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

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

Informații suplimentare la tel./fax: 021 642 67 62 
e-mail: contact@electricianul.ro ARTECNO BUCUREȘTI SRL
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Târgul de la Frankfurt dedicat ingineriei electrice și
aplicațiilor sale pentru clădiri s-a închis pe 23 martie
curent și la fel și evenimentul derulat simultan la Frankfurt
și Offenbach, Bienala dedicată artei iluminatului și
iluminatului urban, Luminale.

Cei 2714 expozanți la Light+Building 2018, provenind
din 55 de țări, au adunat în cele 6 zile de expoziție un
număr total de peste 220000 de vizitatori din 177 de țări. 

Forumul Intersec, ajuns la a 3-a ediție, a adunat peste
650 de experți în securitatea clădirilor și serviciile teh -
nologice pentru clădiri, ce au discutat despre cyber
security și implicațiile sale. 

Bienala Luminale este un festival al luminii, în cadrul
căruia sunt expuse opere de lumină dinamică sau iluminat
static al unor clădiri sau spații urbane. Unele din aceste
opere sunt adevărate spectacole în aer liber, ele având și
sunet, așa cum a fost spectacolul desfășurat în piața
Operei vechi din Frankfurt (Alte Oper), ce a relatat în
câteva minute o adevărată istorie a orașului Frankfurt,
distrus în timpul ultimului război.

Peste 240.000 de persoane au asistat la unul sau mai
multe spectacole de lumină din cadrul Bienalei de arta

iluminatului și de design urban de la Frankfurt de anul
acesta.  

Pe site-ul: https://luminale-frankfurt.de/en/startpage/
pot fi văzute toate lucrările care au redesenat imagini din
cele două orașe, Frankfurt și Offenbach, cu ajutorul
luminii pe timpul nopții. Au putut fi admirate adevărate
opere de artă, realizate cu lumină și culoare. Aceste opere
și spectacole au arătat forța luminii și capacitatea ei de a
reinventa piețe, clădiri, spații comune pe timpul nopții, cu
multă fantezie, dar și cu tehnologie de vârf.

Un număr de 149 proiecte și instalații de iluminat au
fost incluse în programul-catalog Luminale 2018, desfă -
șurată între 18 și 23 martie anul acesta, în 5 categorii 
ale festivalului luminii: ART, COMMUNITY, STUDY,
SOLUTIONS și BETTER CITY.

Ediția următoare a Light+Building se va desfășura între
8 și 13 Martie 2020, când va avea loc și o nouă ediție a
Bienalei luminii, Luminale.

EVENIMENT
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EVENIMENT

La ediția din 2018 a Light+Building, Obo Bettermann
Group a participat cu un stand de peste 1000 mp, sub
sloganul „BUILDING CONNECTIONS”.

OBO este unul din liderii industriei produselor pentru
instalații electrice și a prezentat la Frankfurt toate cele 7
centre de produs:

• Sisteme de legătură și de fixare
• Sisteme de protecție la trăsnet și la fenomene

tranzitorii
• Sisteme de susținere a cablurilor;
• Sisteme de protecție la foc;
• Sisteme de conducere a cablurilor;
• Sisteme de aparate terminale;
• Sisteme în pardoseală.

OBO a expus la Frankfurt și noul canal pentru fibră,
PYROLINE® Fibre Optics ce îndeplinește cerințele clasei
de rezistență la foc E90. Noul canal suportă o încărcare
maximă de 22.5 kg/m. Este conform cu DIN 4102:12.
PYROLINE® Fibre Optics asigură și etanșeitatea fibrei la
umiditate și alți factori de mediu. 

Cele 190800 secunde pe care OBO le-a avut la dis -
poziție la Frankfurt în cele 6 zile de târg, așa cum spunea
Andreas Bettermann, CEO al OBO Bettermann Group, au
fost folosite la maxim pentru prezentări spec taculoase,
așa cum au fost cele holografice, ce au arătat modul în
care lucrează fiecare produs OBO.

OBO BETTERMANN la Light+Building 2018
sub sloganul „BUILDING CONNECTIONS”

Dl Andreas Bettermann, CEO Obo Bettermann și Andrei Ștefan, Director
General Obo Bettermann România răsfoind revista Electricianul

Light+Building
20.03.2018

Light+Building
20.03.2018
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EVENIMENT

La conferința de presă de la Light +Building 2018, Philips
Lighting anunță planul de schimbare a numelui companiei în
Signify, produsele sale rămânând în continuare oferite pieței sub
brandul Philips.

Philips Lighting (Euronext: LIGHT), lider mondial în
domeniul iluminatului, a anunțat planurile de schimbare a
numelui companiei în Signify. Decizia privind alegerea
noului nume al companiei are la bază faptul că lumina
devine un limbaj inteligent, care conectează și transmite
informații.

Compania va continua să utilizeze brand-ul Philips, cea
mai cunoscută marcă de iluminat din lume, în baza unui
acord de licență cu Royal Philips.

“Suntem încântați să anunțăm noul nume al compa -
niei, acesta fiind un alt pas în procesul de transformare a
companiei noastre. Noul nume reprezintă o expresie clară
a viziunii noastre strategice, o oportunitate extraordinară
de a lansa o nouă identitate corporativă, unică pentru noi,
care va fi un liant pentru cei 32000 de angajați ai noștri. În
același timp, suntem mândri să continuăm să folosim

marca Philips pentru produsele noastre”, a declarat Eric
Rondolat, CEO Philips Lighting.

Originile Philips Lighting datează de peste 125 de ani,
odată cu fondarea companiei de către Frederik și Gerard
Philips în 1891, în orașul olandez Eindhoven. De-a lungul
istoriei sale, compania s-a aflat în fruntea progreselor
majore ale industriei de iluminat. Astăzi, aceasta este
liderul industriei la nivel mondial, în iluminatul conven -
țional, cu LED și conectat, având cea mai mare rețea de
iluminat conectat din lume.

Noul nume îndeplinește cerințele contractuale, con -
form Acordului de licență încheiat cu Royal Philips, care
impune modificarea numelui în mai puțin de 18 luni după
ce Royal Philips nu mai deține pachetul de control majo -
ritar.

Având în vedere redenumirea societății, o propunere
de modificare a actului constitutiv al Philips Lighting NV va
fi prezentată Adunării Generale Anuale a Acționarilor care
va avea loc pe 15 mai 2018. Denumirea Philips Lighting
NV la bursa de valori va rămâne (Euronext: LIGHT).

Conferință de presă Philips Lighting 
la Light+Building 2018

Light+Building
19.03.2018
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STEINEL True Presence Sensor® este primul senzor
de prezență umană care elimină posibilele erori care
apăreau dacă persoana nu se mișca. El a fost expus la
Light+Building de la Frankfurt de anul acesta, iar principiul
de funcționare, detecția undelor radio milimetrice reflec -
tate de țesuturile de suprafață ale corpului uman, permite
detecția chiar și a persoanele care stau pur și simplu
nemișcate, cum ar fi un yoghin (poza unui yoghin apărea
de altfel și la standul Steinel de la Light+Building de la
Frankfurt…). Micromișcările datorate respirației umane
sunt suficiente pentru detecția precisă a prezenței omului.

STEINEL True Presence Sensor® acoperă 64 mp cu un
singur senzor pentru toate capabilitățile (regim de True
Presence) sau 177 mp doar pentru prezența și detecția
mișcării. Se poate ajusta cu precizie zona de detecție, iar

montajul se poate face la înălțimea de la 2 până la 12 m.
STEINEL True Presence Sensor® poate fi conectat pe
bus-uri KNX, DALI, DIM, COM1 sau COM2 și detectează
pe lângă prezență alți 6 parametri :

•strălucirea;
•temperatura;
•umiditatea;
•presiunea aerului;
•compușii organici volatili;
•nivelul de CO2.

STEINEL True Presence Sensor®, senzorul de
prezență al viitorului

Light+Building
19.03.2018

Light+Building
20.03.2018
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EVENIMENT

Soluțiile de control pentru iluminatul exterior
nu sunt o noutate la Frankfurt. Majoritatea
companiilor s-au con centrat însă pe comunicații
și software-uri proprietare. Deși sunt integrate
cu diferite servicii inteligente, senzori sau chiar
camere video CCTV, majoritatea sunt limitate și
nu oferă mai mult decât controlul iluminatului.
Gestio narea inteligentă a deșeurilor, gestionarea
inteligentă a traficului, parcarea inteligentă - sunt
doar câteva dintre nenumăratele servici i
inteligente pe care un oraș le poate instala
astăzi, dar fiecare dintre acestea este privit mai
ales ca un serviciu separat, cu propria
infrastructură de comunicații, aplicații software
dedicate și variabile spe cifice.

inteliLIGHT® promovează com patibilitatea “plug and
play” cu cele mai importante platforme IoT / Smart City,
precum Cisco, Ericsson sau Nokia - urmărind integrarea
serviciilor inteli gente individuale în adevăratele orașe inte -
ligente. Nu mai este suficient să controlați iluminatul și să
colectați datele senzorilor. Integratorii folosesc algoritmi
Big Data și de inteligență artificială pentru a le înțelege,
trans formând fluxurile de date în acțiuni de control și

încurajând sinergia prin facilitarea interacțiunii sistemelor
complementare. Cu cele 6 tehnologii de comunicație aco -
perite deja: LonWorks PLC, LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT,
LTE-M, GSM și datorită integrărilor cu prin cipalele plat -
forme smart city: NOKIA Integrated Operations Center,
Ericsson IoT accelerator, Cisco, Open Telekom Cloud,
Orange Live Objects sau Actility Thingpark, inteliLIGHT® a
fost cea mai interoperabilă soluție prezentată în acest an
la Frankfurt.

FLASHNET la Light+Building 2018
Marius POPESCU, Marketing Manager FLASHNET

Light+Building
20.03.2018

Light+Building a demonstrat și în 2018 că este cel mai mare târg din Europa din domeniul iluminatului, prezen tând mii de
aplicații, idei și inovații legate de acest subiect. Și nu e nicio surpriză: controlul iluminatului public, împre ună cu aplicații dedicate
orașelor inteligente (smart cities), au fost două dintre cele mai dinamice tendințe prezentate în acest an. Orașele și producătorii de
lămpi nu mai au nevoie să fie convinși, majo ritatea sunt deja conștienți de avantajele soluțiilor inteligente de control al iluminatului
public și au început să aprecieze sub tilitățile acestui domeniu.

Legrand a lansat recent propriul întrerupător cu pro -
tecție la arc electric – AFDD. Prezentat și la expoziția
Light+Building de la Frankfurt 2018, DX3 STOP ARC 4500

este un întrerupător monopolar (1P+N)
fabricat în 3 variante funcționale
pentru curenți alternativi de 10, 16 și
20 A și cu funcționare pe curbă de

deschidere de tip C. Conectarea se
face cu șurub și ocupă spațiul echi -
valent a 3 module, montat pe șină.
Este conform cu norma fran ceză –
NF012_1419 și cu cea europeană
EN 62606:2013 +A1:2017.

Întrerupător diferențial Legrand cu protecție 
la arc electric DX3 STOP ARC 4500 

Light+Building
20.03.2018
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Noul dispozitiv de protecție la arc
electric de la Siemens, 5SV6 AFDD, care a
fost prezentat și la expoziția Light+Building
de la Frankfurt 2018, este cel mai mic
dispozitiv din lume care face acest lucru,
putând fi integrat într-un întrerupător de tip
MCB ce ocupă 1 modul pe șina DIN.  

Cu dispozitivul de protecție la arc
electric 5SV6  (AFDD), Siemens devine pri -
mul producător din piața IEC care prezintă a

EVENIMENT

Noul dispozitiv de protecție la arc electric 
de la Siemens

Standul ELBA la Light+Building 2018

Light+Building
20.03.2018

3-a generație de dispozitive de protecție la arc electric. 5SV6
AFDD este integrat cu un întrerupător miniatural (MCB) în
lățimea de 1 un modul pe șina DIN în loc de 2 module, ca la alte
produse similare. În plus este cel mai mic dispozitiv de acest fel
din lume.

Dispozitivul 5SV6 este indicat atât pentru instalațiile noi cât
și pentru cele ce se modernizează. El beneficiază de tehnologia
brevetată de Siemens, SIARC. Este posibilă alegerea uneia din
cele 300 de variante existente.

Light+Building
20.03.2018
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Standul Bosch la Light+Building 2018

Standul ElectroMax la Light+Building 2018

Light+Building
20.03.2018

Light+Building
20.03.2018
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Standul Honeywell la Light+Building 2018

Standul Courbi SRL la Light+Building 2018

Light+Building
20.03.2018

Light+Building
20.03.2018
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EVENIMENT

Standul Electronic interactiv SRL
la Light+Building 2018

Light+Building
20.03.2018

Standul Electra SRL la Light+Building 2018

Light+Building
20.03.2018
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Fonetic CNRI, din latină „Cene Rei” s-ar putea traduce
prin „O scenă”! Sarcastic, celebra frază a lui Shakespeare
„lumea e o scenă” se potrivește sintezei și îndemnurilor
autorului dar și condiției acestui comitet. Se pare că trăim
aceeași piesă, unde suntem jucători dar, paradoxal, și
spectatori. Piesa este însă, din nefericire, o comedie, în
care detaliile sunt irelevante sau intenționat făcute vagi.
Același scenariu, de altminteri ales prin vot democratic,
ne îndeamnă să așteptăm plictisiți finalul bine-cunoscut
din stagiunea trecută. Încă una irosită, și care, la final,
când va fi acesta, după ani de cunoaștere, experiență și
dez nădejde, să devină doar o simplă mențiune într-o con -

versație. Altfel, valorile derivate de-a lungul celor 40 de
promoții, doar au contribuit la adoptarea unei viziuni
complementare: tradițional contra tehnologii noi, norme
(ale noastre) contra standarde (ale lor) și așa mai departe.

Continuând în aceeași notă Shakespeareană „Trebuie
să-ți spun prietenos la ureche, să vinzi când poți, nu ești
pentru toate piețele” (din „Cum vă place”) .

S. Matei, Prof. Dr. Eng. Fotometrie și laborator de
compatibilitate electromagnetică, 

Electromagnetica SA

Ziua Comunicațiilor a devenit un eveniment care in -
tegrează tendințele din principalele sectoare tehnologice
și pune bazele unei colaborări mai strânse între ITC și
economia reală. În premieră, Ziua Comunicațiilor a propus
o structură bazată pe sesiuni multiple care acoperă prin -
cipalele tendințe curente: norme și reglementări, produse
și servicii de comunicații, echipamente și platforme,
soluții și servicii IT, securitate, ecommerce etc.

Nevoia de educație și diseminare a informațiilor ră -
mâne critică, misiune asumată de domnul Eugen Preotu,
fondatorul și promotorul conferinței Ziua Comunicațiilor,
încă din 1996 când a avut loc prima ediție. În decursul

celor două decenii, Ziua Comunicațiilor a devenit un reper
al industriei ITC și un brand în sine, recunoscut local și
internațional.

WORKSHOP-URI TEMATICE – în paralel
• Scenarii de utilizare a tehnologiilor 5G în diverse

domenii economice;
• Customer Care în Telecom;
• Tehnici și metode de dezvoltare ale aplicațiilor

mobile;
• Securitatea cibernetică, o provocare permanentă;
• IOT și Smart City.
www.itsevents, www.zcom.ro

România, o națiune conectată 
Comunicațiile și transformarea digitală

CeNe ReI”-o scenă!!!
Comentariu la articolul „CNRI 2018” din numărul trecut
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Rapid. Simplu. Eficient: seria Q!
Sistemul de prindere și fixare din seria Q de la specialistul în

managementul cablurilor HellermannTyton,  include o funcție
unică de pre-blocare care simplifică operațiile de instalare și vă
economisește banii.

La prima vedere, colierul din seria Q de la HellermannTyton
este un colier ca oricare altul. Dar, în comparație cu un
colier convențional, colierul din seria Q are un design
deschis al capului colierului și o formă specială a codiței.

În loc să introduceți colierul prin gaura din capul co lie -
rului – ca și cum ați băga ața în ac – fixați codița colie rului
pe capul deschis și trageți colierul, totul printr-o miș care
simplă. Acest lucru generează un efect turbo de apro -
ximativ 25% (evaluat independent pentru HellermannTyton
de către DEKRA în 2013), ceea ce înseamnă un timp de
instalare mai mic și un mare potențial pentru câștiguri
semnificative din costul forței de muncă.  

Design-ul inovativ al capului colierului din seria Q și
geometria codiței conferă instalatorilor pentru prima dată
avantajul suplimentar al unei funcții practice de "pre-
blocare".

Avantajul prin design

Colierele din seria Q pre-blocate pot fi redeschise
astfel încât să se poată adăuga fire noi înainte de a fi fixate
permanent.

Un colier de cablu convențional ar trebui să fie tăiat și
înlocuit.

Pentru colierele din seria Q, această caracteristică,
unică și la îndemână, face ca fixarea în condiții dificile să
fie mai ușoară și mai sigură decât lucrul cu coliere con -
venționale.

Față de scenariile de instalare tipice, avantajele
colierelor din seria Q sunt vizibile imediat și anume:
locurile de muncă în care vederea este limitată, restrânsă

sau chiar în "orb", ori atunci când se lucrează deasupra
capului sau locuri în care trebuie purtate mănuși de pro -
tectie.

Gamæ largæ de dimensiuni, materiale øi
accesorii

Colierele de cablu seria Q sunt disponibile în 12 dimen -
siuni - și în variante rezistente la intemperii, stabilizate cu
UV (PA66W) și fără halogeni, stabilizate la căldură
(PA66HS). Colierele standard seria Q (PA66) sunt de ase -
menea disponibile în culorile roșu, galben, verde și albastru.

Accesoriile de montaj pentru cabluri, suporturile Q,
reprezintă o completare ideală pentru colierele din seria
Q. Suporturile Q sunt disponibile în variante de fixare cu
autoadeziv sau cu șuruburi. Disponibile într-o gamă variata
de dimensiuni, suporturile Q se potrivesc perfect colie -
relor Q pentru că asigură fixarea în siguranță în diverse
medii și instalații.

În completarea gamei de coliere din seria Q, sunt
etichetele Q. Concepute pentru identificarea cablurilor și a
fasciculelor de cabluri, etichetele se atașează perfect pe
colier, pentru a oferi o soluție integrată și fără probleme.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să con tac tați:
officeRO@HellermannTyton.at sau
www.HellermannTyton.com.

APARATAJ ELECTRIC
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APARATAJ ELECTRIC

Clasa entry-level de panouri
cu touch acum cu display lat
de 10.1 inci

Noua clasă preț/performanță de
panouri cu touch de la Beckhoff,
prima dată lansate cu display-uri de 7
inci, a fost extinsă cu trei dispozitive
încorporate cu display-uri late de 10.1
inci. Tehnologia de control-comandă
bazată pe PC din aria de performanță
medie spre joasă în ceea ce pri vește
costurile, acum poate fi scalată cu
mai multă acura tețe în concordanță
cu cerințele individuale ale aplicațiilor.  

Display-ul TFT cu touch al noilor
panouri cu format mo dern de ecran
lat, cu o rezoluție de 1024 x 600
WSVGA deschide drumul către
opțiuni comprehensive de operare și
vizualizare. La acestea se adaugă
calitatea superioară a display-ului, cu
16,7 milioane de culori valabile pe
ecranul cu diagonala de 10.1 inci.
Ultimele noutăți din clasa entry-level
includ două Panel PC-uri fără venti -
lator și un panou ope rator pasiv, ce permit o implemen -
tare eficientă a sar cinilor de control și vizualizare din punct
de vedere al costurilor, pentru mașini de dimensiuni mici
și medii, sisteme de producție și clădiri:  

• Panel PC CP6600 cu 1 GHz ARM Cortex™ A8 CPU și
memorie de 1 GB DDR3 RAM;

• Panel PC CP6700 cu procesor Intel® Atom™ (până
la 1.91 GHz, patru nuclee) și 2 GB DDR3L RAM (extensie
opțională de până la 8 GB);

• Control Panel CP6900 cu tehnologie DVI/USB
Extended pentru operații la distanță de până la 50 m de la
PC-ul industrial.

Echipate cu o carcasă metalică robustă, alcătuită dintr-
o ramă frontală de aluminiu și o placă de oțel în partea din
spate, dispozitivele oferă calitate și durabilitate mult mai
ridicate decât în cazul panourilor de plastic oferite de
obicei în segmentul entry-level cu costuri reduse. În plus,
materialele de înaltă calitate și rama frontală rotunjită
oferă un aspect modern panourilor, ce pot fi folosite în
cele mai diverse medii de producție și construcție, la
temperaturi de la 0 la 55 °C. 

Panel PC: www.beckhoff.com/cp6600 
Panel PC: www.beckhoff.com/cp6700 
Control Panel: www.beckhoff.com/cp6900

Panouri PC integrate și Panouri operator
pentru aplicații sensibile la cost

Echipa Kreatron Automation

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

Pentru mai multe detalii referitoare la partenerii
noștri și produsele lor puteți accesa: www.kreatron.ro

Descoperă și încearcă!

Clasa entry-level de succes de panouri cu touch de la Beckhoff a fost extinsă pentru a include
opțiuni noi de dispozitive cu o interfață de 10.1 inci pentru utilizator pentru a completa modelele

de 7 inci stabilite deja pe piață

Picture credits Beckhoff Automation
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MÆSURARE ØI TESTARE

AVO800 DMM
Multimetre digitale profesionale

Noile multimetre digitale de la Megger, AVO830 și
AVO835, au fost concepute pentru inginerii automatiști și
pentru electricienii profesioniști, această serie de multi -
metre rezistente, de înaltă calitate, oferind selecția ideală
de funcții. Inovațiile utile, precum comutarea între impe -
danța ridicată și cea scăzută, oferă o metodă sigură și
rapidă de identificare a tensiunilor-fantomă cuplate capa -
citiv. Noua funcție de detectare fără contact a tensiunii, cu
două niveluri de sensibilitate, vă ajută să identificați de la
distanță circuitele aflate sub tensiune și apoi să localizați
cu precizie conductorul, sau circuitul respectiv. 

Multimetrele din seria AVO830 ies în evidență și
datorită funcției de detectare a succesiunii fazelor, care
contribuie la prevenirea conectării incorecte și a dete -
riorării motoarelor și generatoarelor, care poate fi cauzată
de aceasta. 

Toate aceste funcții se adaugă faptului că această
serie oferă un afișaj pentru valori de până la 10.000, cu o
marjă de precizie de bază de 0,01% și intrări de 4 mm cu
obturator, care asigură realizarea corectă de fiecare dată a
conexiunilor.

Caracteristici deosebite pentru Seria AVO800:

• Măsurători de tensiune și curent TRMS, rezistență,
conductanță, capacitate, frecvență și măsurarea tem -
peraturii (numai la modelul AVO835);

• Detectarea succesiunii fazelor cu două fire și sin -
cronizare automată la rețea;

• Mod inteligent de măsurare a capacității, detectează
condensatorii încărcați efectuând apoi descărcarea lor la
un nivel sigur pentru măsurătoare;

• Mod de intrare CA + CC, pentru siguranță sporită;
• Alegerea impedanței de intrare fără schimbarea

domeniilor de test, pentru detectarea rapidă și sigură a
tensiunilor cuplate neintenționat; 

• Detector de tensiune fără contact, integrat, cu setări
de sensibilitate înaltă sau scăzută pentru localizarea sau
detecția circuitelor aflate sub tensiune;

• Uniformizarea valorilor măsurate care ajută la re -
ducerea efectului de zgomot în mediile industriale și
citirea mai ușoară a valorilor;

• Captură a valorilor măsurate, inclusiv pentru valorile
minime, maxime și medii, hold manual și automat al
valorilor, uniformizare și filtrare de tip „trece jos”-800Hz
3dB, pentru a vă asigura că veți obține măsurătoarea
dorită;

• Mod de măsură relativ, ideal pentru măsurarea că -
derii de tensiune pentru circuitele aflate în sarcină;

• Afișaj LCD mare cu iluminare, citire digitală duală și
arc analogic;

• CAT IV 600 V și CATIII 1000 V; 
• Clasă de protecție IP54 împotriva prafului și stropirii. 
Multimetrele din Seria AVO800 pot fi folosite cu suc -

ces în domenii ca execuție-întreținere-expoatare instalații
electrice, instalare și service panouri solare/fotovoltaice,
industrie, automotive, stații electrice etc., fiind instru -
mentul dorit de orice profesionist din domeniu.

SebaKMT - Seba Dynatronic GmbH
Reprezentanța în România
Str. Av. Ștefan Protopopescu nr.1, Bl.C6, Ap.25, 
sector 1, 011725 București
tel: +40 (0)21 2309138; fax: +40 (0)21 2039381
www.megger.com; www.sebakmt.com;
seba.ro@sebakmt.com; www.cabletestvan.com 
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Ediția din acest an a târgului de la Hanovra
dedicat tehnologiei informației, calculatoa relor și
electronicii, se va derula anul acesta după un nou
concept, între 11 și 15 iunie, ca reacție la la
schimbările din domeniul IT&C.

Ne face plăcere să vă anunțăm relansarea
CEBIT Hanovra! Digitalizarea influențează
toate aspectele vieții, de la economie și
modul în care ne conducem afacerile la
societate și felul în care trăim, politică și
cultură. Totul se schimbă, iar toate aceste
schimbări aveau nevoie de o platformă de
prezentare, de un forum. CEBIT a înțeles
această nevoie și s-a adaptat cerințelor:
”More Leads, More Experience, More Inspiration” este
motto-ul sub care va avea loc noul CEBIT Hannover.
Începând cu anul 2018, CEBIT va deveni platforma de
business pentru digitalizare și inovație.

CEBIT 2018 va fi organizat pentru prima dată în
perioada verii, între 11 – 15 iunie! Segmentul de B2B își
va aștepta  vizitatorii de marți până vineri, de la ora 10.00
până la orele 19:00.

Programul  de networking va continua în jurul celor
două scene amenjate în spațiul liber din centrul expoziției
până la orele 23.00. Ziua de luni, 11 iunie, va fi dedicată
evenimentelor speciale, presei, factorilor politici și cere -

moniei de deschidere.
Cei ce doresc să participe în calitate de vizitatori, își

pot procura bilete de intrare accesând link-ul:
http://www.cebit.de/de/be-part-of-it/tickets/

Atenție, folosindu-vă de codul de promovare
“wtwHKaWKUt” puteți achiziționa aceste bilete cu un
discount de 50% !!

Persoana de contact pentru România și Republica
Moldova:

Luminița Constantin, Tel: +40 21 207 91 64; 
E-mail:constantin.luminita@ahkrumaenien.ro

EVENIMENT

CEBIT 2018 
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PROTECT, IA LA TRÆSNET

Controalele periodice ale instalațiilor de paratrăsnet
reprezintă baza întreținerii instalațiilor de protecție îm -
potriva trăsnetelor. În funcție de felul paratrăsnetelor
implementate, controlul instalațiilor de paratrăsnet se
face periodic, la fiecare doi ani pentru sistemele cu un
nivel de protecție I și II și la fiecare patru ani pentru sis -
temele cu nivel de protecție III și IV. Controlul, ca parte a
asigurării unei funcționări în condiții de siguranță a siste -
mului de protecție împotriva trăsnetelor, cuprinde inspec -
ția vizuală, testarea și măsurarea sistemului implementat,
inclusiv acele părți ale instalațiilor electrice care sunt
inextricabil legate de acest sistem. Tabelul cu standardul
EN 623605-3 arată frecvența controalelor:

Starea de fapt a sistemelor de protecție împotriva trăs -
netelor în Slovenia arată din păcate o întreținere neco -
respunzătoare și neadecvată a instalațiilor electrice. Să
luăm ca exemplu cel mai frecvent mod de executare a
împământării. Principalul material pentru împământare a
fost cândva, este din păcate și în zilele noastre, banda de
oțel galvanizat FeZn de 25x4mm. În conformitate cu
reglementările din vechea normă tehnică, toate îmbinările
ar fi trebuit să fie protejate cu un strat bituminos, la fel și
trecerile, respectiv conductoarele de împământare. Figu -
rile 2 și 3 prezintă starea împământării cu bandă. Îm pă -

mântarea prin benzi galvanizate este expusă condițiilor
agresive la sol și coroziunii accelerate a benzilor. O
contribuție mare are și lupta constantă pentru reducerea
costurilor, ceea ce înseamnă în mod normal o reducere a
calității. Astfel întâlnim instalații noi de împământare
efectuate cu benzi de FeZn de 25x4 mm, unde protecția
cu Zn lipsește deja la instalare (figura 4).

Întreținerea instalațiilor de paratrăsnet

Tabelul 1 
Perioada maximă între inspecțiile LPS

Nivelul de Inspecție Complet Sisteme critice
protecție vizuală (an) Verificare (an) Verificare

completă (an)

I și II 1 2 1

III și IV 2 4 1

Figura 1: Împământare

Figura 2: Starea benzii galvanizate FeZn de împământare de 25x4 după
câțiva ani

Figura 3: Conexiunea benzii de împământare după câțiva ani

Figura 4: Bandă nouă de
FeZn unde stratul de Zn 
deja lipsește

E2_2018_E9/2008  4/10/18  1:42 PM  Page 18



ELECTRICIANUL 2/2018   19

Această impămantare se degradează cu siguranță în
câțiva ani. În conformitate cu cerințele ghidului tehnic
TSG-N-003: 2013 și strandardul EN 62305-3, nu este
adecvată utilizarea benzii galvanizate în pământ și la
trecerea din beton în pământ. În astfel de cazuri se
folosește oțel inoxidabil. De-a lungul anilor s-a dovedit că
împământarea executată cu benzi zincate se degradează
rapid. Degradarea împământării este și mai rapidă în
măsura în care nu s-a efectuat protecția îmbinărilor și
trecerilor cu un strat bituminos. Astfel benzile la trecerea
din beton în pământ și la trecerea din pământ sunt de
obicei distruse de coroziune. Rezultatul reducerii costu -
rilor de construcție prin utilizarea instalației de împămân -
tare ieftine și neadecvate este de obicei unul dificil și
costisitor, fiind nevoie de refacerea sistemului de împă -
mântare, renovare împrejurul facilității, re-asfaltare ...
Conductoarele de captare și scurgere sunt legătura dintre
sistemul de coborâre și împământare și sunt concepute
pentru a conduce un fulger de la sistemul de coborâre la
sistemul de împământare. Adeseori întâlnim conductoare
de captare și scurgere realizate în tencuială. Reglemen -
tările tehnice privind paratrăsnetele prevăd ca, în măsura
în care conductoarele sunt efectuate sub tencuiala, toate
îmbinările trebuie să fie accesibile și demontabile. Astfel
întâlnim adesea instalații de paratrăsnet unde nu există
îmbinări de măsurare. Cum se măsoară în mod corespun -
zător o astfel de instalație de paratrăsnet? Dacă obiectul
este înalt, îmbinările “de măsurare” se află sub acoperiș,
astfel executarea măsurării poate fi imposibilă. Sistemul
de coborâre este parte importantă a sistemului de pro -
tecție la trăsnet. Sistemul de coborâre este sistemul de
conducte instalate în zone ale clădirii predispuse la lovituri
directe de trăsnet. Fiecare conductă de captare acoperă o
zonă determinată de protecție la trăsnet. Numărul și
poziția conductoarelor de captare depinde în mare măsură
de forma obiectului, respectiv de forma acoperișului
clădirii. La planificarea sistemului de captare trebuie, de
asemenea, să se ia în considerare hornurile, antenele,
orice aparate electrice și alte piese expuse de pe aco -
periș. Sistemul de captare este adecvat când zona sa de
protecție la trăsnet acoperă întreaga facilitate. Pentru a
examina gradul de adecvare al sistemului de captare este
esențială inspecția vizuală, în caz contrar, gradul de adec -
vare al împământării se poate determina prin mă surarea
rezistențelor de dispariție corespunzătoare. La calcularea
sistemului de captare trebuie, de asemenea, luate în
considerare piesele expuse pe acoperiș. Se poate
întâmpla să fie instalate pe acoperiș, de exemplu, fantele
de ventilație noi, hornuri, antene și se uită instalația de
paratrăsnet sau se uită de ea la construirea unui nou sis -
tem de captare a trăsnetului. Toate aceste componente
au un impact asupra instalației de paratrăsnet. Instalația
de paratrăsnet trebuie astfel modernizată încât zona de
protecție să acopere și zona modernizată. Acest lucru
poate fi realizat doar prin inspecție vizuală, prin măsurarea
rezistențelor de dispariție nu. Când sistemul de captare
este lovit de fulger, prin el trece un flux de curent electric
mare de până la 200kA. În cazul unui acoperiș de tablă
acest flux de curent apare de fapt într-un anumit punct.

Datorită densității extrem de ridicate de curent, în acel loc
placa începe să se topească, ceea ce înseamnă formarea
unei găuri în placă. Astfel placa topită poate cădea pe
materialul inflamabil (lemn, hârtie, ...) și provoca un
incendiu. De aceea prin standardul EN 62305-3 este
hotărât o anumită grosime minimă a materialului care
poate fi utilizat ca parte a sistemului de captare.

Când grosimea componentelor naturale nu îndepli -
nește cerințele, este necesar să se instaleze o protecție
adecvată împotriva loviturilor directe de trăsnet. Astfel, o
tablă groasă de 0,5 mm se poate folosi ca sistem de cap -
tare, în măsura în care se permite perforarea tablei în
punctul de impact, iar sub tablă nu există materiale infla -
mabile. În caz contrar, un astfel de acoperiș are nevoie de
protecție suplimentară. La controlul sistemelor de captare
se pot întâlni situații ca, de exemplu, când la renovarea
acoperișului se realizează legarea drenajului apei de
acoperiș, se uită însă de horn ...

PROTECT, IA LA TRÆSNET

Tabelul 2
Grosimea componentelor naturale

Clasa IPT Material Grosime t1 Grosime t2

(mm) (mm)

plumb - 2,0
oțel galvanizat,

inox 4 0,5
I<IV titaniu 4 0,5

cupru 5 0,5
aluminiu 7 0,65

zinc - 0,7
t1 previne topirea, deteriorarea termică sau aprinderea
t2 numai pentru foi de metal în cazul în care nu este important pentru a 
preveni topirea, deteriorarea termică sau aprinderea

Figura 5: Zona de protecție la trăsnet determinată prin metoda sferei
fictive cu ajutorul programului SHIELD

Figura 6: Starea instalației de captare după renovarea acoperișului
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Pe lângă proiecte de automatizare clasice, cererea
pentru soluții scalabile care oferă conectivitate de la
senzor la cloud și cu dispozitive mobile este în continuă
creștere printre firmele de producție industrială. COPA-
DATA răspunde acestei cereri prin integrarea software-
ului său, zenon, cu platforma cloud Microsoft Azure.
Datorită cunoștințelor și experienței în ceea ce privește
soluțiile bazate pe cloud pentru smart factory și smart city
(fabrici și orașe inteligente), COPA-DATA a obținut sta -
tutul Gold în competența Microsoft Cloud Plarform. 

Prin acordarea competențelor, Microsoft își susține
partenerii din cadrul Microsoft Partner Network în a-și pre -
zenta abilitățile de lideri în industrie și cunoștințele de
specialitate într-o manieră profesională în scopul dife -
rențierii în mod clar de concurență. Pentru a obține una
sau mai multe competențe într-una din cele șase categorii
existente în prezent, este necesar să se îndeplinească
anumite cerințe iar acestea să fie evidențiate în evaluări
anuale. În funcție de gradul în care aceste cerințe au fost
îndeplinite, unei companii i se poate acorda o competență
Gold sau Silver. Numai partenerilor care au demonstrat o
performanță ridicată constantă și dedicare excepțională li
se acordă competența Gold. 

După obținerea Silver status în competența Cloud
Platform în 2016, COPA-DATA a îndeplinit acum toate
cerințele pentru a atinge cel mai înalt nivel – Gold – în
această categorie. 

”Cerințele pentru obținerea Gold status în această
competență sunt mari”, explică Johannes Petrowisch,
Global Partner & Business Development Manager la
COPA-DATA. ”Unul dintre criterii, de exemplu, a fost să fi
avut vânzări de cel puțin 100 000 USD în ultimele două -
sprezece luni pentru Microsoft Azure. Pentru acest lucru
companiile trebuie să implementeze proiecte pentru
clienți la o scară relativ largă și într-un timp destul de scurt
pentru a obține competența în cauză. Suntem, așadar,
deosebit de mulțumiți de faptul că am reușit să eviden -

țiem acest aspect și ne-am putut afirma ca un partener
expert pentru proiecte în cloud.”

Cum zenon este perfect integrat cu Microsoft Azure,
datele pot fi preluate și procesate centralizat și în timp
real. Asta înseamnă, de exemplu, că indicatorii relevanți
pentru producție, performanță sau consum din locații dife -
rite, pot fi interceptați, colectați, procesați și comparați
pentru a identifica potențialul de îmbunătățire și pentru a
se lua măsurile de optimizare corespunzătoare. Datorită
conectivității de la orice nivel până la cloud, interacțiunea
dintre cele două tehnologii oferă o gamă complet nouă de
aplicații ce permite îmbinarea proiectelor clasice de auto -
matizare cu proiecte de IT sau business. Ca rezultat,
eficiența producției poate fi crescută, folosirea resurselor
optimizată, iar modele complet noi de servicii sau
business pot fi implementate – astfel numind doar câteva
dintre beneficii. 

Integrarea dintre zenon și Microsoft Azure a început în
anul 2014. Inițial, principalul motiv pentru integrarea
anumitor servicii Microsoft Azure a fost să ofere o soluție
scalabilă pentru stocarea volumelor mari de date colec -
tate centralizat în proiecte industriale într-o infrastructură
eficientă din punct de vedere al costurilor. ”Pentru
aplicațiile industriale din ziua de azi, care se extind până la
cloud, modelul de livrare este folosit în special pentru
calcule între diferite sisteme sau diferite locații și pentru
analize predictive”, explică Stefan Reuther, Director
Vânzări la COPA-DATA. ”Pentru a capta, colecta, agrega,
procesa mai departe și prezenta date, utilizatorii necesită
un software de performanță înaltă precum zenon pentru a
obține informații utile referitoare la debitul producției,
consumul de energie și indicatori ai calității.”

Pe lângă competența Gold Cloud Platform, COPA-
DATA este de asemenea prezentat ca partener cu com -
petență Gold pentru Application Development (Dezvoltare
de aplicații). 

Gold în competența Microsoft Cloud Platform:
COPA-DATA își demonstrează competența în

aplicații industriale bazate pe cloud
Echipa Kreatron Automation

SOFTWARE
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Analizæ de înaltæ precizie a
reelei în cadrul sistemului
EtherCAT

Tehnologia de automatizare con -
ven țională și cea de măsurare (a
tensiunii) sunt din ce în ce mai con -
vergente. Odată cu integrarea noului
Beckhoff EL3783 – terminal de
supraeșantionare pentru monitori -
zarea tensiunii  – în sisteme de
control-comandă standard, analiza de
înaltă calitate a rețelei devine dis -
ponibilă pentru sisteme pro du că toare
de energie. Cel mai important, sis -
teme trifazate de curent alternativ de
până la 690 V pot fi analizate si multan
pe șase canale și cu 20 ksamples/s
direct în PLC.  

Pentru fiecare din cele trei faze,
ter minalul EtherCAT EL3787 de la
Beckhoff verifică tensiuni de până la 400/690 V și curenți
de până la 1 sau 5 A ca valori in stantanee cu rezoluția de
16 biți. Cele șase canale ale terminalului sunt evaluate
simultan, având la bază prin cipiul EtherCAT de
supraeșantionare, cu o rezoluție tem porală de 50 ms, cu
mult mai rapid decât ciclul de timp al controler-ului.
Utilizând funcția EtherCAT de distributed clocks este de
asemenea posibil să se măsoare sincro nizat (<< 1 ms) și
cu alte dispozitive EtherCAT în sisteme de aproape orice
dimensiune și să se detecteze precis propagarea erorilor
de rețea, de exemplu. 

Date extinse cu detalii relevante sunt valabile în sis -
temul de control-comandă dacă valorile eficace și calcule
de performanță sau algoritmi complecși specifici utiliza -
torului sunt folosiți pentru analiza tensiunii și curenților, de
exemplu. În plus, terminalul EtherCAT EL3783 obține
650% din intervalul de măsurare nominal de 1A prin
schimbarea automată a gamei de curent oferind precizie
înaltă cu o eroare maximă de măsurare de numai 0.2 %
(din întreaga valoare). 

Împreună cu librăria TF3650, TwinCAT 3 Power
Monitoring library, terminalul EL3783 reprezintă un
sistem de măsurare foarte dinamic pentru analize de -
taliate de rețea, care este perfect integrat în tehnologia
standard de control-comandă bazată pe PC. În acest fel,

cerințele pentru măsuri de susținere a rețelei în cazul
căderilor de tensiune pot fi identificate, de exemplu, sau
analiza armonicelor poate fi folosită pentru a implementa
monitorizarea condițiilor fără costuri adiționale pentru
senzori de accelerare. 

www.beckhoff.com/el3783

Noul terminal de supraeșantionare pentru
monitorizarea tensiunii de alimentare EL3783 de la
Beckhoff pentru diagnostice de înaltă rezoluție a

tensiunilor alternative de până la 690 V AC
Echipa Kreatron Automation

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

Pentru mai multe detalii referitoare la partenerii
noștri și produsele lor puteți accesa: www.kreatron.ro

Descoperă și încearcă!

Terminalul de supraeșantionare pentru monitorizarea tensiunii EL3783 de la Beckhoff oferă
valori detaliate ale curenților și tensiunii pentru rețele trifazate de până la 690 V AC, în timp ce

îndeplinește cerințe exigente în aplicațiile turbinelor eoliene. 

Picture credits Beckhoff Automation

APARATAJ ELECTRIC
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Deoarece în ultima vreme se pune din ce în ce mai mult
accent pe calitatea puterii electrice, producătorii germani,
JANITZA, reprezentați în România de compania ALFA ENERG,
propun soluții pentru monitorizare continuă a rețelelor electrice
cu ajutorul aparatelor din seria UMG.

Producătorul german propune pentru acest an un
aparat nou pentru monitorizarea parametrilor rețelei
electrice și pentru analiza calității puterii, acest aparat fiind
adaptat cu funcții care permit implementarea unui sistem
de managemenet al energiei electrice.

Cu o construcție foarte compactă, dispozitivul este
folosit în principal pentru monitorizarea parametrilor elec -
trici. Spre deosebire de celelalte modele din seria UMG
96 acesta are un display color care ne permite să vizua -
lizăm formele de undă pentru tensiune și curent. Acest
aparat este foarte ușor de manevrat, având un sistem de
operare foarte intuitiv. 

• Măsoară calitatea energiei electrice în conformitate
cu DIN EN 61000-4-30

• 4 Mb memorie de înregistrare
• Analiza armonică (până la armonica de ordin 25)
• Limbaj de programare grafic (Jasic)

• Comunicație: MODBUS
• 3 intrări digitale și 3 ieșiri digitale
• Clasa de precizie pentru măsura energiei 0.5
• Clasa de precizie pentru curent și tensiune 0.2

UMG 96-PA
Soluții pentru monitorizarea calității puterii

și managementul energiei

CALITATEA ENERGIEI
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• Poate fi folosit ca și traductor al mărimilor măsurate
de sistemele de gestiune ale clădirilor sau ale PLC-urilor
prin Modbus

• Vizualizarea formelor de undă direct pe aparat
• 3 intrări pentru măsura tensiunii (600V CATIII)
• 3 intrări pentru măsura curentului
• Disponibilitate unui modul de adaugare a funcțiilor

care ar cuprinde:
- Comunicație Ethernet
- Măsurarea curentului rezidual
- Intrări pentru senzor de temperatură
- 2 intrări analogice

• Înregistrează valorile minime și maxime.
Acest dispozitiv vine cu un design care îmbină ele -

mentele precedente ale seriilor UMG și oferă opțiuni și
aplicații pe care le întâlnim la aparatele de top, cum ar fi vi -
zua lizarea formelor de undă pe ecranul color al aparatului,
navigare ușoară datorită ecranului și meniului intuitiv,
vizualizarea parametrilor preluați de la dispozitivele slave și
vizualizarea datelor online pe pagina proprie a aparatului.

UMG 96-PA este un aparat foarte bun și pentru moni -
torizarea calității puterii, deoarece măsoară și înregis -
trează continuu parametrii rețelei electrice, asigurând
beneficiarul de: siguranță și accesibilitate a sursei de
alimentare, maximizarea timpilor de întreținere sau men -
tenanță preventivă și control al proceselor tehnologice.

De asemenea, este o soluție pentru a economisi și a
reduce costurile prin monitorizarea continuă și prin evi -
tarea opririi producției sau prevenirea defectelor de
calitate a produselor.

Limbajul de programare grafic JASIC extinde funcțio -
na litatea aparatului și poate oferi clienților posibilitatea
creării unor aplicații personalizate precum alarmare la
depășirea unei limite impuse sau trimiterea unui email
pentru a avertiza prezența unui eveniment.

În cazul în care vă interesează o imagine clară asupra
modului în care aveți posibilitatea de a reduce costurile
energiei electrice în compania dumneavoastră, vă invităm
să consultați oferta noastră de aparate destinate acestui
domeniu.

CALITATEA ENERGIEI

Pentru detalii accesați www.alfaenerg.ro.
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Invertoare Hitachi pentru sisteme de
acționare cu viteză variabilă

Hitachi reprezintă unul dintre furnizorii de top de sisteme de acționare cu
viteză variabilă în curent alternativ prin intermediul gamei profesionale de
invertoare ce pot fi folosite într-o multitudine de aplicații industriale.
Invertoarele Hitachi sunt dotate cu o serie de funcții avansate și oferă
performanțe fără precedent, fiabilitate și flexibilitate în utilizare. Hitachi posedă
expertiză extinsă în producerea noii generații de sisteme de acționare cu viteză
variabilă în curent alternativ cu funcționalitate și precizie ridicate. Invertoarele
Hitachi reprezintă rezultatul unei îmbinări dintre software-ul de configurare
user-friendly și fiecare model de invertor, făcându-le ușor de instalat, de
programat și de exploatat în condiții de mentenanță facil de realizat. Prin
intermediul gamei extinse de invertoare, Hitachi țintește în a oferi o soluție
economică la cele mai pretențioase și solicitante aplicații industriale.

NE-S1: invertorul entry-level, pretabil pentru aplicaii comune øi
simple

Invertorul NE-S1 de la Hitachi reprezintă soluția eco nomică și simplă de
folosit în domeniul de putere 0,2kW-4kW. NE-S1 este proiectat atât pentru
nevoile integra torilor de sistem cât și ale utilizatorilor finali, principalele atuuri
fiind design-ul ultra-compact și integrarea care se distinge în majoritatea
aplicațiilor industriale.

• carcasă ultra-compactă;
• funcții integrate logice, PID și de întârziere de timp;
• interfață standard RS-485 Modbus RTU;
• timpi mici de reacție;
• afișaj opțional montat pe partea frontală;
• afișaj opțional pentru operator;
• conformitate CE/UL/cUL/c-Tick;
• funcție standard de economie energie.

WL200 - funcionalitate avansatæ øi flexibilitate în utilizare

Seria de invertoare WL200 de la Hitachi funcționează la puteri între 0,2kW
și 18,5kW. Invertoarele au funcție de control avansat U/f precum și funcții
complet programa bile (prin intermediul software-ului EzSQ). Mai mult,
invertoarele WL200 sunt prietenoase cu mediul înconju rător cu ajutorul
funcției integrate de economie energetică (conforme cu specificațiile RoHS).
Opțiunile variate în ceea ce privește magistralele de date disponibile sunt
oferite pentru comunicație facilă și rapidă.

• invertor compact cu gamă variată a puterii (0,2kW-18,5kW);
• control avansat U/f;
• frână dinamică controlată electronic, cu tranzistor;
• funcționalitate încorporată EasySequence, similară cu un PLC;
• funcții noi și mai eficiente de evitare a alunecărilor motoarelor electrice;
• conformitate RoHS;
• instalare tip Side-by-Side;
• conformitate cu standardele globale CE, UL, c-UL și c-Tick;
• funcție de oprire în condiții de securitate, tip Safe-Stop.

Mihai Priboianu  

ACT, IONÆRI ELECTRICE
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WJ200 - invertorul cu algoritmi inteligeni de reglare

Seria industrială de invertoare WJ200 de la Hitachi funcționează la tensiuni 200-400Vac
cu intrare monofa zată și ieșire trifazată. Invertorul de frecvență WJ200 vine cu o funcție de
auto-reglare pentru control vectorial sensorless care contribuie la funcționări la cuplu mare
de pornire cu până la 200% mai mare, funcție ce îl face pretabil pentru o varietate de
aplicații industriale și rezi dențiale.

• pentru puteri între 0,2kW și 15kW;
• procedură simplificată de auto-reglare;
• electronică dedicată cu tranzistor pentru frânare dinamică;
• funcționalitate încorporată EasySequence, similară cu un PLC;
• valori duale ale puterii pentru aplicații solicitante sau normale;
• funcții noi și mai eficiente de evitare a alunecărilor motoarelor electrice;
• funcții simple de control al poziționării;
• conformitate RoHS;
• instalare Side-by-Side;
• conformitate standarde globale CE, UL, c-UL și c-Tick;
• posibilitate reglare atât motoare cu magneți per manenți cât și motoare asincrone;
• funcție de securitate integrată, tip Safe-Stop.

SJ-P1 - vârful de lance al invertoarelor de la Hitachi

Noua serie de invertoare SJ, tipul P1 integrează cele mai recent tehnologii pentru
invertoarele premium. Foarte flexibil, invertorul SJ-P1 este pretabil pentru o mare
varietate de aplicații solicitante din punct de vedere al acționării electrice. SJ-P1 posedă
caracteristici premium pentru a obține forța instan tanee necesară acționării și operarea
eficientă.

Ușurina în folosire

Software-ul ușor de folosit permite operarea intuitivă
și user-friendly. Dintre avantajele folosirii software-ului
dedicat ProDriveNext se disting:

• monitorizarea online a tuturor parametrilor și a
intrărilor și a ieșirilor invertorului;

• conversia parametrilor între diversele tipuri de
invertoare;

• comunicație USB pentru un transfer de date
bidirecțional rapid;

• compatibilitate cu Windows XP, 7, 8 și 10.
De asemenea este disponibil și un afișaj color LCD cu tehnologie TFT ce oferă 12

limbi a intefeței, ceas în timp real încorporat și funcție de copiere a parametrilor și a
programelor EzSQ. Este disponibilă și accesarea parolată pentru a proteja schimbarea
nedorită a parametrilor de configurare.

Dotat cu cele mai recente și mai comune magistrale de date industriale

Invertorul SJ-P1 este dotat cu până la 3 sloturi de module de
extensie ce pot fi accesate din pareta frontală a invertorului, oferind
module pentru Ethernet, EtherCAT, Profibus-DP, ProfiNET, Operare
în buclă, module de securitate (funcții de securitate adiționale),
module cu ieșiri analogice, digitale sau
pe releu. Adițional, prin intermediul
funcției de comunicație Inverter-to-
Inverter există posibilitatea de a con -
figura comunicarea între mai multe in -
ver toare SJ-P1 fără a fi nevoie de un
PLC dedicat sau de un PC.
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Cree anunță lansarea noul LED XLamp® XD16, primul
LED din industrie care oferă o densitate a fluxului luminos
de până la 5 ori și jumătate mai mare decât cea a ge -
nerațiilor anterioare de LED-uri Cree de înaltă putere.
LED-ul XD16 combină densitatea fluxului luminos re -
marcabil de ridicată, interconectarea optică redusă,
contactul termic de neegalat și ușurința de fabricare a sis -
temului, pentru a permite noi modele inovatoare pentru
un spectru larg de aplicații de iluminat cu reglaj de culoare
din iluminat stradal, portabil și industrial.

Noile LED-uri suportă temperaturi de maxim 85 °C,
sunt disponibile în culori ANSI White, EasyWhite® 3 cu
temperaturi de culoare de între 2700 – 6500 K și cu indice
CRI de 70, 80 și 90.

Pentru detalii, accesați:
http://www.cree.com/xlamp/xd16

Flexibil și user-friendly
Invertorul SJ-P1 este ușor de cablat, blocul de terminale fiind cu cleme cu arc,

făcând cablarea o operațiune rapidă și care contribuie la instalarea și punerea
rapidă în funcțiune.

Comunicația ModBus este standard, fiind disponibile două terminale pentru
această magistrală de date astfel încât cablarea în lanț să fie posibilă imediat. 

Ieșirile și intrările analogice 0-10V sau 4-20mA sunt ușor de comutat prin
intermediul unui comutator cu jumperi integrat. 

Plasarea în exteriorul tablourilor electrice a ventilatoarelor de răcire este
ușurată datorită posibilității de a scoate radiatorul în exterior, acesta fiind
detașabil.

De asemenea, se poate aprecia durata de viață a invertorului SJ-P1 datorită
funcției de monitorizare a condensatorului electrolitic al circuitului de forță și
funcționarea ventilatorului integrat în invertor.

Invertor eficient pentru protecția mediului înconjurător
- conformitate cu RoHS
- placa de cablaj imprimat este tratată astfel încât să reziste intemperiilor

specifice mediului extern de funcționare
- durata de viață a condensatorului electrolitic și a ventilatorului integrat este

de 10ani; prin folosirea funcției de ON/OFF durata de viață poate fi crescută
considerabil

CREE lansează LED-ul ce emite un flux
luminos cu densitate de 280 lm/mm2

ACT, IONÆRI ELECTRICE
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EVENIMENT

În anul centenarului Marii Uniri, suntem onorați să
găzduim în România, Adunarea Generală și Simpozionul
EURALARM, eveniment anual de referință pentru
industria tehnologiilor de Securitate din Europa. Anul
acesta este marcată și cea de a zecea ediție a
Conferinței Naționale a ARTS, eveniment ce oferă
posibilitatea de a participa activ la crearea de noi sinergii
între companii, asociații, instituții și autorități.

Asociația Română pentru Tehnică de Securitate
și Euralarm au deosebita plăcere de a vă invita la
eveni mentul comun “Conferința Naționala a ARTS
și Simpo zionul EURALARM”, organizat de EURALARM în
cola borare cu ARTS (membru Euralarm din anul 2009).

Evenimentul va avea loc în data de Luni, 4 Iunie 2018,
la hotel Hilton Athénée Palace, sala Le Diplomate.

Ambele evenimente, Simpozionul EURALARM și
Conferința Națională a ARTS vor genera oportunități
puternice de a interacționa cu părțile interesate și de a afla
despre ultimele evoluții din piață și din industrie, atât la
nivel național, cât și european. Evenimentele vor fi
însoțite de o mini expoziție desfășurată pe parcursul
întregii zile, care va oferi șansa unui dialog cu actori cheie
din țară și din străinătate.

Subiectele abordate pe parcursul celor două eveni -
mente au fost alese pentru publicul larg și vor aborda
continua schimbare a mediului de afaceri dar și cum pot fi
abordate provocările aduse industriei de Securitate, de

globalizare și progresele tehnologice, standardul de
servicii și verificarea aptitudinilor, experienței și cu -
noștințelor pentru stabilirea gradelor de calificare valide în
Europa. În contextul regulamentului de protecție a datelor
cu caracter personal care va intra în vigoare din mai 2018
precum și a evoluției riscurilor cibernetice, industria de
Securitate trebuie să definească și să implementeze
măsuri de protecție a produselor și soluțiilor sale în zona
infrastructurilor IT.

Lance Rütimann, președintele Comitetului Advocacy al
Euralarm, vorbind despre subiectul principal al Simpozio -
nului Euralarm 2018 la București, a spus: “Provocările în
fața cărora se află industria noastră devin mai complexe
atât cu evoluția tehnologică cât și cu cererea de noi
competențe. Avem încredere că vom găsi împreună
răspunsurile ce ne vor conduce spre o piață de succes.”

Conferința Națională ARTS + Simpozion
EURALARM

E2_2018_E9/2008  4/10/18  1:42 PM  Page 27



28 ELECTRICIANUL 2/2018

În 1959, ÖLFLEX® a fost primul cablu de control care a fost
proiectat cu fire codate pe culoare și în același timp a fost primul
cablu marcat pe plan global. Calitatea și diversi tatea gamei de
produse au transformat cablurile ÖLFLEX® de conectare și
control în cele mai folosite și cunoscute cabluri din toată lumea.
Cablurile flexibile și rezistente la ulei îndeplinesc cele mai înalte
standarde și rezistă celor mai vitrege condiții.

Atunci când discutăm despre calitatea cablurilor elec -
trice, primul gând ne duce spre caracteristicile electrice ale
produsului. Fără să vrem, noi, cei din mediul industrial
începem să calculăm secțiuni, căderi de tensiune sau să ne
gândim la comportamentul cablurilor la frecvențe ri dicate.

Cei care au utilizat în mod practic cablurile electrice
știu că, pe lângă considerațiile teoretice, mai există ceva
care poate să conducă la o instalare ușoară sau la pro -
bleme extrem de complicate, acolo în șantier, unde
lucrarea trebuie să fie executată la timp și în condiții de
calitate: lucrabilitatea cablurilor.

LAPP GROUP, lider în piața cablurilor electrice și ac -
cesoriilor dedicate acestora, și-a manifestat de la început
aplecarea spre detaliile care fac diferența între două
produse cu caracteristici electrice apropiate.

Vom trece în revistă câteva dintre acestea:
• forma secțiunii transversale a unui cablu trebuie să

fie cât mai apropiată de cea circulară, iar grosimea izolației
exterioare trebuie să fie egală pe toată circumferința.
Explicația este foarte simplă și logică: atunci când înde -
părtăm izolația exterioară cu ajutorul unei scule dedicate

acestei operații, lama tăietoare trebuie să secționeze
complet izolația, fără ca să afecteze izolația vreunui
conductor. Dacă trebuie pregătite un număr mare de
capete de cablu de același tip, o dată setată lungimea
lamei tăietoare, operațiile de dezizolare se execută cu
viteză și precizie, fără nici un risc;

• aceleași considerații sunt valabile și în cazul izolației
conductorilor. Dacă peretele nu are grosime constantă, de
cele mai multe ori, o parte din lițele conductorului vor fi
secționate la îndepărtarea izolației, conducând la micșo -
rarea secțiunii și la apariția posibilă a punctelor de supra -
încălzire;

• forma și rugozitatea suprafeței exterioare a izolației
modifică gradul de protecție obținut la presetupare.
Cablurile LAPP din familia ÖLFLEX®, UNITRONIC® sau
ETHERLINE®, permit, împreună cu presetupele SKINTOP®,
obținerea unui grad de protecție IP 69K, datorită faptului că
secțiunile transversale sunt foarte aproape de secțiunea
circulară teoretică;

• diametrul exterior al cablurilor LAPP este minim cu
putință. Folosirea materialelor izolatoare de cea mai bună
calitate permite obținerea unor diametre exterioare care
sunt mai mici decât cele ale unor produse similare. Acest
fapt conduce la posibilitatea micșorării lățimii traseelor de
pat cablu și permite raze de îndoire mai mici. Pentru
aceeași lățime de pat cablu, spațiile dintre cabluri vor fi
mai mari și vor permite o mai bună ventilare, respectiv
răcire a cablurilor. Rezultatul este strâns legat de curentul
maxim pe care îl vom putea transporta, pentru aceeași
secțiune de cablu. Schimbul de căldură cu mediul este
îmbunătățit și de micșorarea grosimii izolațiilor, fără peri -
clitarea performanțelor dielectrice ale acestora;

ÖLFLEX®, calitatea și flexibilitatea 
la ele acasă

CABLURI S, I ACCESORII
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• materialele folosite la izolarea conductorilor trebuie
să nu interacționeze chimic cu cuprul. În cazul în care
există incompatibilități între cupru și materialul de izolație,
se poate constata apariția, pe suprafața lițelor, a zonelor
cu oxidare intensă sau sulfatare (modificarea culorii lițelor
în negru sau verde). Aceste zone nu mai permit instalarea
pinilor sau a papucilor de cablu în condiții normale (apare o
rezistență de contact mare în zona de sertizare). Noi,
LAPP GROUP, urmărim cu maximă atenție această pro -
blemă și, de aceea, la dezizolare, conductorii sunt
neoxidați, apți pentru un contact perfect cu pinul sau
papucul potrivit;

• la îndepărtarea izolației de pe conductor, lițele
trebuie să rămână curate, fără urme de izolație aderentă.
Dacă nu se îndeplinește această cerință, contactul electric
cu pinul sau papucul de cablu se face pe suprafața
diminuată, fapt care conduce la supraîncălzire. Izolația
cablurilor LAPP se îndepărtează ușor și complet, chiar și în
cazul elastomerilor; 

• temperatura minimă de instalare este un alt para -
metru care trebuie urmărit cu maxim interes. Un cablu
care poate fi instalat în condiții corecte doar începând cu
+5 ˚C reduce perioada de lucrabilitate din an. Noi, LAPP
GROUP, vă oferim cabluri care pot fi pozate fără restricții
până la –40 ˚C;

• portofoliul de cabluri LAPP acoperă cele mai diverse
solicitări termice, mecanice sau chimice astfel încât orice
problemă care apare în realitate să poată fi soluționată
corespunzător.

Domeniul de aplicație al produselor noastre vă pro -
pune de la conductori la cabluri multiconductor, cabluri
ecranate conform EMC, sisteme de conectare diverse,
conectori și carcase diferite. Lapp furnizează cabluri
flexibile cu calități excepționale și durată de viață extrem
de mare și cabluri spiralate cu calitate premium. Un alt
domeniu de excelență îl reprezintă cablurile cu fibră optică
produse și stocate în lungimi standard, la care se pot oferi
și lungimi personalizate, conform solicitării clientului.

Lapp România lansează campania în care tu NU
trebuie să faci "nimic"!

Cu o experiență de peste 60 de ani în domeniu, cu
Lapp stai fără griji. Inovația, calitatea fără compromisuri și
expertiza în domeniu ne recomandă ca fiind partenerul
dumneavoastră de încredere pentru furnizarea de cabluri
și accesorii în diferite domenii.

De-a lungul anului, Lapp promovează calitatea și efi -
ciența brandurilor și produselor Lapp, iar tot ce trebuie să
faceți dumneavoastră pentru a câștiga cadoul, este să
adăugați brandul promovat la comanda dumneavoastră.

Perioada campaniei: Martie 2018 – Februarie 2019.
Cadou: Produse pentru Home Spa
Mecanism:

1 brand = 8 puncte (clienții trebuie să achiziționeze
minim 4 branduri).

Cadoul se primește atunci când clientul adună minim
32 puncte.

În fiecare lună promovăm un brand Lapp. Clienții care
plasează comenzi în luna respectivă și adaugă la comandă
produse din gama brandului promovat, primesc 8 puncte.

Clienții primesc mesaje personalizate după fiecare
achiziție, cu stadiul punctelor din campanie.

În perioada 01 Martie – 15 Aprilie 2018, promovam
cablurile de forță și comandă ÖLFLEX®, urmând ca în
perioada 16 Aprilie – 31 Mai 2018 să promovăm brandul
UNITRONIC®. Pentru informații privind calendarul cam -
paniei vă rugăm să accesați regulamentul disponibil pe
www.lappkabel.ro.

8 branduri, o singură promisiune: calitate fără compromis! 

Vă rugăm să consultați regulamentul pe www.lappkabel.ro
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Introducere

Materialele compozite termoconductive din polimeri
oferă noi posibilități de înlocuire a radiatoarelor de alu -
miniu în iluminatul cu LED. Utilizarea acestor materiale
plastice termoconductive ar putea duce la reducerea con -
sumului de aluminiu și/sau a importului, la dezvoltarea
tehnologiilor locale fără investiții majore. Mai mult decât
atât, producția și prelucrarea la comandă a radiatoarelor
corpului de iluminat ușurează procesul de fabricație. În
mod tradițional, aluminiul a fost primul material în con -
trolul fluxurilor mari de căldură în aplicațiile de iluminat cu
LED-uri de putere. Conductivitatea termică a aliajelor de
aluminiu de tip extrudat este de aproximativ 150 W/mK, în
timp ce materialele plastice au o conductivitate termică
de aproximativ 0.2 W/mK. În schimb, materialele plastice
conductive termic, cu diferite umpluturi, au de obicei 10
până la 50 ori mai mare conductivitate (1-20 W/mK).
Important este însă faptul că, în multe aplicații, transferul
de căldură este mai degrabă limitat de proiectare (di -
mensiune, formă etc.) și mai puțin de conducția termică
(dependentă de material). 

Polimeri termoconductori cu umpluturæ de
grafit

Conductivitatea termică ridicată a metalelor nu poate fi
utilizată eficient când suprafața obiectului se încălzește
mai repede decât este posibil eliminarea încălzirii prin
convecția de aer. Ținând cont de acest lucru, este deci
posibil ca, în anumite aplicații, materialele plastice termo -
conductive să fie capabile să asigure un transfer de căl -
dură echivalent. În acest context, a fost dezvoltat un
compus polimeric capabil să asigure transferul de căldură
echivalent cu materiale tradiționale conductive termic,
cum ar fi aluminiul.

Astfel de polimeri, precum Poliamida 6, Policarbonat
sau PBT-Polibutilen tereftalat, își pot îmbunătăți conduc -
tivitatea termică atunci când se adaugă un material de
umplutură, cum ar fi grafitul. Conductivitatea termică crește
constant odată cu creșterea umpluturii, limitarea fiind
impusă de caracteristicile procesului de turnare. O
proporție de 70%vol grafit în compozitul PA6 (Fig.1, după
extrudare și turnare prin injecție), a determinat o creștere
de până la 10 W/mK a conductivității termice, dovedind că
încorporarea grafitului are un efect sinergetic semnifi cativ. 

Aceste rezultate au confirmat deci posibilitatea înlo -
cuirii radiatoarelor de aluminiu, în special în iluminatul cu
LED. Pentru început s-au realizat modele virtuale pentru
simulare pe calculator, urmate de modele experimentale,
finalizate printr-un corp de iluminat de 60 W.  

Teste de material, pentru determinarea conductivității
termice s-au făcut pe eșantioane cu dimensiunea de
150x150 mm și grosimea de 3 mm pentru diferite com -
poziții. La proiectarea radiatorului, o atenție deosebită s-a
acordat transferului de căldură prin convecție, deoarece
cea mai mare parte a căldurii este transferată prin con -
vecție de sursa emisivă de lumină în aerul ambiental.   

Primele încercări, după extrudare și turnare prin in -
jecție, au scos la iveală două probleme majore. Așa cum
este ilustrat în Fig. 2, planeitatea suprafeței și etero -
genitatea radiatorului nu au fost cele așteptate. În con -
secință, pentru a îmbunătăți rezultatele s-au făcut mo -
dificări ale matriței și ale procesului de injecție.

Radiatoare cu compoziți polimerici în
aplicații de iluminat cu LED-uri

S. Matei, Prof. Dr. Eng. Fotometrie și laborator de compatibilitate electromagnetică, 
Electromagnetica SA

Figura 1

Figura 2

ILUMINAT
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După ajustarea formei aripioarelor și introducerii unui
insert de aluminiu, planeitatea și omogenitatea s-au îm -
bunătățit împreună cu rezistența termică a radiatorului
(Fig. 3). În final, evaluarea performanței radiatorului se va
efectua ca ansamblu compus din optică, sursa de ali -
mentare și alte părți mecanice, respectiv ca un corp de
iluminat. Această evaluare este relevantă în vederea
optimizării limitărilor impuse de specificul aplicației (cost,
greutate, productivitate etc.). Evident, nu există un răs -
puns corect în proiectare și fiecare aplicație de iluminat
trebuie abordată de la caz la caz, utilizarea ghidurilor
generale rămânând de ajutor în acest proces. Astfel, un
profil de răcire funcțional și durabil al radiatorului se
bazează pe înțelegerea modului în care temperatura
joncțiunii a LED-urilor este influențată de forma și geo -
metria aripioarelor de răcire. Aceste considerente au
contribuit la finalizarea construcției proiectorului de 60W
cu LED-uri cum a fost planificat. Ca sursă de lumină s-au
utilizat două LED-COB de 30W fiecare, protejate de
capace PMMA transparente, ce s-au montat pe un ra -
diator din PA6 cu grafit 70% vol. O versiune vopsită în alb
a ansamblului complet este prezentată în Fig. 4. Acest
material conductiv termic (PA6GR70) are un coeficient
mai mic de dilatare termică, iar tensiunea datorită dilatării
diferențiale este redusă (mai apropiat de CTE la ceramică). 

Utilizarea de COB (Chip On Board), este convenabilă,
deoarece pentru același fluxul luminos, amprenta pe ra -
diator este mai mică în comparație cu un ansamblu com -
pus din elemente SMD-LED. Prin urmare, provocarea 

acestui design este de a obține un transfer eficient al
căldurii de la COB prin radiator, către mediul înconjurător.
Pe lângă asta, având în vedere scopul aplicației, obiectivul
este de a obține unui flux luminos minim de 6000 lm la o

eficacitate de min 120 lm/W. Pentru a nu obstrucționa
curgerea laminară a aerului, sursa de alimentare a fost
poziționată la distanță față de aripioarele de răcire, pe
brida de fixare. 

Performanțele electrice și fotometrice au fost
examinate în laboratorul de fotometrie si sunt prezentate
in tabelul 1.

ILUMINAT

Figura 4

Figura 3. Injecție, față (stânga) și spate (dreapta) 

WhitePA6GR70 9475 lm 142.1 lm/W 22.41 W 66.70 W 3880 K 84.0 59.84 W 887 mA 33.73 V 29.91 W 18.72 W

WhitePA6GR65 9037 lm 135.1 lm/W 24.90 W 66.90 W 3879 K 84.1 60.45 W 889 mA 34.00 V 30.22 W 20.80 W
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Tabel 1. Rezultatele fotometrice la Tamb=25°C 
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Primele teste de temperatură, după stabilizare la
temperatura camerei (25 °C), au fost promițătoare, astfel
cea mai ridicată temperatură, măsurată pe aripioarele din
centru, a fost de 53° C. Pentru a determina însă caracte -
risticile radiatorului, testele au continuat și prin măsurători
în camera climatică la diferite temperaturi (rezultatele sunt
prezentate în tabelul 2).

Poziția termocuplelor este indicată în Fig. 5. 
Pentru a analiza eficiența transmisiei de căldură de pe

suprafața radiatorului la exterior este necesară determi -
narea distribuției temperaturilor pe suprafața radiatorului.

Această determinare s-a făcut într-spațiu ferit de influ -
ențe externe cu o cameră IR de măsurare a temperaturii,
montată pe trepied ca în Fig 6. Deoarece această cameră
IR nu este sensibilă la spectrul vizibil (0.38-0.78 mm), este
ideală și pentru măsurarea temperaturii suprafeței emiță -
toarelor COB-LED. 

O astfel de cameră IR, care măsoară temperatura la
distanță, fără a atinge obiectul, are un raport "distanță la
suprafață" (D-S) care indică diametrul zonei măsurate în
comparație cu distanța de la țintă (Fig. 7).

Caracteristicile camerei IR utilizate sunt următoarele:
Unghi de vedere (FOV) Dreptunghiular. 

20° Orizontal x 15° Vertical 
Diametru minim 8.1 mm (0.32 in) 

la 61 cm (24 in) 
Rezoluția optica (D:S) 75:1 sau mai bun 
Domeniul Spectral 7.5 la 14 microni 
Alinierea țintei Laser (IEC 825/93 Clasa II,

FDA LFR 1040.10 Clasa II 
Unghi de vedere 
Instantaneu 4.4 mrad 

În continuare, în fig. 8 sunt arătate rezultatele mă -
surătorilor cu camera IR la temperatura ambiantă de 25°C.

Tabel 2. Rezultatele măsurători temperatura in camera climatica 

Mat Thermal characteristics

T- ambient Tc-COB1 Tc-COB2 Th-plate Th-fin Tj COB1 Tj COB2 Rj-c COB1 Rj-c  COB2
(back)

WhitePA6GR70 35 59 59 49 45 68.7 68.7 0.192⁰C/W 0.192⁰C/W
45 68 67 58 53 77.7 76.7 0.233⁰C/W 0.285⁰C/W
55 78 77 67 63 87.7 86.7

WhitePA6GR65 35 63 63 52 49 72.7 72.7 0.21⁰C/W 0.21⁰C/W
45 69 71 59 56 78.7 80.7 0.292⁰C/W 0.442⁰C/W
55 79 85 68 66 88.7 94.7

Figura 6

Figura 7

Figura 5

ILUMINAT
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Concluzii

Materialele plastice termoconductive se dezvoltă cu o
dinamică extrem de rapidă. Beneficiile lor s-au dovedit a fi
incontestabile, câștigând sprijin în aplicații din ce în ce mai
largi. Utilizarea acestor materiale plastice termoconduc -
tive ar putea duce la reducerea consumului de aluminiu
și/sau a importului, la dezvoltarea tehnologiilor locale fără
investiții majore. Mai mult decât atât, producția și pre -

lucrarea la comandă a radiatoarelor ușurează procesul de
fabricație. Cum, de multe ori, transferul de căldură este
mai degrabă limitat de proiectare (dimensiune, formă etc.)
și mai puțin de conducția termică (dependentă de ma -
terial) devine foarte util în aplicații de iluminat. În acest
sens a fost realizat un corp de iluminat cu LED a cărui per -
formanță s-a dovedit foarte apropiată de cea a unui corp
cu radiator din aluminiu. 

www.electromagnetica.ro

ILUMINAT

Figura 8
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Philips Lighting (Signify) introduce pentru firma
fran ceză Icade, ce are birouri în Centrul Financiar al
Parisului, La Defense, o soluție de conectare de
bandă largă la internet, LiFi (soluție similară cu
WiFi, dar folosind ca mediu de transfer radiația
luminoasă infraroșie). Cor purile de iluminat din
birouri vor fi echipate cu modemuri  funcționând în
infraroșu, ca și calculatoarele sau celelate
dispozitive ce vor folosi conexiunea de bandă
largă, ce va avea o viteză de 30 Mb/s. Iluminatul ca
și conexiunea Lifi vor putea fi folosite și simultan și
separat.

Există un număr de avantaje pe care co ne -
xiunea LiFi le oferă. Unul din ele este evitarea
interferențelor cu alte sis teme, ce poate apărea la
folosirea soluției WiFi. Cone xiunea LiFi este stabilă, rapidă
și oferă un nivel de se cu ritate superior, pentru că radiația
luminoasă nu depășește zidurile sau alte obstacole fizice.

Pe de altă parte, internetul broadband LiFi evită aglo -
merația de rețele WiFi prezentă în multe zone din clădiri

dar și din alte spații, acolo unde, prin suprapunerea mai
multor rețele WiFi, apar serioase probleme de securitate,
dar și de viteză și interferență. Mai mult, LiFi nu are pro -
blemele legate de reflexii nedorite și de ecranarea dato -
rată barierelor metalice, ce apar la conexiunea WiFi .

ILUMINAT

Soluție de conectare la internet, LiFi, 
de la Philips Lighting
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