnffeerriinnflflaa  BBoosscchh  CCoonnnneecctteeddWWoorrlldd  IIooTT  
îînn  BBeerrlliinn

SSOOFFTTWWAARREE
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Competenfla Bosch IoT pentru lumea
conectatæ

Adresându-se celor 800 de delegafli prezenfli la
conferinflæ, Denner a subliniat faptul cæ aceastæ
transformare digitalæ nu trebuie sæ fie perceputæ ca
o ameninflare. „Transformarea digitalæ øi creøterea
conectivitæflii reprezintæ oportunitæfli imense pentru
noi.” În special, oferæ acelor companii cu o bazæ
industrialæ solidæ øi competenflæ remarcabilæ în
materie de hardware posibilitatea de a-øi dezvolta
activitæflile tradiflionale, dar øi de a pætrunde în
domenii complet noi. „Cerinfla cheie prealabilæ în
acest sens este sæ deflii la nivel intern software øi
competenflæ IT. Bosch dezvoltæ aceste capacitæfli de
mulfli ani.”

O varietate mare de posibilitæfli øi
modele de activitate

Compania a lansat deja numeroase produse øi
soluflii pentru lumea conectatæ. Sistemul Bosch Smart
Home, de exemplu, poate comunica utilizatorilor
temperatura curentæ din casa lor øi le poate permite sæ
modifice setarea chiar dacæ sunt încæ pe drum. O altæ soluflie
care ruleazæ în sistemul Bosch IoT Cloud este conceputæ
pentru tehnicienii de service ai sistemelor de încælzire. Le
permite accesul de la distanflæ la sistemele Bosch de încælzire
autorizate, astfel încât sæ poatæ identifica problemele în
cazul unei defecfliuni. Acest lucru înseamnæ cæ pot lua cu ei
piesele de schimb de care au nevoie la prima øi - din acest
moment - singura vizitæ pentru lucræri de reparaflii. Clienflii
vor beneficia astfel de costuri reduse pentru lucrærile de
reparaflii.

Datele senzorilor din culturile de sparanghel ajung øi ele
în sistemul Bosch IoT Cloud. Agricultorii îøi pot îmbu-
nætæfli recoltele øi productivitatea dacæ øtiu temperatura
exactæ a solului. Sistemul Bosch IoT Cloud genereazæ de
asemenea o hartæ online a spafliilor de tip „park-and-ride”
din întreaga reflea de trenuri pentru navetiøti din Stuttgart.
Senzorii detecteazæ locurile de parcare libere øi trimit

aceastæ informaflie cætre sistemul cloud, unde se adaugæ unei
hærfli în timp real pe care utilizatorii o pot vizualiza pe
dispozitivele lor smartphone. Un alt exemplu este serviciul
„book-and-park” pentru conducætorii de camioane. De
fiecare datæ când cautæ o zonæ în care se pot odihni øi în care
pot parca, camionul lor transmite date privind locaflia cætre
sistemul Bosch IoT Cloud. Acesta rezervæ un spafliu dis-
ponibil de parcare în apropiere øi informeazæ conducætorul
auto. „Aceste exemple prezintæ modul în care dispozitivele
conectate inteligent, completate de serviciile din sistemul
nostru cloud IoT, reprezintæ baza pentru modelele de
activitate IoT de succes. Solufliile conectate îmbunætæflesc
calitatea vieflii oamenilor øi conservæ resursele naturale”, a
adæugat Denner.

Istoric: Cloud computing

În cloud computing, datele øi programele nu mai sunt
gæzduite pe calculatoare de acasæ sau de la birou, ci într-un
centru cloud computing. Operatorul centrului este respon-
sabil pentru securitate øi operafliuni, pune la dispoziflie
capacitatea informaflionalæ solicitatæ øi oferæ programele,
securitatea datelor øi backup-urile necesare. Acest lucru
scuteøte clienflii de multe sarcini costisitoare øi care consumæ
mult timp. Tehnologia cloud øi platformele cloud formeazæ
baza pentru scalabilitatea rapidæ øi simplæ a aplicafliilor.

Bosch ConnectedWorld – locul în care se
întâlnesc industriile pentru a discuta despre
implementare

Evenimentul Bosch ConnectedWorld este o conferinflæ
anualæ pe tema internetului lucrurilor. În acest an, 800 de
experfli internaflionali s-au întâlnit în Berlin pentru a discuta
despre domeniile actuale de utilizare øi despre noile modele
de activitate. Prin prezentarea unor exemple de succes,
conferinfla demonstreazæ modul în care viziunea inter-
netului lucrurilor a devenit o realitate.

SSOOFFTTWWAARREE
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DDuuppææ  mmaarrøøuull  ffoorrflflaatt  ppee  ccaarree  ppiicciiooaarreellee  vvooaassttrree  aauu  ttrreebbuuiitt  ssææ--ll
ssuuppoorrttee  ccuu  ggrreeuu  îînn  vvrreeoo  ppeerreecchhee  nnoouuææ  ddee  ppaannttooffii,,   bboomm--
bbaarrddaammeennttuull  ccuu  iinnffoorrmmaaflfliiii  øøii  ffoottoonnii  ((LLEEDD  bbiinneeîînnflfleelleess))  vv--aauu
ccoonnvviinnss  ppooaattee  ccææ  îînn  aacceesstt  aann  kkiilloommeettrriiii  ppaarrccuurrøøii  pprriinn  ppaavviilliiooaannee
cchhiiaarr  aa  mmeerriittaatt..  

CCuu  oocchhii  ddee  pprrooffeessiioonniisstt  ssaauu  pprrooffaann  llaa  vvâânnæættooaarree  ddee  iinnffoorrmmaaflfliiii,,
ccuu  nnææssuucc  ddee  bbuussiinneessss  mmaann  ddee  mmeesseerriiee,,  îînn  mmeesseerriiee  ssaauu  ppee  llâânnggææ
mmeesseerriiee,,    pprriinnttrree  LLEEDD--uurrii  øøii  ccaannttiittææflflii  nneegglliijjaabbiillee  ddiinn  aalltteellee,,  øøttiiflflii  ccuu
ttooflfliiii  ccee  ss--aa  pprreezzeennttaatt  ssaauu  ccee  aaflflii  vvææzzuutt..  VVooiiaamm  ssææ  ssuubblliinniieezz  ccee
ppooaattee  nnuu  ss--aa  vvææzzuutt  pprriinnttrree  lluummiinniillee  LLiigghhtt++BBuuiillddiinngg  ddiinn  aacceesstt  aann..

Æsta o fi sfârøitul læmpii fluorescente!

Poate doar din nostalgie sau poate din pæstrarea câtorva
matrifle sau obiceiuri de fabricaflie sau poate ca un semn,
(dureros pentru industrie øi pentru oamenii ei), în afaræ de
câteva colfluri ascunse din standuri în care fabricanflii au
exilat øi ceva Corpuri de Iluminat echipate cu ultima lampæ
vedetæ T5 a læmpilor fluorescente, nimeni nu a mai bætut
darabana pe fluorescent, poate chiar a încercat sæ le ascundæ
de public. 

DALI, 4000K, eficacitæfli de 104Lm/W muncite sute de
ore de cercetætori, RA>90, UGR, 20.000 ore… o epocæ
frumoasæ este trimisæ brutal în istorie. Ca sæ scriem poli-
ticos, o epocæ frumoasæ a apus; ca sa fim brutali… orice
valoare ajunge pânæ la urmæ gunoi industrial. 

Facefli loc pentru vedeta LED Opal TILE 60x60: super-
dimabil, super-controlabil, încercæm sæ la avem pe toate
colorate la fel când se aprind, dupæ aceea om vedea, e LED
øi prin definiflie are suta øi ceva de lumeni pe W, redarea
culorilor… OK “work in progress”, UGR: ce-o mai fi asta
pentru electroniøti, cred cæ doar o problemæ minoræ dacæ 
n-am auzit de ea…, iar durata de viaflæ… pæi noi începem de
la 25.000 ore d-aia am ajuns cu preflul unde am ajuns. Dacæ
plætifli de 4-5 ori mai mult scriem øi 50.000 ore... chiar dacæ
le-am mæsurat un an rezultatul, l-am înmulflit cu øase ca sæ
tragem concluziile de servit la Marketing pentru Dumnea-
voastræ…

(PS. Noi cei cu LED, avem voie sæ lipim un abflibild
verde eco pe colflul corpului de iluminat, chiar dacæ plasticul
øi aluminiul pe care le vom folosi vor produce mai mult
CO2 decât dacæ s-ar fi lucrat în continuare pe T5…). Dar
cine øtie asta øi cum o poate demonstra unui client rezi-
denflial îmbâxit de reclamæ sau unui client tehnic care nu
mai are nici un fel de pregætire în domeniu, pentru cæ vine
din generaflia SAP øi Project Management pe hârtie.)

Læmpile retrofit LED au øi ele un impas

S-o fi sæturat lumea de “Lumeni pe
Watt”… øi LED retrofit. Înainte vreme
costa un leu øi se atârna în tavan. Acum
dai o græmæjoaræ de bani pe ceva pe
care-l atârni în acelaøi loc. Stræluceøte, îl
orbeøte, parcæ e luminæ, de!… Dar toate
roøiile aduse din piaflæ sunt maro øi copiii
n-au culoare în obraji. Dupæ o lunæ, douæ
încæ stræluceøte, parcæ nu mai orbeøte øi
parcæ s-a cam dus lumina… copii sunt tot
galbeni øi roøii nu mai cumpæræm pentru cæ
trebuie sæ mai luæm un LED…

Magazinele, cele care sunt cele mai dina-
mice în acceptarea LED-ului, parcæ s-au sæturat sæ vadæ
totul în lumina de cleøtar 6500 K(ina).

Øi parcæ nu prea fac recuperærile din poveøtile vândute de
firmele ESCO… øi parcæ tot se schimbæ câte douæ trei
proiectoare pe lunæ…

În shop Lighting mai întâlneøti însæ øi ceva produse de
calitate. Dar, cum arhitectul vrea totul alb… instalatorul
aplicæ un fin strat de vopsea pe radiatorul negru al proiec-
toarelor… am væzut în Expoziflie rezultatul øi l-am væzut øi
în teren…

Øi asta se întâmplæ øi cu LED-uri de firmæ. Poate de asta
nu am prea mai væzut expuneri øi teme expoziflionale pe
læmpi retrofit?

Iluminatul stradal cu LED între Big Brother øi
cine mi-a furat caøcavalul

Se presupune cæ noile corpuri de iluminat stradal vor face
parte dintr-un sistem centralizat de gestiune a oraøului. De la
banalul stâlp cu felinar n-a mai ræmas decât stâlpul. „Feli-
narul” a devenit între timp un furnizor integrat de infor-
maflii; cætre toate autoritæflile posibile. Sau va deveni. Adicæ
Big Brother. Deja existæ, se aplicæ. Nu este subiectul aici sæ
øtim la ce oræ s-au umplut parcærile pe nu øtiu ce „line” sau
„strasse” sau câfli pietoni au trecut pe lângæ trecere, ca sæ le
trimitem amenzile acasæ, pe internet, direct din felinar.

CCee  ppooaattee  nn--aaflflii  vvææzzuutt  llaa  FFrraannkkffuurrtt  
Dr. ing. Cornel Sfetcu
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Luminotehnic însæ, ce nu se øtie sunt miile de probleme
administrative øi logistice pe care le au în prezent aceste
sisteme de management øi care în nici un caz nu trec în
comunicarea publicæ. De acord cu managementul energetic
integrat øi cu economiile de energie. Dacæ se fac. Probabil se
fac dar sigur nu atât cât se anunflæ. Øi pe urmæ ce conteazæ
dacæ doar sub stâlp e o patæ de luminæ øi între stâlpi o altæ
patæ dar nu de luminæ... Vor fi acolo 100.000 de ore.

Partea cu cine mi-a furat caøcavalul este însæ mai gravæ
pentru noi cei din meserie. Pentru cæ va trebui sæ uitafli tofli
cei care øtifli despre ce este vorba în iluminatul stradal cæ vefli
mai apuca sæ proiectafli vreo stradæ. Øi, prin urmare, sæ væ
mai câøtigafli pâinea cu asta. Poate vreo alee de parc... în
rest... mari firme de felinare semneazæ cu mari firme de soft
øi cu mari firme de comunicaflii øi gata, au pus totul în
business plan pe urmætorii zeci de ani;  cu tot cu primæriile
oraøelor...

Internet of Things

Sunt uimit sæ væd cât s-a înaintat în subiect. Toatæ lumea
îl pune în cataloage: Iot, IoE, Organic Response øi altele.
Va fi un progres, dar deocamdatæ toatæ lumea pândeøte pe
toatæ lumea.  Se fac alianfle, se fac parteneriate cu soft-iøti. În
rest se pun ceva senzori pe tabla corpului... øi se înmulfleøte
preflul cu 4. Mai rar CIP de informaflii lângæ Power LED
sau explicaflii despre cum va funcfliona refleaua øi unde vor fi
înglobate datele. Deocamdatæ suntem la stadiul de a fi
convinøi de ce frigiderul øi feliatorul trebuie sæ stea de vorbæ
sau de ce pot sæ-mi descarc filmele direct pe telefonul aøezat
sub bec. 

Eu parcæ n-aø vrea sæ stau cu telefonul în mânæ ca sæ dau
drumul la luminæ... sau sæ-mi væd pe telefon lista de

cumpæræturi venitæ de la frigider øi de la maøina de spalat øi
nu de la nevastæ.

Dezvoltare durabilæ;  Economie circularæ

Ambele concepte au fost ani de zile un blabla universal
øi au consumat tone de hârtie øi hectare de pæduri (la noi
încæ se face reclamæ verde pe pachetele chinezeøti cu læmpi).
Acum câfliva ani, o mulflime de standuri de iluminat s-au
afiøat în verde optimist sau cu copaci zâmbind fericifli (chiar
dacæ sub imagine scria mai puflin CO2). În acest an, ...deh, e
acolo ceva verde øi trei sægeflele într-un triungi pe pachet...
dar nu mai sunt nofliuni de cap de afiø... n-or mai avea
statele bani de cheltuit, taxa verde se-ncaseazæ oricum, iar
lumea este saturatæ de subiect...  oricum se pare cæ firmele 
s-au întors la afacerea de bazæ sau nu s-au mai întors de loc,
pentru cæ multe nu mai existæ. 

BBIILLEETTEE  GGRRAATTUUIITTEE  LLAA  HHAANNNNOOVVEERR  MMEESSSSEE  22001166

Væ invitæm la Hannover Messe, cel mai important târg
la nivel mondial dedicat tehnologiei industriale! Târgul îøi
va deschide din nou porflile în perioada 25 - 29 aprilie
2016, iar noi punem la dispoziflia cititorilor øi partenerilor
noøtri un contingent de bilete de intrare gratuite. Putefli
intra  în posesia acestora accesând adresa:

hhttttpp::////wwwwww..hhaannnnoovveerrmmeessssee..ddee//pprroommoo??aa55ffkkhh

Hannover Messe este platforma globalæ pentru in-
dustria integratæ. Anul acesta, peste 5.000 de expozanfli îøi
vor prezenta cele mai noi tehnologii pentru fabrici øi sis-
teme energetice. Tema principalæ a târgului este Industria
4.0. Aceastæ ediflie va avea ca flaræ parteneræ U.S.A., iar
expozanflii sæi îøi vor prezenta ofertele de înalta tehnologie
“Made in the USA”. Preøedintele Statelor Unite ale
Americii, Barack  Obama, va fi alæturi de Cancelarul
German Angela Merkel la deschiderea oficialæ a târgului. 

România va fi prezentæ cu 40 de companii expozante,
atât în cele douæ pavilioane naflionale din secfliunile
”Industrial Supply” øi ”Energy”, cât øi cu expozanfli indi-
viduali. 
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MMiihhaaii  HHuusscchh  eessttee  uunn  pprrooiieeccttaanntt  ccuu  oo  eexxppeerriinnflflææ  ddee  2200  ddee  aannii
îînn  ddoommeenniiuull  iilluummiinnaattuulluuii  øøii  iinnssttaallaaflfliiiilloorr  eelleeccttrriiccee,,  ccaaddrruu  ddiiddaaccttiicc  llaa
FFaaccuullttaatteeaa  ddee  IInnggiinneerriiee  aa  IInnssttaallaaflfliiiilloorr  ddiinn  BBuuccuurreeøøttii  øøii  PPrreeøøeeddiinnttee
îînn  eexxeerrcciiflfliiuu  aall  CCoommiitteettuulluuii  NNaaflfliioonnaall  RRoommâânn  ddee  IIlluummiinnaatt..  RReevviissttaa
EELLEECCTTRRIICCIIAANNUULL  ii--aa  ssoolliicciittaatt  ccââtteevvaa  iimmpprreessiiii  ddeesspprree  rreecceenntt
îînncchheeiiaattuull  ttâârrgg  ddee  iilluummiinnaatt  LLiigghhtt++BBuuiillddiinngg  22001166  ddee  llaa  FFrraannkkffuurrtt..
IIaattææ  mmaaii  jjooss  uunn  rreezzuummaatt  aall  ddiissccuuflfliieeii  nnoossttrree..

La nivel declarativ, temele propuse anul acesta la
Frankfurt au fost „digital-individual-conectat”, „casa inte-
ligentæ devenitæ realitate”, „clædiri automatizate care econo-
misesc energie”, totul asigurat cu „tehnologii de securitate”,
dar øi „modul cum lumina poate influenfla ritmul circadian
al omului”.

Tendinflele de integrare în reflea øi de digitalizare a ilumi-
natului erau evidente în cele douæ pavilioane dedicate pro-
ducætorilor de aparataj de control. Li-Fi în loc de Wi-Fi?
De ce nu, dacæ noua tehnologie promite viteze de transmisie
a datelor inimaginabile pânæ în prezent (224 Gbps!) øi ar
putea sæ transforme orice lampæ LED într-un punct de
acces wireless? Sigur cæ se mai lucreazæ asupra tehnicilor de
siguranflæ care trebuie îndeplinite, dar odatæ acestea asigu-
rate, majoritatea specialiøtilor dau ca siguræ înlocuirea.
Timpul ne va demonstra fiabilitatea protocoalelor, dar cert
este cæ lumina poate asigura fluxul de informaflii øi altfel
decât prin fibræ opticæ. În acest mod, domeniul luminii øi
iluminatului, care s-a aflat întotdeauna la confluenfla mai
multor discipline, continuæ sæ ne surprindæ cu posibilitæfli
nebænuite.

Ca mai întotdeauna, øi anul acesta, la expoziflia de la
Frankfurt, produsele de succes au fost acelea la care teh-
nologia s-a îmbinat în mod fericit cu formele atractive.
Designul italian s-a aflat din nou în centrul atenfliei, iar
firmele germane, cu o prezenflæ masivæ, ca de obicei, au fost
promotoare ale tehnologiilor fiabile pe termen lung.

Læmpile øi aparatele de iluminat au devenit mai mici øi
mai eficiente. Iluminatul se integreazæ mai bine øi mai
discret în arhitectura spafliilor interioare, apropiindu-se mai
bine de vechiul deziderat de a se observa efectul luminii, nu
øi sursa acesteia. În mediul exterior: luminæ acolo unde, cum
øi cât trebuie, cu preocupæri sporite în evitarea poluærii
luminoase, pentru care, deøi nu existæ încæ norme general
acceptate, au apærut din ce în ce mai multe tendinfle de re-
glementare pe plan local. În ceea ce priveøte iluminatul
public, devine de neconceput utilizarea acestuia færæ un
sistem inteligent de control, dovadæ fiind øi multitudinea de
oferte prezentate la Frankfurt.

Datoritæ generalizarii tehnologiei LED, companii care
altædatæ erau cunoscute pentru realizæri în domenii ca
electronica, informatica sau industria chimicæ, au fæcut paøi
importanfli în tehnica iluminatului øi tind sæ împartæ acum
piafla cu nume demult consacrate în industria de profil.
Totuøi, se observæ o oarecare stângæcie de comunicare între
producætorii de LED øi companiile de iluminat. Existæ în
domeniul surselor LED o frustrare datoratæ lipsei standar-
delor, iar dinamica dezvoltærii împiedicæ firmele sæ ofere
acelaøi produs sau aceleaøi componente øi peste un numær
de ani.

LLIIGGHHTT++BBUUIILLDDIINNGG  22001166  vvææzzuutt  pprriinn  oocchhiiii  
uunnuuii  ssppeecciiaalliisstt  îînn  iilluummiinnaatt
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Am remarcat tendinfla de maturizare a produsului LED,
de la simplele imitaflii ale surselor incandescente sau
”retrofit“-uri inovatoare, pânæ la produsele de mare
eficacitate pentru aplicaflii particulare. Producætorii (øi în
special departamentele de vânzæri øi marketing ale acestora)
încep sæ înfleleagæ cæ valorile parametrilor luminotehnici din
fiøa tehnicæ a sursei sau a aparatului de iluminat trebuie sæ
fie aceiaøi cu cei pe care utilizatorii pot sæ-i regæseascæ øi sæ-i
mæsoare øi în situaflia realæ, când sistemul de iluminat este
pus în funcfliune. În acelaøi timp, cumpærætorii trebuie sæ se
uite mai atent pe eticheta unui produs sau într-un catalog øi
sæ nu mai confunde eficacitatea sursei LED cu cea oferitæ de
aparatul de iluminat.

Am observat la unii producætori, chiar dintre cei titrafli,
øi un fapt care începe sæ devinæ îngrijorætor: calitatea luminii
tinde sæ fie sacrificatæ în favoarea creøterii eficienflei energe-
tice. Se menfline fascinaflia generalæ pentru ”tunable white”,
prezentatæ de mulfli producætori vizitatorilor, deøi puflini
dintre aceøtia din urmæ se întreabæ care este variaflia indi-
celui de redare a culorilor (IRC) sau chiar a fluxului lumi-
nos emis atunci când temperatura de culoare corelatæ
(TCC) variazæ de la 2700K la 6500K.

Øi apropo de culoare, I.E.S. øi C.I.E. încæ nu s-au pus de
acord asupra metodei general acceptate de evaluare a redærii
culorilor pentru sursele LED.

Dacæ în calitate de vizitatori, românii au fost în numær
destul de mare, fapt semnalat øi de statisticile oficiale ale
Frankfurt Messe, în calitate de expozanfli, am remarcat
prezenfla a doar douæ companii româneøti: ELBA din Timi-
øoara øi FLASHNET din Braøov. Ca de obicei, pufline
companii nord-americane au venit la Frankfurt, industria de
iluminat din "lumea nouæ" pæstrându-øi preferinflele pentru
manifestærile de profil de acasæ sau pentru cele din Asia.

Vizita pe cont propriu øi timpul relativ scurt te obligæ la
alegerea mai atentæ a întâlnirilor programate øi la împærflirea
timpului între a descoperi lucrurile noi cu adeværat intere-
sante øi a sesiza care sunt tendinflele în domeniul atât de
dinamic al iluminatului. Teme foarte interesante øi de mare
actualitate au abordat manifestærile asociate expozifliei:
seminarii, conferinfle, mese rotunde. Pentru cine a reuøit 
sæ-øi facæ timp øi sæ participe, acestea au reprezentat o altæ
modalitate de a cunoaøte care sunt tendinflele actuale cele
mai importante, din puncte de vedere diferite expuse de
conceptori de iluminat, arhitecfli, responsabili cu iluminatul
public sau persoane de decizie din industria iluminatului.

Despre “Luminale” nu pot sæ væ împærtæøesc decât o
singuræ observaflie: anul acesta faflada gærii centrale din
Frankfurt pe Main era iluminatæ absolut decent, færæ ex-
cesele de luminæ øi amestecurile de culori din anii trecufli. 

Franfla a finanflat cu 60 de
milioane de euro (67,2 milioane de
dolari) construirea unei centrale
electrice solare în Anzii bolivieni,
acesta fiind primul proiect dintr-un
buget planificat de 439 de milioane
de dolari, potrivit unui acord semnat
în oraøul Oruro, la 240 km sud de
capitala La Paz, informeazæ agenflia
France Presse.

Documentul a fost semnat de
ministrul bolivian al dezvoltarii,
René Orellana øi de directorul
pentru Peru øi Bolivia al Agenfliei
Franceze de Dezvoltare (AFD)
Alain Humen, potrivit unui comu-
nicat al Ambasadei Franflei din
aceastæ flaræ.

Este vorba de primul proiect al Agenfliei Franceze de
Dezvoltare (AFD) în Bolivia, la øase luni de la venirea sa în
flaræ øi la trei luni dupæ acordul de la Paris. Sursæ: AGERPRES

ÎÎnn  BBoolliivviiaa  vvaa  ffii  ccoonnssttrruuiittaa  oo  cceennttrraallææ  ssoollaarrææ
ffiinnaannflflaattææ  ddee  FFrraannflflaa
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1. REGIMURI DE FUNCfiIONARE 

1.1. Funcflionare permanentæ
"Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie sæ

funcflioneze permanent cât timp existæ personal în clædire,
cu urmætoarele excepflii:

- unde existæ sistem de supraveghere permanent al
iluminatului;

- unde acest sistem de iluminat este asigurat de ilu-
minatul natural pe perioada activitæflii în clædire"

1.2. Funcflionare permanentæ ocazionalæ

11..22..11.. Sistemul de iluminat de securitate împotriva
panicii, pe lângæ cerinfla generalæ "Iluminatul de securitate
împotriva panicii se prevede cu comandæ automatæ de
punere în funcfliune dupæ cæderea iluminatului normal", mai
prezintæ urmætoarea prevedere:

"În afaræ de comanda automatæ a intrærii lui în func-
fliune, iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede
øi cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile
personalului de serviciu al clædirii, respectiv personalului
instruit în acest scop. Scoaterea din funcfliune a iluminatului
de securitate împotriva panicii trebuie sæ se facæ numai
dintr-un singur punct, accesibil personalului însærcinat cu
aceasta".

Aceastæ comandæ manualæ se efectueazæ ocazional,
conform unui scenariu/proceduri.

11..22..22..  SSiisstteemmuull  ddee  iilluummiinnaatt  ddee  sseeccuurriittaattee  ppeennttrruu  vveegghhee  ppee
ttiimmppuull  nnooppflfliiii

"Instalafliile electrice pentru iluminatul de securitate
pentru veghe se prevæd în încæperi acolo unde este necesaræ
o supraveghere în timpul nopflii (de exemplu: camere pentru
bolnavi, maternitæfli, spitale, cæmine pentru bætrâni øi
infirmi, ospicii øi altele similare)".

Acest sistem de iluminat este similar cu cel pentru
continuarea lucrului (a unei activitæfli) øi este pus în func-
fliune (de cætre un bolnav - n.a.) "pentru a da posibilitatea
unui bolnav sæ se orienteze færæ a deranja pe ceilalfli bol-
navi" prin comanda acestuia precum øi a personalului de
supraveghere.

"Corpurile de iluminat se amplaseazæ sub paturi øi în
zona uøilor de acces øi se recomandæ ca lumina sæ fie
distribuitæ în fascicole late".

"Iluminatul de veghe trebuie sæ poatæ fi acflionat
independent de orice alt sistem de iluminat".

Aceastæ comandæ manualæ se efectueazæ ocazional, de o
persoanæ pentru a se deplasa pe timpul nopflii. 

1.3. Funcflionare nepermanentæ

Atât timp cât sistemul de iluminat normal este dispo-
nibil (sursa de bazæ este disponibilæ) sistemul/ele de ilu-
minat de siguranflæ/securitate nu sunt în funcfliune. Dacæ
sursa de bazæ devine indisponibilæ, se trece AUTOMAT pe
sursa de securitate, asiguratæ conform I7, art. 5.6.3. care
poate fi localæ s-au centralizatæ.

SSiisstteemmee  ddee  iilluummiinnaatt  ddee  ssiigguurraannflflææ//sseeccuurriittaattee  
SSoolluuflfliiii  ppeennttrruu  aassiigguurraarreeaa  ccoommeennzziiii  aauuttoommaattee

øøii  aa  cceelleeii  mmaannuuaallee
Jan Ignat, Universitatea Tehnicæ “Gheorghe Asachi” din Iaøi, Facultatea de Construcflii øi Instalaflii, 

Departamentul de Ingineria Instalafliilor 
Expert tehnic øi Verificator de proiecte MLPAT

IILLUUMMIINNAATT
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Timpii de punere în funcfliune de la întreruperea ilumi-
natului normal sunt dafli în tabelul 7.23.1. 

1.4. Funcflionare continuæ 

Sistemul de iluminat pentru continuarea lucrului este
parte a iluminatului de siguranflæ prevæzut pentru conti-
nuarea activitæflii normale færæ modificæri esenfliale.

Sistemul de iluminat pentru continuarea lucrului se
prevede în urmætoarele cazuri:

a) în locuri de muncæ dotate cu receptoare care trebuie ali-
mentate færæ întrerupere øi la locurile de muncæ legate de nece-
sitatea funcflionærii acestor receptoare (staflii de pompe pentru
incendiu, surse de rezervæ, spafliile serviciilor de pompieri,
încæperile centralelor de semnalizare, dispecerate etc.);

b) în încæperile blocului operator (sæli de operaflie, de
sterilizare, de pregætire medici, de pregætire bolnavi, de
reanimare etc.);

c) în clædirile construcfliilor de producflie øi/sau depo-
zitare, laboratoare øi altele similare, în care utilajele necesitæ
o permanentæ supraveghere.

Capacitatea bateriilor de acumulatoare pentru cazurile
de la pct a) øi b) de la art. 7.23.5.1 trebuie stabilitæ astfel
încât sæ se asigure funcflionarea iluminatului de siguranflæ
pentru continuarea lucrului în tot timpul necesar pentru
luarea unor mæsuri în vederea continuærii pe o perioadæ de
timp, færæ pericol, a activitæflii, efectuarea unor manevre
pentru oprirea activitæflii.

Evident, pentru cazul c), sistemul de iluminat de
siguranflæ pentru continuarea lucrului trebuie sæ asigure
nivelul de iluminare egal cu cel asigurat de sistemul de
iluminat normal. Normativul NP 061/2002, nu prevede
explicit acest nivel, însæ se poate asimila prevederea pentru
"locul de muncæ" bloc operator. 

Cazul c) se referæ la receptoare vitale/critice, care nu
admit întreruperea alimentærii, deoarece s-ar produce pa-
gube materiale importante, pentru care øi Ordinul 129/2008
REGULAMENTULUI privind stabilirea solufliilor de ra-
cordare a utilizatorilor la reflelele electrice de interes public,
art 22. alin b, prevede sursæ de rezervæ.

Ca urmare, întreg ansamblul, receptoare vitale/critice +
sistemul de iluminat, necesitæ o permanentæ supraveghere.
Aceastæ cerinflæ se asiguræ prin alimentarea cu energie elec-
tricæ de la aceeaøi sistem de siguranflæ, prevæzut cu sursæ de
rezervæ, fig 1.

2. CORPURI DE ILUMINAT 

Corpurile de iluminat pentru sistemele de iluminat de
siguranflæ/securitate pot fi:

a) luminobloc - acesta este echipat cu sursæ de luminæ
care emite un flux luminos suficient pentru a marca o ieøire,
traseul cæilor de evacuare, prezenfla hidranflilor, etc, fiind øi
etichetate cu indicaflii specifice. Lampa acestui corp este
alimentatæ numai de la sursa inclusæ, aflatæ în regim
permanent de încærcare.

b) corp de iluminat cu kit de emergenflæ - se utilizeazæ
pentru a realiza nivele de iluminare ridicate øi pe suprafefle
relativ mari sau mari (sæli de spectacole, spaflii comerciale,
etc).

Corpul de iluminat cu kit de emergenflæ are øi posi-
bilitatea alimentærii læmpii direct de la sursa de bazæ, prin
comandæ manualæ (L1), fig 2.

c) corp de iluminat færæ kit de emergenflæ - se utilizeazæ
pentru a realiza nivele de iluminare ridicate øi pe suprafefle
relativ mari sau mari.

Acesta este corpul de iluminat cu care se realizeazæ
sistemele de iluminat normal inclusiv în spaflii în care existæ
ansamblu, receptoare vitale/critice + sistemul de iluminat
care necesitæ o permanentæ supraveghere.

3. SISTEME DE ALIMENTARE CU ENERGIE
EECTRICÆ

3.1. Premize

Conform I7/2011, art. 7.23.4.2. "Sursa de alimentare de
securitate (de rezervæ) trebuie aleasæ astfel încât sæ intre în
funcfliune în timpul menflionat în tabelul 7.23.1 øi sæ menflinæ
alimentarea un timp minim de 1 h, cu excepflia iluminatului
pentru continuarea lucrului, care trebuie asigurat pe durata
de timp stabilitæ în funcflie de tipul activitæflii". 

Sursele de alimentare de securitate (de urgenflæ) sunt cele
prezentate în I7/2011, art.5.6.3. øi pot fi locale øi centra-
lizate.

Sursele locale sunt cele conflinute în corpul de iluminat
(corp de iluminat de tip autonom).

Sursele centralizate sunt cele care se amplaseazæ în spaflii
special destinate.

Tub fluorescent de 18-58 W
operare normalæ sau de rezervæ

Invertor universal pentru  balast
electronic sau convenflional

Balast electronic

230 V
50 H

z
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   N
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3.2. Cerinfle

În funcflie de rolul funcflional øi de caracterul de sigu-
ranflæ sau securitate, sistemele de iluminat trebuie sæ asigure
urmætoarele cerinfle, separat sau cumulat:

a) sæ asigure necesarul de energie pentru o perioadæ de
minim 1oræ pentru sistemele de iluminat de securitate.

Sursa de rezervæ de securitate pentru aceste sisteme este
localæ, respectiv se utilizeazæ corpuri de iluminat cu sursæ
inclusæ/locala øi kit de emergenflæ.

Aceste corpuri sunt alimentate cu energie electricæ
numai de la sursa de bazæ, prin circuite proprii din tabloul
electric pentru receptoare normale, fig.3, sau de la aceleaøi
circuite de la care sunt alimentate corpurile de iluminat ale
sistemului de iluminat normal.

Aceste corpuri nu pot fi alimentate øi din tabloul electric
prevæzut cu sursæ centralizatæ deoarece, dacæ au tensiune pe
bornele de intrare, nu comutæ automat pe sursa de secu-
ritate inclusæ/localæ, deøi sistemul de iluminat normal este
scos din funcfliune prin pierderea alimentærii de la sursa de
bazæ. 

b) sæ asigure necesarul de energie pe durata de timp
stabilitæ în funcflie de tipul activitæflii pentru sistemul de
iluminat de siguranflæ pentru continuarea lucrului øi de
veghe pe timpul nopflii.

Sursa de rezervæ de securitate pentru aceste sisteme este
centralizatæ, grup electrogen sau UPS, fig 3.

c) sæ asigure comandæ automatæ de punere în funcfliune,
dupæ cæderea iluminatului normal, respectiv la indisponi-
bilitatea sursei de bazæ. 

Aceastæ comandæ se realizeazæ local pentru sistemele de
iluminat de securitate, de cætre dispozitivul de AAR inclus
øi centralizat pentru sistemul de iluminat pentru conti-
nuarea lucrului øi de veghe pe timpul nopflii.

d) sæ asigure comanda manualæ.
Aceastæ comandæ este necesaræ pentru corpurile de ilu-

minat cu care se realizeazæ sistemul de iluminat împotriva
panicii. Ca urmare, acestea trebuie sæ fie prevæzute cu kit de
emergenflæ care realizeazæ AAR pe sursa inclusæ/localæ cât øi
comanda manualæ, aøa cum s-a prezentat mai sus.

Corpurile de iluminat ale sistemul de iluminat pentru
continuarea lucrului øi de veghe pe timpul nopflii sunt
comandate numai manual, indiferent de la ce sursæ sunt
alimentate.

4. CONCLUZII

• sursæ de rezervæ pentru sistemele de iluminat de
siguranflæ pentru continuarea lucrului øi veghe trebuie sæ fie
centralizatæ, iar corpurile de iluminat se comandæ manual
individual /grupat;

• când sursa de bazæ este indisponibilæ, prin comandæ
automatæ, aceleaøi corpuri de iluminat sunt alimentate de la
sursa de rezervæ;

• læmpile corpurilor de iluminat ale sistemelor de
iluminat de securitate sunt alimentate numai de la sursæ de
securitate localæ/inclusæ;

• sursa de securitate inclusæ a corpurile de iuminat ale
sistemelor de iluminat de securitate, în regim normal este
încærcatæ de la sursa de bazæ;

• în regim normal (sursa de bazæ disponibilæ) sistemele
de iluminat de securitate nu sunt în funcfliune. În anumite
cazuri, sistemul de iluminat de securitate de evacuare este
permanent în funcfliune;

• sistemul de iluminat de securitate împotriva panicii
trebuie realizat cu corpuri de iluminat cu kit de emergenflæ,
care permit øi comandæ manualæ ocazionalæ.

IILLUUMMIINNAATT
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