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Cum este posibil ca totul sæ fie atât de uøor?

Mulțumită noii aplicații intuitive pentru smartphone MyHome_Up App și noului server MyHomeServer1.

APARATAJ ELECTRIC

Bine ai venit, simplitate!
MyHome_Up: Evoluție în automatizarea locuinței

Noua soluție oferită de Legrand sub marca BTicino îmbină designul
și tehnologia inteligentă pentru a asigura atât o instalare ușoară,
cât și o experiență excelentă utilizatorului final.

MyHome_Up îți aduce la îndemână simplitatea inovației.

Sistemul oferă personalizare avansată și un maximum de confort, cu un control facil al
iluminatului, storurilor, temperaturii, sonorizării și interfoniei.

Utilizatorul poate controla cu ușurință toate funcțiile de pe smartphone sau tabletă și își
poate crea singur scenariile în funcție de nevoile sale, cu activare programată, bazată pe
evenimente sau prin geo-localizare.

MyHOME_Up App
O singură aplicație
pentru a asocia
dispozitivele și
pentru a controla
toate funcțiile.

• Fără configurare fizică.

• Auto-învățare și asociere
a dispozitivelor utilizând
aplicația.

• Controlul scenariilor
inteligente.

MyHOMEServer1
Inima sistemului
MyHOME_Up:
serverul ce permite
controlul prin
aplicație.

Instalare simplæ øi rapidæ

Descarcă aplicația MyHome_Up disponibilă pentru tabletă și smartphone, iOS și Android.

1Conectează și alimentează toate echipamentele sistemului
MyHOME_Up.

2Conectează dispozitivul MyHOMEServer1:procedura de auto-
învățare va fi complet automată.
După câteva minute, toate actuatoarele vor fi pregătite pentru
asociere.

3 Deschide aplicația MyHOME_Up: toate dispozitivele
vor fi la îndemâna ta, pentru a fi asociate.

Urmeazæ paøii din aplicaie

Odată ce faza de setare a fost terminată, aplicația este deja configurată.

Pentru fiecare
funcție pe care
vrei să o setezi,

selectează
pictograma

corespunzătoare și
dă-i un nume.

Apasă butoanele
dispozitivelor pe

care vrei să le
asociezi.

Setarea este
completă.

Actuatoarele 
și controlul 

acestora sunt
asociate.

E3_2018_E9/2008  5/18/18  2:39 PM  Page 4



ELECTRICIANUL 3/2018   5

APARATAJ ELECTRIC

Programul Eliot dă viață dispozitivelor

Cu noul Termostat Wi-Fi și noul Videointerfon Wi-Fi, Legrand îți
permite să fii mereu în legătura cu casa ta, direct de pe smartphone.

Eliot este programul lansat de Legrand în 2015 pentru a susține dezvoltarea accelerată a Internet of
Things în portofoliul său de soluții. Ca rezultat al strategiei Grupului pentru inovație, programul Eliot
urmărește să dezvolte soluții conectate cu beneficii pe termen lung pentru utilizatorii finali, precum
și pentru profesioniști.

Smarther - termostat conectat cu wi-fi integrat

Noul termostat Smarther este conectat, simplu și perfect pentru oricine,
asigurând confort și economie de energie acasă, oriunde te afli.

Numai cu o simplă atingere este activat sistemul de încălzire sau modificată
temperatura ambientală. Cu ajutorul aplicației și al smartphone-ului pot fi
create programele cu ușurință, obținând astfel un nivel mai inteligent de
gestionare a ambianței de acasă, chiar și de la distanță.

Face posibilă reducerea consumului de energie electrică nu doar prin creearea
scenariilor, ci și prin funcția de geolocalizare. Dacă utilizatorul pleacă mai
devreme de acasă, termostatul trimite automat un mesaj în care întreabă dacă
încălzirea trebuie oprită mai devreme.

Ce oferă Smarther:
• Posibilitatea de a controla temperatura de acasă oricând,

de oriunde.
• Design minimalist, premiat internațional.
• Funcție de geolocalizare pentru și mai multă economie

de energie.

• Control manual prin aplicația smartphone.
• Funcție Boost pentru încălzirea rapidă a casei.
• Posibilitatea de a gestiona mai multe termostate în

aceeași casă sau în clădiri diferite.

CLASSE300X13E - Videointerfonul conectat WI-FI

Noua unitate video interioară CLASSE 300X13E permite transformarea
oricărei locuințe într-o locuință conectată, care poate fi ușor controlată din
interior și de la distanță folosind un smartphone.
Combină modernitatea cu inovația și, mulțumită tehnologiei Wi-Fi
integrate și aplicației dedicate pentru iOS și Android, îi permite
utilizatorului nu doar să răspundă la interfon oriunde și oricând de pe
smartphone, ci și acces la funcții avansate.
Perfectă pentru renovări sau locuințe noi, completează facilitățile
tehnologiei pe 2 fire de la BTicino cu avantajul conectării și cu ecranul
tactil de 7”. Este potrivit atât pentru locuințe individuale, cât și pentru
ansambluri rezidențiale.
De pe smartphone, prin aplicația Door Entry Bticino, Classe 300X13E
permite:
• Răspunsul la apel de oriunde și oricând: de pe canapea sau când nu e

nimeni acasă.
• Deschiderea ușii sau a porții de la distanță.
• Activarea camerelor video și vizionarea imaginilor.
• Activarea iluminatului exterior și a sistemului de irigații.

www.legrand.ro
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• Noua generație de softstarter Sirius 3RW5 asigură
pornirea ușoară a motoarelor asincrone trifazate cu puteri
de la 5.5 la 1200 kW;

• Tehnologia hibridă de comutație  asigură o comutație
eficientă, economisirea energiei și o durată de viață înde -
lungată;

• Acoperă o gamă variată de aplicații (pompe, ven -
tilatoare, suflante, compresoare, benzi de transport, mori,
conscasoare);

• Se prezintă într-o gamă completă de aparate, cu
hardware compatibil și accesorii individuale pentru toate
cerințele.

Cu gama Sirius 3RW5, Siemens
lansează o nouă ge nerație de soft
startere. Această gamă largă de apa -
rate asiguă pornirea ușoară a mo toa -
relor asincrone trifa zate, de la 5,5
până la 1 200 kW, permite implemen -
tarea cu ușurință și costuri eficiente a
unor concepte de mașini eficiente
ener getic și cu o durată mare de
exploatare. Noile soft startere Sirius
3RW5 sunt potrivite pentru orice fel
de acționare, ele pot fi ușor integrate
în sistemul de auto matizare și fur -
nizează date până la MindSphere,
sistemul de operare IoT deschis în
sistem cloud al Siemens. Funcțiile
legate de practică, cum ar fi para me -
trizarea automată cu schim barea
caracteristicilor de pornire, robustețe
în cazul tensiunii de linie fluctuantă,
toate acestea asigură o funcționare
fără probleme.

Noua generație armonioasă de tip
Sirius 3RW5 oferă hardware-ul potrivit
pentru toate cerințele, precum și
pentru accesoriile individuale, cum ar
fi  panouri le operator cu sau fără
display (HMI) sau comunicație prin
Profinet/Profibus și Modbus. Apara -
tele sunt potrivite pentru utilizare
globală datorită numeroaselor certi -
ficari și aprobări, cum ar fi IEC, UL și
CSA. Combinațiile testate pentru
întregul sistem de alimentare motor
extind gama de uti l izări  posibile.
Carcasa compactă, care a câștigat

premiul if-design 2018, și plăcile cu circuite imprimate
acoperite contribuie la un ansamblu de panouri de control
cu economie de spațiu și robust.

Noile startere soft Sirius 3RW5 pot fi utilizate într-o serie
largă de aplicații grație unor funcții specifice de la pompare,
ventilație și compresie până la mișcare și pre lucrare. În
plus, acestea au funcții speciale, cum ar fi mo nitorizarea
timpului de pornire, parametrizare automată în funcție de
pornirea motorului, oprirea pompei pentru a evita vârfurile
de presiune în sistemele de conducte și monitorizarea stării
cu limite de avertizare și alarmă. Ele sunt, de asemenea,
proiectate pentru a fi rezistente la fluctuațiile de tensiune.

Noua generație de softstartere pentru toate
aplicațiile de joasă tensiune

APARATAJ ELECTRIC
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Noua generație de aparate de comutație statică Sirius
3RW5 este echipată cu o tehnologie modernă de co -
mutație hibridă pentru a asigura funcționarea eficientă a
comutării și reducerea pierderilor în putere. Această  teh -
no logie permite comutație la uzură scăzută, prelungește
durata de viață a aparatelor. Pornirea ușoară asigură faptul
că dispozitivele evită vârfurile de curent în sistemul de
alimentare cu energie electrică. În general, utilizarea noilor
dispozitive Sirius 3RW5 îmbunătățește fiabilitatea apli -
cației și crește eficiența costurilor sistemului.

Un avantaj suplimentar atunci când se utilizează noua
generație de startere soft 3RW5 este furnizarea de date,
de exemplu, pentru instrumentele ECAD precum Eplan.
În plus, instrumentul de simulare pentru Soft Starters
(STS) ajută utilizatorul să facă o selecție simplă a produ -
sului. Noile soft startere 3RW5 pot fi configurate și co -
mandate cu ușurință și într-un mod standardizat în Portalul
TIA folosind software-ul Soft Starter ES. Ele sunt pur și
simplu legate de sistemul de automatizare prin diferitele
opțiuni de comunicare.

Pentru informații suplimentare, vizitați:
www.siemens.com/softstarter3rw5
Pentru informații suplimentare despre Siemens la

Hannover Messe 2018, vă rugăm să vizitați:
www.siemens.com/press/hm18 și  
www.siemens.com/hannovermesse

Despre Siemens

Siemens AG (Berlin și München) este o companie
mondială de tehnologie care a deținut timp de 170 de ani
excelență în inginerie, inovație, calitate, fiabilitate și
internaționalitate. Compania este activă pe tot globul,
concentrându-se pe domeniile electrificării, automatizării
și digitalizării. Unul dintre cei mai mari producători de
tehnologii eficiente din punct de vedere energetic și de
economisire a resurselor, Siemens este unul dintre cei
mai importanți furnizori de soluții eficiente de generare a
energiei și de transmisie a energiei și un pionier în soluții
de infrastructură, precum și soluții de automatizare, drive
și software pentru industrie. Compania este, de ase -
menea, un important furnizor de echipamente de ima -
gistică medicală - cum ar fi tomografia computerizată și
sistemele de imagistică prin rezonanță magnetică - și un
lider în diagnosticarea de laborator, precum și în IT-ul
clinic. În anul fiscal 2017, încheiat la 30 septembrie 2017,
Siemens a obținut venituri de 83,0 miliarde de euro și
venituri nete de 6,2 miliarde de euro. La sfârșitul lunii
septembrie 2017, compania avea aproximativ 377.000 de
angajați în întreaga lume. 

Informații suplimentare sunt disponibile pe internet la:
www.siemens.com.

APARATAJ ELECTRIC
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Datele de securitate video sunt conectate din ce în ce mai
mult la rețele de comunicație de date locale și globale. Un
număr tot mai mare de componente și aparate plasate în spații
deschise (camere video de exemplu) transmit datele lor către
componentele principale (servere) prin Internet, mediu în care
apar intrușii digitali și hackerii.

Riscurile

Chiar și un singur element nesigur al conexiunii într-o
configurație de securitate video poate periclita un întreg
sistem. De exemplu, hackeri calificați pot face așa-
numitele atacuri de tip "om-in-the-middle", ce constau în
deturnarea comunicațiilor între o cameră video și sistemul
de management video (Video Sistem Management -
VMS). Odată ce hackerii au acces la conexiune, ei pot
injecta un flux video alternativ pentru a ascunde ilegal sau
pentru a manipula în mod selectiv materialul video live și
pot îndepărta anumite detalii sau persoane din scenă.

Acoperim toate aspectele  

Bosch obține cele mai înalte standarde cu un pas în
patru etape, care iau în considerare întreaga infrastructură
de securitate video. Bosch oferă siguranță și încredere

prin atribuirea unei chei de autentificare fiecărei com -
ponente în rețea. Bosch protejează datele securizate față
de hackeri, prin criptare la nivel hardware, folosind o cheie
criptografică care este stocată în condiții de siguranță într-
un modul încorporat integrat, denumit Trusted Platform
Module (TPM). Bosch oferă modalități ușoare de a
gestiona drepturile de acces ale utilizatorilor, asigurându-
se că doar persoanele autorizate au acces la datele utili -
zatorilor. Bosch poate sprijini crearea unei infrastructuri de
chei publice. Bosch oferă deci o soluție de maximă
securitate, nu ai putea fi mai sigur.

SISTEME DE SECURITATE

Păstrați-vă datele în siguranță !
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Deoarece datele video sunt adesea extrem de critice
și sensibile, Bosch conduce o abordare sistematică
pentru a maximiza securitatea datelor, considerând
simultan siguranța fizică și securitatea informatică.
Abordarea sistematică de la Bosch este cheia pentru
atingerea celor mai înalte standarde în securitatea datelor
de la un capăt la altul.

Bosch acoperæ toate elementele majore din
infrastructura de securitate video:

Cum securizăm camerele video?

• Conexiuni securizate acceptate
(HTTPS);

• Implementarea parolei la configu -
rarea inițială;

• Execuția software-ului terță parte "dezactivat";
• Actualizările firmware-ului prin intermediul fișierelor

semnate numai de producător;
• Operațiile criptografice, pentru autentificare și

criptare, sunt executate numai în interiorul unicului
modul integrat Trusted Platform Module-TPM.

Cum protejează Bosch dispozitivele
de tip core (nucleu de rețea)?

• Operații criptografice, pentru au ten -
tificare și criptare, sunt exe cutate
numai în interiorul unicului modul
Trusted Platform Module-TPM;

• Asistență prin Microsoft Active Directory pentru
gestionarea sigură a drepturilor de acces ale utiliza -
torilor;

• Acces numai prin autentificare; 
• Actualizări regulate prin intermediul patch-urilor de

securitate.

Cum protejează Bosch
comunicarea în rețea?

• Porturile nesigure sunt dezac -
tivate în mod implicit;

• Obligativitatea alegerii parolei
la configurarea inițială;

• Autentificarea rețelei utilizând protocolul 802.1x;
• Suport pentru Advance Encryption Standard (criptare

cu chei de până la 256 biți).

Cum sprijină Bosch Public Key
Infrastructures (PKI)?

• Bosch oferă certificate unice
semnate de fabrică cu sem -
nătura Bosch pe toate ca -
merele;

• Modul unic Trusted Platform Modul (TPM) încorporat
pentru operații criptografice foarte sigure;

• Autoritatea de certificare internă (Escrypt);
• Support pentru certificatele specifice clientului;
• Suport pentru soluțiile PKI de la terți.

SISTEME DE SECURITATE
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COPA-DATA prezintă noi versiuni ale software-ului
SCADA/HMI de automatizare și raportare prin zenon 8.00
și zenon Analyzer 3.20. Utilizatorii vor beneficia de un
număr de îmbunătățiri la nivelul performanței, funcțio -
nalitate extinsă pentru smart factories și societăți de
distribuție a energiei, precum și noi calcule de analiză
predictivă. 

Pe lângă module și extensii specifice industriilor,
aspectul pe care se concentrează lansarea din acest an
este reprezentat de adaptări fundamentale la infra struc -
tura produsului. Pe viitor, clienții zenon vor beneficia de o
performanță îmbunătățită în ceea ce privește distribuția
datelor, rețele și redundanță, precum și arhivare ciclică. 

De exemplu, prin distribuția optimizată a datelor dintre
driver și Runtime, zenon 8.00 poate procesa mai mult de
10.000 de schimbări de variabile pe secundă într-un singur
ecran. Datorită multi-threading-ului, performanța redun -
danței rețelei este îmbunătățită cu până la 50%. În testele
de stres, performanța arhivării ciclice a fost demonstrată
pentru 250.000 de variabile înregistrate pe secundă. 

În plus, viitoarele dezvoltări zenon pun bazele unui nou
sistem de licențiere care va face managementul licențelor
mai flexibil, mai rapid și mai clar pentru clienți. Utilizatorii
zenon își vor putea gestiona licențele de software într-un
mod mai independent și se vor putea bucura de mai multă
flexibilitate și de o economisire a timpului datorită proce -
selor digitale automatizate. 

”Prin ciclurile de lansare scurte, noi sprijinim capaci -
tatea de inovare a clienților noștri. Volumele de date în
continuă creștere, generate de transformarea digitală a
industriei, cer aplicații de încredere. Datorită gândirii
pentru o nouă proiectare și a dezvoltării rapide de soft -
ware, noi garantăm dezvoltarea continuă pentru zenon,
aducând o tehnologie nouă pe piață, într-un mod constant
și prompt”, explică Reinhard Mayr, Director pentru
Managementul Produselor la COPA-DATA.

Noi caracteristici zenon 8.00

Modulul Extended Trend din zenon prezintă grafic
valori înregistrate sub forma unei curbe. Acesta afișează
date înregistrate cronologic, precum și date online ce nu
au fost salvate. Creatorii de proiecte și utilizatorii se pot
bucura în zenon 8.00 de o mai mare ușurință în utilizare
datorită multitudinii de noi caracteristici și optimizări din
Extended Trend.  

Creșterile în eficiența ingineriei sunt prezentate, de
exemplu, prin substituirea indexului variabilelor din grafic
– o formă de inginerie orientată pe obiect. Ilustrațiile
grafice ale datelor arhivate pot fi folosite mult mai repede
și mai intuitiv – inginerului de proiect i se oferă cea mai
bună asistență posibilă în crearea de diagrame eficiente.
Este și mai simplu pentru utilizatori să primească infor -
mații personalizate și relevante. Pentru a obține o vedere

de ansamblu mai rapidă, variabilele
pot fi extrase prin drag and drop și
duse în ecranul diagramei. Un ecran
pop-up configurabil oferă informații
supli  mentare pentru o valoare
specifică, ce poate reflecta trend-ul. 

În zenon, Equipment Modeling
organizează un sistem fizic existent în
orice număr de grupuri sau unități
struc turate ierarhic. Variabile, rețete,
funcții și arhive, și alte meta-informații
pot fi atribuite acestor grupuri de
echipa mente pentru mai multe
proiecte. Acest lucru permite
modelarea datelor în mediul de
dezvoltare, precum și în mediul
dedicat utilizatorului. În acest fel,
modulul oferă o vedere de ansamblu
optimă a stării echipamentelor
folosite. În zenon 8.00, modulul
Industrial Maintenance Manager este

SOFTWARE

COPA-DATA lansează noi versiuni de
software: zenon 8.00 și zenon Analyzer 3.20 

Echipa Kreatron Automation 
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perfect îmbinat cu cel de Equipment
Modeling. Astfel, datele referitoare la
echipamente și mentenanță pot fi gestionate
mult mai ușor. Intervalele de service pot fi pla -
nificate în mod convenabil și clar repre zentate.   

Modulul Batch Control din zenon este o
soluție pentru o mare varietate de industrii ce
au producția bazată pe loturi. Design-ul său
inteligent și integrarea perfectă în zenon, ca
un sistem de control al proceselor, oferă o
implementare rapidă și o validare eficientă.
Cu zenon 8.00, rețetele principale pot fi
emise acum în mod auto mat. În plus, o rețetă
poate fi creată într-un program extern, apoi
importată automat și predată pentru pro -
ducție. Acest aspect permite un flux de lucru
automatizat. Mai mult de atât, operațiile
touch pentru rețetele de loturi  au fost
îmbunătățite.  

zenon 8.00 aduce, de asemenea, noi caracteristici
esențiale pentru Shift management. Datele de proces din
Alarm Message List, Chronological Event List și din
Trends și Reports, acum pot fi filtrate în funcție de schim -
buri. Ca rezultat, analiza informativă de producție, care ia
în calcul datele aferente unui schimb, este acum o
opțiune ce poate fi de mare ajutor, mai ales în unitățile
mari de producție. 

zenon Process Recorder oferă posibilitatea de a analiza
în mod transparent erorile și problemele după ce eveni -
mentul a avut loc. Acesta suplimentează instrumentele
zenon existente pentru o analiză mai precisă a erorilor. Cu
zenon 8.00, evoluția unui proiect poate fi acum ilustrată.
Orice abateri de la starea curentă sunt evidențiate în
tabelele replay mode. În acest fel, diferite stadii de
dezvoltare ale unui proiect pot fi analizate constant
utilizând un singur instrument.  

SOFTWARE
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Noi caracteristici pentru industria energeticæ

Pentru automatizare în domeniul energetic, COPA-
DATA a dezvoltat funcții adiționale pentru un sistem
complet de management al distribuției (Distribution
Management System). Două noi module, Load Flow
Calculation (Calculul Circulației de Putere) și State
Estimator (Estimarea stării) permit calcule în rețelele de
distribuție a energiei. 

Modulul Load Flow Calculation este indicat pentru
rețele electrice de dimensiuni reduse, în cadrul cărora
toate intrările și sarcinile pot fi măsurate corespunzător.
Modulul State Estimator joacă un rol important în rețelele
electrice de dimensiuni mai mari, unde nu au loc măsu -
rători complete. Mai mult de atât, calculele acum pot fi
făcute pentru a optimiza funcționarea rețelei, precum
inter blocarea topologică de la calculele de rețea sau de la
calculele (n-1) pentru a evalua defectele din subcom -
ponentele rețelei. 

În cazul în care date invalide sunt transmise de către
un RTU (Remote Terminal Unit), acest lucru poate duce la
o pierdere pe scară largă a funcționalității la locul opera -
torului. Driver-ul nou dezvoltat Alternative Data Points
(ADP) ajută la evitarea acestei probleme și oferă un flux
de date constant îmbunătățit și salvgardarea operațiilor
printr-un flux de date robust. Punctele alternative de date
se activează în cazul unei defecțiuni RTU și mențin fluxul
de date fie prin date colectate redundant de la alte RTU-
uri sau prin date de simulare programabile. Mai mult de
atât, driver-ul ADP este util și pentru sisteme de control
din cadrul altor industrii. 

Noi caracteristici zenon Analyzer 3.20

Pentru a măsura și a asigura calitatea producției,
Statistical Process Control – SPC este adesea folosit. Cele
mai frecvente rapoarte SPC pot fi create și analizate în

noua versiune de software de
raportare – zenon Analyzer 3.20, de la
COPA-DATA. Acestea includ analize
de ca pacitate a proceselor pentru a
evalua stabilitatea calității în producția
pilot; grafice de control pentru
verificări ale calității în producția de
serie și o histogramă pentru a reda
distribuția valorilor măsurate în jurul
valorii medii. Ra poarte statistice
adiționale precum box plot, trend
with l imits sau XY trend,
suplimentează analiza extensivă
oferită în scopul optimizării calității
producției.  

În plus, zenon Analyzer 3.20 pune
la dispoziție instru mente de analiză
de mare performanță, datorită noului
modul Predictive Analytics Reports.
În baza datelor anterioare și cu
ajutorul modelelor de predicție, se

pot lua decizii mai bune. Ceea ce este necesar pentru
predicți i  relevante este o bază de date solidă și
cuprinzătoare, posibilă doar prin digitalizarea constantă a
producției. zenon Analyzer oferă două tipuri de predicții.
Predicți i le bazate pe timp furnizează o vedere de
ansamblu asupra modului în care o variabilă se va dezvolta
în viitor. Predicțiile bazate pe valori arată cum se va
dezvolta o valoare în cazul în care alta este schimbată, de
exemplu, pentru a estima consumul de energie apărut în
urma unei schimbări fictive în volumul producției.  

În viitor, inginerul de proiect va configura modelul de
predicție în Prediction Model Manager. Acest instrument
nou introdus face parte din zenon Analyzer Management
Studio. Acesta include programe de asistență ce ajută în
crearea pas cu pas a modelelor de predicție. 

SOFTWARE

Oricât de bunæ ar fi descrierea øi oricât de deta -
liate imaginile, nimic nu se comparæ cu o experienæ
directæ. 

Væ invitæm la o demonstraie practicæ, la sediul
nostru sau al firmei dumneavoastræ, pentru a væ
familiariza cu sistemul zenon øi pentru a væ convinge
singuri dacæ acesta este potrivit pentru proiectele
dumneavoastræ. 

Trimitei-ne un e-mail la adresa:
office@kreatron.ro

iar noi væ vom contacta în cel mai scurt timp. 

Descoperă și încearcă!
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PROTECT, IA LA TRÆSNET

Sistemele video sunt utilizate pentru a putea monitoriza
clădiri, camere și locuri și pentru a înregistra accesul neautorizat
sau activitatea periculoasă ce ar putea fi surprinsă la un moment
dat. În consecință, trebuie garantată disponibil itatea și
funcționalitatea maximă a acestor sisteme.

Sistemele de camere CCTV sunt adesea instalate în
afara clădirilor sau obiectelor. În momentul iscării unei
furtuni, dispozitivele pot fi distruse complet în cazul unei
lovituri directe cu fulgere, sau deteriorate în cazul unei
lovituri de trăsnet îndepărtate din cauza undelor electro -
magnetice care generează supratensiuni care se induc în
liniile de transmisie.

Există diferențe în structura sistemelor de camere.
Pentru transmisia video, un cablu coaxial cu conector
BNC sau un cablu pereche cu două fire/fire răsucite este
adesea folosit drept cablu. Dacă camera are o unitate de
control pentru înclinare și rotire, această transmisie este
controlată, de obicei, printr-o interfață serial RS485, printr-
un cablu cu două fire/pereche torsadată. Sursa de alimen -
tare este un cablu cu două fire.

În funcție de design, interfața de date și video este
adesea partajată, de exemplu printr-o conexiune de rețea
RJ45. Camerele IP moderne au un singur conector RJ45,
prin intermediul căruia atât semnalul de date cât și sem -
nalul video precum și sursa de alimentare sunt transmise
prin Power over Ethernet (PoE).

Dispozitiv protecie combinatæ 2 în 1 øi 3 în 1
pentru sisteme CCTV

În cazul dispoziti vului
PND-2in1-C-RS, sem na -
lele video și de date
sunt transmise printr-o
co ne xiune de rețea
(RJ45). În cazul PND-

3in1-C-RS, ca mera este
integrată în sis tem prin

intermediul a trei linii se -
parate (energie, date, video). Fiecare dintre cele trei linii
trebuie să fie echipată separat cu protecție la supraten -
siune pentru a proteja toate inter fețele. Dispozitivele de

protecție la supraten siune (tip 1+2) oferă interfețele co -
respunzătoare în acest scop. Funcționează ca un des -
cărcător combinat, astfel încât să poată fi folosit și în
sisteme de cameră cu pro tecție externă împotriva ful -
gerului și protejează toate liniile împotriva supratensiunilor
cu un singur dispozitiv. Pentru monitorizarea funcțională,
acest dispozitiv are, de asemenea, un afișaj vizual și o
semnalizare la distanță. 

Caracteristici:
• Protecția alimentării și a interfeței de date cu numai

un dispozitiv 
• În carcasă de aluminiu;
• Ușor de instalat cu ajutorul adaptorului; 
• Circuit de protecție în două etape; 
• Conexiune 2-pin pentru interfața de alimentare; 
• Conector RJ45 pentru interfața de date (PND-2in1-C-

RS);
• Terminal cu șurub și conector BNC pentru interfata

de video și date (PND-3in1-C-RS);
• Semnalizare la distanță (RS) și indicator funcționare

LED; 
• Inclusiv set fixare șină omega.

Protecie la supratensiuni pentru reelele de
mare vitezæ de pânæ la 1 Gbit (Clasa E / CAT6) 

Camerele IP necesită doar o linie
între centrul de con trol și camera
video. Această linie trans -
mite atât semnalul de
date, cât și  semnalul
video, precum și sursa de
ali  mentare prin inter -
mediul rețelei Power over
Ethernet. Efortul de cablare
ridicat este eliminat, transmisia prin IP este versatilă și
poate fi ușor integrată în sistemele existente. ND-CAT6 /
E-B (tipul 1) poate fi utilizat în zonele de protecție împo -
triva trăsnetelor de la 0 la 1.

Pentru zonele de protecție cu trăsnet de la 1 la 3
trebuie utilizat ND-CAT6 / E-F.

Caracteristici:
• Clasa de protecție: Protecție de bază;
• Prize RJ45 de înaltă calitate;
• Nivel scăzut de protecție la sarcină ridicată;
• Împământare prin șină DIN sau cablu de conectare

care sunt livrate cu dispozitivul;
• Suport pentru Power over Ethernet + până la 1A;
• Calitatea protecției la supratensiuni testată în rețele

de până la 1 Gbps (clasa E) sau CAT6;
• Instalare rapidă datorită designului plug-in.

Mai multe detalii găsiți pe www.obo.ro

Protecția la supratensiuni a
sistemelor de supraveghere video
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Utilajele de mare productivitate, cu comenzi numerice, au
devenit prezențe comune în peisajul industrial. Pre lucrările în
două sau mai multe coordonate au impus utilizarea pe scară
largă a sistemelor de lanțuri port cablu care ghidează și
protejează cablurile super flexibile destinate alimentării cu
energie electrică și transmiterii datelor. Automatizarea din ce în
ce mai ridicată a mașinăriilor industriale conduce la necesitatea
transmiterii unor volume din ce în ce mai mari de date în condiții
de zgomot electromagnetic crescut, datorat acționărilor
alimentate prin electronica de putere.

Grupul LAPP, lider mondial în domeniul cablurilor des -
tinate mediului industrial, vine cu noi soluții de cabluri de
date de joasă frecvență destinate aplicațiilor de tip lanț
port cablu.

Ultimele produse destinate transmiterii de date de joasă
frecvență lansate la Expoziția de la Hanovra 2018 sunt
UNITRONIC FD Li2YCY(TP) A BE, respectiv UNITRONIC
FD Li2YCY(TP) A BA.

Din punct de vedere tehnic, structura celor două ca -
bluri de date de joasă frecvență este similară. Deosebirea
este dată de modul de codificare prin culori a conduc -
torilor: varianta BE respectă sistemul de codificare DIN
47100, care este explicitat în anexa A9 a Catalogului ge -
ne ral Lapp iar varianta BA respectă sistemul de codificare
american.

Conductorii sunt realizați din lițe fine, până la secțiunea
de 0,34 mm2 și din lițe extrafine pentru secțiunile mai mari
sau egale cu 0,5 mm2, conform clasei 6 de flexibi litate.

Izolația conductorilor este realizată din polietilenă, fapt
care conduce la o capacitate mai mică. Torsadarea pere -

chilor cu un pas mic reduce efectul interferențelor electro -
magnetice datorită rejecției modului comun. Perechile
torsadate sunt răsucite la rândul lor cu un pas scurt pentru
a asigura super flexibilitatea întregului cablu și sime -
trizarea comportamentului la eforturi mecanice de îndoire
– dezdoire. Pentru evitarea transmiterii de eforturi meca -
nice între straturile componente ale cablului, o bandă tex -
tilă nețesută este wrapată peste mănunchiul de perechi
torsadate.

Ecranul general este constituit dintr-o țesătură din lițe
cositorite de cupru și asigură o protecție excelentă îm -
potriva perturbaților electromagnetice. Gradul de acope -
rire mare al ecranului țesut asigură imunitatea semnalelor
față de perturbații cu frecvența rețelei sau a armonicilor
create de electronica de putere.

Mantaua exterioară neagră este realizată dintr-un PVC
special aditivat, astfel încât să aibe rezistența față de
uleiuri conform normei europene EN 50290-2-22 și față de
radiatii ultraviolete astfel încât cablul poate să fie pozat
neprotejat și în exterior.

Comportamentul la foc este conform normei europene
IEC 60332-1-2 și a normelor americane, respectiv cana -
diene UL VW-1 și CSA FT 1.

Gama de temperatură pentru utilizare în aplicații cu
miș care continuă este cuprinsă între +5 și 70 ˚Celsius.

Dubla agrementare, europeană și americană, conferă o
versatilitate deosebită, iar utilajele cablate cu acest pro -
dus nu necesită recertificare dacă sunt exportate pe piața
nord americană.

Noile cabluri au avantajul unui preț de cost mai mic
decât varianta cea mai performantă,
UNITRONIC FD CP (TP), dar pot fi utilizate
în aplicații în care dinamica mișcării nu este
extrem de mare și lungimea lanțului port
cablu nu depășește 10 m.

LAPP a dezvoltat soluții de cabluri de
date super flexi bile destinate utilizării în
aplicații de tip lanț port cablu pentru toate
tipurile de magistrale de date, de joasă sau
înaltă frecvență. Specialiștii LAPP România
vă stau la dispoziție pentru selectarea
corectă a cablurilor necesare aplicațiilor
dumneavoastră și vă oferă soluți i  de
sisteme de lanțuri port cablu complet
echipate cu cabluri, furtunuri pneumatice
sau hidraulice, inclusiv echipate cu
conectorii necesari.

Transmiterea datelor în sisteme de lanțuri
port cablu

Ing. Dan Ciortea - LAPP ROMANIA

CABLURI S, I ACCESORII
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Conferința Naționala a ARTS și Simpozionul EURALARM”,
organizat de EURALARM și Asociația Română pentru Tehnică
de Securitate (membru Euralarm din anul 2009) va avea loc luni,
4 Iunie 2018, la Hotel Hilton Athénée Palace, Sala Le Diplomate.

În anul centenarului Marii Uniri, suntem onorați să
găzduim în România, Adunarea Generală și Simpozionul
EURALARM, eveniment anual de referință pentru in -
dustria 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.

Ambele evenimente, Conferința Națională a ARTS și
Simpozionul EURALARM vor genera oportunități pu -
ternice de a vă promova afacerea legată de piața teh -
nologiilor de incendiu sau de securitate, de a interacționa
cu părțile interesate și de a afla despre ultimele evoluții
din piață și industrie, atât la nivel național, cât și european.

Subiectele abordate pe parcursul celor două eve -

nimente au fost alese pentru publicul interesat și vor
aborda provocările aduse industriei de Securitate, de
globalizare și progresele tehnologice, standardul de ser -
vicii și verificarea aptitudinilor, experienței și cunoștințelor
pentru stabilirea gradelor de calificare valide în Europa, dar
și continua schimbare a mediului de afaceri. În contextul
regulamentului de protecție a datelor cu caracter per -
sonal, care va intra în vigoare din această lună, precum și
a evoluției riscurilor cibernetice, industria de Securitate
trebuie să definească și să implementeze măsuri de pro -
tecție a produselor și soluțiilor sale în zona infrastructurilor
IT. De asemenea, mini expoziția care va avea loc pe
parcursul întregii zile va oferi oportunitatea unei ample
expuneri și șansa unui dialog de suc ces cu personalități și
actori cheie din țară și din străinătate.

Participarea la Conferința Națională a ARTS este gratuită.
Participarea la Simpozionul Euralarm este contra cost

și se face pe baza înregistrării  pe această adresă:
https://arts.org.ro/e-payment.html. 

ACTUALITATE

A.R.T.S. și EURALARM organizează evenimentul comun:

Conferința Națională a ARTS și Simpozionul
Euralarm

E3_2018_E9/2008  5/18/18  2:39 PM  Page 17



18 ELECTRICIANUL 3/2018

ACTUALITATE

Lansarea comercială a încărcătorului rapid Terra HP plasează
ABB în fruntea tehnologiei de încărcare a vehiculelor electrice.

Operând cu puteri de până la 350 kilowați, cel mai nou
model de la ABB, încărcătorul Terra High Power, asigură
posibilitatea autovehiculelor să parcurgă până la 200 de
kilometri distanță cu o încărcare în doar 8 minute. Noile
încărcătoare sunt ideale pentru a fi utilizate în zonele de
odihnă de pe autostradă, cât și în stațiile de benzină.

Încărcătoarele ABB sunt instalate în întreaga lume și
au fost recent selectate spre utilizare de către Electrify
America, cel mai mare proiect de infrastructură până în
acest moment pentru vehicule electrice din Statele Unite.
Cu peste 6.500 de stații de încărcare rapidă de curent
continuu instalate în 60 de țări, ABB este lider mondial pe
segmentul de încărcare rapidă de curent continuu.

Portofoliul de produse al ABB, care include tehnologii de
încărcare pentru autoturisme electrice, autobuze și
camioane, precum și soluții pentru nave, căi ferate și
transport pe cablu, poziționează în mod ferm compania ca
fiind campion mondial în domeniul mobilității electrice.
Pentru a-și expune și mai mult poziția de lider în domeniul
mobilității electrice prin parteneriatul său cu Formula E care
este prima serie de motosport internațional FIA complet
electric, ABB a expus în cadrul standului său o mașină de
curse Formula E precum și simulatoare de conducere.

B&R, furnizor de soluții de vârf pentru automatizarea
mașinilor și a fabricilor din întreaga lume, a participat pentru
prima dată în cadrul standului ABB, după ce com pania a
fost achiziționată în iulie 2017 și este acum inte grată în
divizia ABB de Automatizare Industrială ca și business unit
pentru Automatizare Industrială și de Fabrică.

Demonstrând angajamentul său de a veni în sprijinul
comunității internaționale în vederea abordării oportuni -
tăților și provocărilor ridicate de inteligența artificială și
automatizarea industrială, ABB a anunțaț în cadrul Târgului
de la Hanovra un raport de ultimă oră cu The Economist
Intelligence Unit: "Indicele de Pregătire pentru Automa -
tizare: Cine este pregătit pentru Viitorul Val de Inovație? "
Raportul constată că și țările cele mai bine pregătite
trebuie să dezvolte politici educaționale mai eficiente și
programe de formare.

Tehnologii de pionierat suplimentare pentru utilități,
industrii, transport și infrastructură evidențiază capaci -
tatea ABB de a aduce energia electrică de la orice centrală
electrică la orice tip de priză, cât și să automatizeze
industria, pornind de la resurse naturale și ajungând la
produse finite. Alte soluții inovatoare care au fost expuse
în cadrul Târgului de la Hanovra 2018:

• B&R's ACOPOStrak, sistemul flexibil inteligent de
transport, care stabilește un nou standard pentru controlul
mișcării inteligente din fabrică în epoca customizării în
masă și B&R Orange Box, o soluție avansată de analiză a
activelor din zonele de tip brownfield, care le permite
utilizatorilor accesul la date inaccesibile, provenite de la
mașini izolate digital.

• Încărcătorul de perete de curent continuu EVLunic
AC, disponibil la o putere de încărcare de la 4,6 kW până
la 22 kW, care servește drept punct de încărcare de înaltă
calitate, eficient din punct de vedere al costurilor, utilizat
atât în scop rezidențial, cât și în zone de business, alături
de linia de stații de încărcare publice, Terra HP.

Continuare în pagina 23

ABB a lansat cel mai rapid încărcător pentru
vehiculele electrice din lume cu ocazia Târgului de la

Hanovra, consolidându-și astfel poziția de lider în
domeniul mobilității durabile

E3_2018_E9/2008  5/18/18  2:39 PM  Page 18



ELECTRICIANUL 3/2018   19

ACTUALITATE

• Vânzările cresc până la aproximativ 78 de miliarde de euro.
• Profitul din exploatare a crescut la 5,3 miliarde de euro.
• Sectorul de afaceri Soluții de mobilitate crește mai repede

decât producția auto.
• Noua Industrie 4.0 are 500 de angajați.
• O mulțime de soluții pentru agricultură inteligentă și orașe

inteligente. 
• Denner, CEO al Bosch: „Ne-am dat seama din timp de

potențialul uriaș al conectivității și reușim în prezent să îl
transformăm într-o afacere de success.”

În 2017, Bosch a înregistrat o creștere puternică de 6,7
procente a vânzărilor. Conform datelor preliminare, fur -
nizorul de tehnologie și servicii a generat vânzări de 78 de
miliarde de euro anul trecut. Luând în considerare ajus -
tarea la efectele cursului de schimb valutar, rezultă o
creștere de 8,3 procente. Rezultatele vânzărilor au fost
afectate negativ de efectele cursului de schimb valutar
până la o valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro.
„Ne-am depășit previziunile de creștere și ne-am mărit
profitul. În 2017, am înregistrat cele mai mari vânzări din
istorie”, a declarat Dr. Volkmar Denner, președintele
consiliului de administrație al Robert Bosch GmbH, în
cadrul conferinței de presă referitoare la cifrele preli -
minare, care a avut loc în Ludwigsburg, Germania. Ca
urmare a forței sale inovatoare și a strategiei bazate pe
conectivitate, compania continuă să urmeze o traiectorie
ascendentă. Denner a explicat: „Ne-am dat seama din
timp de potențialul uriaș al conectivității și reușim în pre -
zent să îl transformăm într-o afacere de succes.” Veni -
turile din operațiuni, înainte de dobânzi și taxe (EBIT), au
crescut la aproximativ 5,3 miliarde de euro în 2017. Acest
lucru echivalează cu o marjă EBIT din operațiuni de 6,8
procente. Profesorul Stefan Asenkerschbaumer, CFO și
vice-președintele consiliului de administrație, a explicat
„Succesul Bosch în activitatea sa de bază finanțează
eforturile sale de a deveni unul dintre principalii furnizori
de tehnologie IoT și soluții de mobilitate”. Anul acesta,
compania vede numeroase oportunități de a extinde sfera
de aplicare a conectivității în alte arii, de exemplu pentru

fabrici, clădiri și orașe, dar și de a transforma mobilitatea.
Denner a subliniat, de asemenea, importanța transfor -
mării culturii corporatiste pentru a se adapta transformării
digitale. 

Nou: o unitate operaionalæ de Industrie 4.0

Denner a afirmat că digitalizarea și conectivitatea au
devenit părți integrante și sunt bine ancorate în activitatea
zilnică desfășurată de Bosch. „Transformarea ne oferă
oportunitatea de a demonstra că pentru Bosch excelența
nu este un lucru care există doar pe hârtie, ci și în practică
– atât din punct de vedere tehnologic, cât și comercial”.
Bosch vede un potențial uriaș de vânzări în industria
conectată, sau Industria 4.0. O nouă unitate operațională,
Bosch Connected Industry, și-a demarat activitatea la
începutul lunii ianuarie 2018 cu 500 de angajați. Bosch își
va concentra aici toată expertiza și toate activitățile sale în
domeniul Industriei 4.0, în special cele referitoare la soft -
ware și servicii. În plus, Bosch își va folosi expertiza în im -
plementarea Industriei 4.0, oferind servicii de consultanță
terților. De acum și până în 2020, compania dorește să
exploateze potențialul Industriei 4.0 pentru a crește
vânzările cu peste un miliard de euro. După ce a cumpărat
acțiuni la furnizorul de hărți HERE, Bosch va valorifica
acest potențial suplimentar pentru proiecte în domeniul
Industriei 4.0. 

Conectivitatea ræspunde unor provocæri
fundamentale 

Denner a subliniat importanța conectivității pentru
internetul lucrurilor: „Planeta noastră poate asigura un
cămin locuibil pentru miliarde de oameni doar dacă vom
găsi soluții inovatoare pentru problemele presante”.
Bosch desfășoară în prezent circa 170 de proiecte IoT
care răspund unor provocări fundamentale, cum ar fi
creșterea populației, urbanizarea, poluarea aerului și
schimbările climatice. „Folosim internetul lucrurilor pentru

Vânzările și veniturile Bosch cresc semnificativ
Un an de afaceri profitabil în 2017
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a conecta lumea reală în încercarea de a îmbunătăți cali -
tatea vieții”, a declarat Denner. În 2017, de exemplu,
compania a lansat soluții noi pentru agricultura inteligentă
sau conectată, despre care se speră că va putea hrăni opt
miliarde de oameni până în 2025. În acest caz, soluțiile
bazate pe senzori și inteligență artificială sunt utilizate
pentru cultivarea sparanghelului, a căpșunilor și a roșiilor.
Tehnologia Bosch contribuie, de asemenea, la sporirea
eficienței și sustenabilității fermelor de stridii și în creș -
terea vitelor. Se estimează că piața agriculturii digitale va
crește cu peste 70 procente până în 2020. 

Case øi oraøe inteligente: spaiu locuibil pentru
miliarde de oameni 

Ca urmare a creșterii numărului de aplicații de mobi -
litate și IoT pentru semiconductoare, Bosch construiește
o fabrică de plachete în Dresda și intenționează să
investească în aceasta peste un miliard de euro până în
2021. Una dintre utilizările acestor cipuri sunt casele
inteligente. Pentru bucătăria inteligentă, Bosch va oferi nu
doar electrocasnice conectate, ci și un număr mare de
servicii digitale. Ecosistemul Home Connect integrează o
aplicație în 12 limbi dezvoltată de startup-ul Kitchen
Stories. Aplicația, care a fost deja descărcată de peste 15
milioane de ori, conține peste 1.000 de rețete și folosește
videoclipuri sau fotografii pentru a ilustra modul de pre -
parare a acestora. În cadrul evenimentului CES desfășurat

în Las Vegas la începutul acestui an, Bosch și-a prezentat
portofoliul său extins pentru conectarea unor orașe
întregi. Printre ofertele sale se numără sistemul de
monitorizare mobil al aerului, „Climo”, care furnizează
date în timp real legate de calitatea aerului în oraș. Până
înn 2025, 80 dintre metropolele din lume vor fi orașe
inteligente și, chiar și în prezent, Bosch desfășoară 14
proiecte majore în acest domeniu. Piața orașelor inteli -
gente va crește la 700 miliarde de euro până în 2020. 

Mobilitate urbanæ: færæ emisii, færæ stres øi
færæ accidente

Urbanizarea atrage după sine numeroase probleme.
Traficul urban va crește cu 30 procente până în 2050.

„Dorim să obținem o mobilitate urbană fără emisii, fără
stres și fără accidente. În acest scop, vom automatiza,
electrifica și conecta traficul rutier”, a afirmat Denner.
Începând din această vară, platforma de e-scooter sharing
COUP aduce scuterele electrice pe străzile din Madrid. Și
automatizarea va reduce povara traficului urban – până la
începutul deceniului următor, Bosch și Daimler vor trans -
forma în realitate prezența autovehiculelor complet auto -
matizate și fără șofer pe străzile urbane. Primele autove -
hicule de testare vor fi pe străzi în 2018. Bosch și Daimler
au făcut încă un pas către conducerea automatizată în
2017: în parcarea Muzeului Mercedes-Benz din Stuttgart,
cele două companii au lansat primul serviciu de parcare
complet automată cu valet din lume.

Sistemul de propulsie al viitorului: colaboræri
pentru dezvoltarea celulelor de carburant 

În ceea ce privește electrificarea, Bosch a înregistrat
progrese importante în 2017. Pentru autovehicule hibride,
a început producția unei noi baterii de 48 V ușor de inte -
grat în noile modele de autovehicule. Astfel, producătorii
consacrați și startup-urile pot renunța la procesele de
dezvoltare lungi și costisitoare. Începând din 2019, noul
sistem de propulsie electric sau e-axle dezvoltat de Bosch
va mări autonomia autovehiculelor electrice. „Bosch
acce lerează ritmul de dezvoltare în domeniul electromo -
bilității. Am primit numeroase comenzi în 2017, unele
dintre ele în valoare de miliarde de euro”, a declarat
Denner. Bosch colaborează cu Nikola Motor Company, un
start-up din S.U.A., pentru dezvoltarea unui e-axle cu
hidrogen pentru camioanele de mare tonaj. „Până în 2030
cel târziu, celulele de carburant vor juca un rol important în
cadrul sistemului de propulsie. Accelerăm activitățile de
dezvoltare și ne extindem treptat portofoliul de produse”,
a spus Denner. În China, cea mai mare piață pentru
electromobilitate, Bosch colaborează cu producătorul de
motoare pentru camioane Weichai la un proiect pilot
pentru dezvoltarea de celule de carburant pentru ca -
mioane. După cum a explicat Denner: „De la biciclete la
camioane – în domeniul electromobilității, niciun furnizor
din industria auto nu are un portofoliu la fel de diversificat
precum Bosch.”
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O viziune viabilæ din punct de vedere
tehnologic: motorul cu ardere internæ neutru
din punct de vedere al emisiilor de CO2

Denner a subliniat importanța și potențialul motorului
cu ardere internă: „Este puțin probabil să atingem limitele
de CO2 în Europa fără a utiliza carburant diesel.” Refe -
rindu-se la discuția actuală cu privire la interdicțiile de
circulație pentru autovehiculele diesel, Denner a evi -
dențiat faptul că există deja o tehnologie diesel eficientă,
care protejează resursele naturale. Și nu doar atât:
„Autovehiculele noastre de testare îndeplinesc limitele de
emisii stabilite pentru 2020 chiar și în prezent. Deja
dezvoltăm și testăm sisteme care permit obținerea unor
valori mult sub aceste limite”, a afirmat Denner, res -
ponsabil, printre altele, de cercetare și inginerie avansată.
Inginerii Bosch au un obiectiv ambițios: să dezvolte un
motor cu ardere internă care „expiră” doar ceea ce
„inspiră”. Cu excepția CO2, emisiile acestuia ar urma să
fie similare cu aerul ambiant. Alimentate cu carburanți
sintetici, aceste motoare ar fi chiar neutre din punct de
vedere al emisiilor de CO2.

Cultura inovaiei: îmbunætæirea conectivitæii 

„Transformarea digitală nu se poate produce fără o
schimbare culturală”, a spus Denner. „Regândim modelul
de conducere și colaborare care, la rândul său, întărește
cultura noastră a inovației”. În multe domenii, Bosch
elimină ierarhiile și barierele între diferite departamente și
roluri. Compania a eliminat deja peste două treimi din
procedurile birocratice specifice companiilor mari, precum
și bonusurile individuale. Denner consideră că, în cadrul
Bosch, cultura inovației oferă un avantaj competitiv clar:
„Suntem norocoși că avem angajați care doresc să se
dezvolte permanent”.

Performanele companiei în 2017 pe sectoare
de afaceri

Toate sectoarele de afaceri au avut un rol în dezvol -
tarea pozitivă a afacerii companiei în 2017. Conform
cifrelor preliminare, vânzările sectorului Soluții de
mobilitate au crescut cu 7,8 procente – de trei ori mai
rapid decât producția auto globală – la 47,4 miliarde de
euro. După ajustarea la efectele cursului de schimb

valutar, creșterea a fost de 9,2 procente. Acest succes s-a
datorat, în primul rând, cererii mari de sisteme de injecție
diesel, în special pentru sectorul de autovehicule co -
merciale, de sisteme de injecție de benzină, precum și
sisteme de asistență pentru șofer și infotainment. În
sectorul Bunuri de larg consum, BSH Hausgeräte și Scule
Electrice au înregistrat o cifră a vânzărilor de 18,5 miliarde
de euro, în creștere cu 4,5 procente După ajustarea la
efectele cursului de schimb valutar, rezultă o creștere de
6,7 procente. BSH Hausgeräte, în mod special, a avut
realizări mari în 2017, la aniversarea a 50 de ani de
existență. Sectorul Tehnologie industrială a înregistrat o
creștere puternică de 7,7 procente, cifra de vânzări
ajungând la 6,7 miliarde de euro. Acesta este echivalentul
unei creșteri de 8,5 procente după ajustările în funcție de
cursul de schimb valutar, datorate în primul rând diviziei
Tehnologie de acționare și control. În sectorul Tehnologie
pentru construcții și energie au fost înregistrate vânzări de
5,4 miliarde de euro, echivalentul unei creșteri 3,1 pro -
cente, sau 4,8 procente după ajustările la efectele cursului
de schimb valutar. Diviziile Termotehnică și Sisteme de
securitate au cucerit clienții cu soluții conectate pentru
încălzire și climatizare, plus tehnologie inteligentă pentru
automatizarea clădirilor și securitate.

Perspective pentru 2018: creøterea vânzærilor
øi profitului în ciuda contextului economic
dificil

În 2018, Bosch estimează o creștere moderată a eco -
nomiei globale, de aproximativ 2,5 procente. Per an -
samblu, furnizorul de tehnologie și servicii vede o serie de
riscuri economice din cauza contextului geopolitic, cum ar
fi negocierile pentru Brexit, politica externă imprevizibilă a
S.U.A. și tensiunile cu Coreea de Nord. Bosch estimează
o încetinire a ritmului de creștere economică, în special în
China. În ciuda acestui context dificil, Bosch are în plan
creșterea vânzărilor și profitului în 2018 și continuarea
procesului de transformare într-una dintre principalele
companii IoT și unul dintre cei mai mari furnizori de soluții
de mobilitate. 

Grupul Bosch este prezent pe piața din România de
peste 20 de ani și numără peste 5.000 de angajați în patru
entități. În anul 2016, Bosch a înregistrat un volum de
vânzări de 332 milioane de euro pe piața din România. Pe
lângă centrul de cercetare – dezvoltare din Cluj și unitățile
sale de producție pentru Soluții de mobilitate din Cluj și
din Blaj, Bosch mai operează și o unitate de producție de
tehnică liniară, localizată de asemenea în Blaj, precum și
un centru de servicii de externalizare a proceselor de
afaceri (BPO) în Timișoara. În București, Bosch operează
un birou de vânzări pentru produsele diviziilor Soluții de
mobilitate, Bunuri de larg consum și Tehnologie pentru
construcții și energie. În plus, o filială a BSH Hausgeräte
GmbH, activă pe piața electrocasnicelor, are sediul, de
asemenea, în capitala țării. 

Mai multe informații pe  www.bosch.ro.
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ELECTRICIANUL: Care sunt acțiunile și activitățile pe
care ARTS de desfășoară în prezent și în care este
implicat direct sau prin parteneriate? 

Liviu Mateescu: Activitățile desfășurate de ARTS în
prezent sunt: cursuri de pregătire profesională în cadrul
CPP (Centrul de Pregătire Profesională); Centrului de
Expertiză Tehnică; Campanii de educare și promovare a
mijloacelor de siguranță și securitate împotriva focului și a
furturilor din locuințe și sedii de firmă; RSF – Târgul bienal
de securitate; Smart Cities of România (expo-conferința
anuală); CN ARTS - Conferința Națională anuală a ARTS;
Conferința anuală de analiză de risc la securitate; 2018
organizarea la București a GA Euralarm și Simpozionului
Euralarm; participarea la programul de master al FII –
„Securitatea spațiului construit”; Finalizarea normelor de
deviz pentru proiectare instalații de securitate.

ELECTRICIANUL: Cum vedeți evoluția domeniului
tehnicii de securitate la noi dar și în Europa în ultimii ani?

Liviu Mateescu: Tehnologia de securitate se dezvoltă
în ritmul dezvoltării domeniului ITS, adică foarte accelerat;
metodele clasice de detecție și semnalizare sunt înlocuite
de metode moderne bazate pe evoluția fără precedent a
domeniului ITS; amintesc aici: tehnologii video de înaltă
rezoluție pentru diverse medii de operare și analiză video
de mare acuratețe; tehnologii de criptare și recunoaștere
biometrică; drone pentru supraveghere video; programe
de management integrat pentru soluții de securitate; apli -
cații de control și operare a sistemelor de securitate

pentru dispozitive mobile; sisteme integrate de manage -
ment al locuințelor etc.

ELECTRICIANUL: Cum ajută legislația dezvoltarea
dome niului industriei de securitate în România și ce ar fi
de făcut în viitor?

Liviu Mateescu: Pentru domeniul securității la in -
cendiu, legislația de RO urmărește destul de fidel stan -
dardele europene și legile europene în domeniu (CPR). Se
impune un control mai riguros de conformitate cu cerin -
țele legale atât pentru echipamentele și soluțiile oferite
cât și pentru calitatea execuției și implementării siste -
melor tehnice de securitate la incendiu. De asemenea,
măsurile operative și pregătirea factorilor de intervenție și
control trebuie să se bucure de mai multă atenție. Acest
lucru ar putea fi făcut de agenții, organisme independente
acreditate de IGSU.

În domeniul tehnologiilor și serviciilor de securitate
electronică, legislația nu este armonizată la nivel european
și nici nu poate urmări dezvoltarea accelerată a teh -
nologiilor. Cred că în acest domeniu se impune creditarea
de către autorități a asociațiilor profesionale în colaborare
cu organismele de certificare cu verificarea, certificarea și
acreditarea companiilor care desfășoară activități în do -
meniu, cât și cu certificarea sistemelor tehnice de securi -
tate. Poliția nu are nici forța nici competența de a face
verificări și certificări în domeniul tehnologiilor de vârf care
se utilizează în prezent.

ELECTRICIANUL: ARTS organizează cursuri, o ex -
poziție și mai multe evenimente proprii sau în parteneriat
și se ocupă de formarea de consultanți în securitate. Ce ar
mai fi de făcut pentru această puternică asociație profe -
sională pe viitor?

Liviu Mateescu: Dorința și visul nostru sunt de a dez -
volta alături de un organism de certificare puternic, o
schemă de certificare pentru standardul de servicii
tehnice în domeniul securității, EN 16763.

De asemenea, ca asociație de utilitate publică, dorim
să devenim un partener de încredere și independent
pentru expertizarea soluțiilor tehnice, analiza de confor -
mitate și arbitraj pentru toate părțile interesate. 

ELECTRICIANUL: Fuziunea cu ARISI și ASI va aduce
un plus de forță ARTS și un număr de membri valoroși în
plus. Cum vedeți parteneriatul cu alte asociații profe -
sionale sau cu alte structuri asociative?

Liviu Mateescu: Dorim să reunim sub denumirea
ARTS cele mai importante domenii tehnice asociate
noțiunii de securitate. Sperăm ca fuziunea cu cele 2

Interviu cu dl. Liviu Mateescu, 
președinte ARTS
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puternice asociații, ASI și ARISI să reprezinte o creștere a
reprezentativității, nivelului de competență și să fie
benefică tuturor. Dorim de asemenea să aducem în
această asociație și ANERSF, asociația evaluatorilor de
risc la securitate fizică, asociație născută cumva tot din
inițiativa membrilor ARTS. De asemenea, trebuie să
întărim parteneriatele cu asociații puternice cu profile
colaterale nouă, cum ar fi ROFMA și ARSI.

ELECTRICIANUL: Urmăriți din câte știu și un parte -
neriat cu universități, pentru organizarea unor mastere în
domeniul securității. Ce noutăți aveți?

Liviu Mateescu: Avem un protocol de parteneriat cu
FII București pentru dezvoltarea unui proiect de Master în
securitatea spațiului construit. Știu că s-au reluat recent
discuțiile pe tema programei de învățământ și sperăm ca
în această toamnă să poată fi lansat primul Master în
securitate.

ELECTRICIANUL: Definiți proiectul de expert în secu -
ritate și prezentați importanța unor astfel de experți
independenți pentru branșa dvs.

Liviu Mateescu: Expertul ARTS în securitate are
misiunea de a oferi expertiză tehnică independentă celor
care o solicită. Aceasta se referă la analiza de confor -
mitate cu cerințele relevante, arbitraj tehnic, verificări
tehnice pe domenii diverse ale tehnologiilor de securitate.

Dorim să transmitem celor interesați că ARTS poate oferi
prin experții ei acreditați aceste servicii în condiții depline
de imparțialitate, independență și profesionalism. Dorim
să fim recunoscuți ca un organism de terță parte în rezol -
varea litigiilor apărute între părți și legate de calitatea
instalațiilor de securitate.

ELECTRICIANUL: Ce așteptări aveți de la Conferința
ARTS din 4 iunie în cadrul căreia se va desfășura și
Simpozionul Euralarm?

Liviu Mateescu: Va fi un eveniment de mare impor -
tanță și cu vizibilitate deosebită pentru „jucătorii” români
din piața de securitate. Vor fi prezenți reprezentanții celor
mai importante companii care produc tehnologii de se -
curitate din Europa și din întreaga lume, președinți de
asociații naționale din Europa, specialiști în domeniul
standardizării și nu numai.

Evenimentul va fi structurat în 3 secțiuni: GA Euralarm,
CN ARTS, Euralarm Symposium de la orele 9-18. Seara va
fi o cină de gală „President Dinner” oferită de preșe -
dintele Euralarm. ARTS organizează pentru a doua oară
GA Euralarm în România, dar de această dată evenimentul
este comun cu cel al ARTS. Este o mare onoare pentru
ARTS și pentru România să fie gazda acestui eveniment
european de mare ținută, care se va desfășura pe
parcursul a 3 zile în București.

Urmare din pagina 18
• Transformatorul de Putere ABB Ability™, cu dispo -

zitive inteligente încorporate în fiecare transformator ABB
pentru a permite clienților să monitorizeze de la distanță
parametrii vitali în timp real pentru o mai bună fiabilitate și
o utilizare mai mare a rețelelor energetice și a rețelelor de
putere.

• Sistemul de Propulsie Digital ABB Ability™, care
asigură funcționarea eficientă a echipamentelor de pro -
pulsie, inclusiv acționări, motoare, rulmenți și pompe. O
suită de servicii de monitorizare - incluzând analize avan -
sate și planificare de întreținere - permite utilizatorilor “să
vadă” digital variabilele operaționale printr-un portal unic,
încorporat.

• ABB Ability™, platforma digitală unificată, trans-
industrială, care permite clienților să cunoască mai mult,
să facă mai mult și să facă mai bine - împreună. Lista
completă a celor 210 de soluții este disponibilă în noul
catalog ABB Ability™ Solutions, care a fost lansat la eve -
niment.

• STIR, robotul submersibil pentru inspecția transfor -
matorului, care face posibilă inspectarea internă a trans -
formatoarelor fără scurgerea uleiului, făcând astfel posibil
ca sarcina să fie mai sigură și mai puțin costisitoare.

• Celulele cu izolație în SF6 (GIS), care împlinesc 50 de
ani în 2018. Cu peste 30.000 de instalări la nivel mondial,
GIS folosește hexafluorură de sulf sub presiune (SF6) ca

și gaz izolant în loc de aer, pentru a permite operațiuni
electrice mai sigure în spații închise.

• ABB Ability™ Connected Services, deblocând o
gamă largă de posibilități de diagnosticare, monitorizare,
mentenanță predictivă și optimizare a activelor, cu până la
25% mai puține incidente și cu 60% răspunsuri mai ra -
pide și timpi de recuperare a problemelor.

• YuMi®, primul robot cu două brațe cu adevărat cola -
borativ și SafeMove2, soluția de siguranță care permite
roboților să împartă în condiții de siguranță spațiile de
lucru cu operatorii umani, reducând în același timp
investiția totală cu 30%.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) este lider în tehnologia de
pionierat în domeniile produse electrice și energetice,
robotică și mișcare, automatizare industrială și rețele
energetice, deservind clienți din domeniile utilităților,
industriei, transporturilor și infrastructurii la nivel global.
Continuând istoria de peste 130 de ani de inovație, ABB
scrie astăzi viitorul digitalizării industriale, cu două pro -
puneri de valoare clare: aducerea energiei electrice de la
orice centrală electrică, spre orice priza și automatizarea
industrială, de la resurse naturale la produse finite. Ca și
partener de titlu al Formulei E, clasa internațională de
motosport FIA complet electric, ABB împinge limitele
mobilității electrice pentru a contribui la un viitor durabil. 

www.abb.com

ABB a lansat cel mai rapid încărcător pentru
vehiculele electrice din lume
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Menținerea standardelor de siguranță presupune
implementarea și respectarea unor norme, proceduri și reguli,
indiferent de domeniul aflat în discuție. Acestea au rolul de a
reduce sau de a elimina riscurile cunoscute și creează rutine și
predictibilitate, care favorizează ulterior simplificarea și grăbirea
procedurilor de mentenanță și de depanare, permițând totodată
identificarea la timp a problemelor. 

Așa se întâmplă și în cazul instalațiilor electrice sau de
telecomunicații, unde o bună organizare le permite celor
care desfășoară activitate în mediul respectiv să o facă în
deplină siguranță. Iar o bună organizare presupune, pe
lângă echipamente și cabluri de calitate instalate într-un
mod responsabil, o marcare corectă, vizibilă și de durată.
De aceea, există reglementări legale pentru etichetarea
unor astfel de instalații, de care trebuie ținut cont atunci
când sunt proiectate, astfel încât să permită identificarea
vizuală rapidă a elementelor din componența sa, atât în
exploatare, cât și în depanare. Acestea sunt stipulate în
“Normativul privind proiectarea, execuția și exploatarea
instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I7-2011,
la capitolul 5, subcapitolul 5.1, alineatul 5.1.4 - “Iden -
tificarea”. În cadrul acestuia, sub-alineatele 5.1.4.1 -
5.1.4.6 specifică regulile după care trebuie create și
atașate elementele de identificare, în funcție de tipul și
destinația fiecărui echipament sau cablu.

Chiar dacă regulile din domeniu sunt bine cunoscute
de electricienii cu experiență, procesul de etichetare în
sine se poate dovedi de multe ori anevoios și cu rezultate
departe de cele optime. Abordarea cea mai confortabilă
presupune crearea etichetelor pe teren, având acces fizic
la instalație, dar asta presupune fie deplasarea de echi -
pament voluminos și greu de folosit, fie utilizarea unor
materiale cu rezistență în timp discutabilă. Desigur, mai
există varianta realizării anticipate a elementelor de
identificare, care să fie stocate și utilizate atunci când este
nevoie de ele, dar astfel pot apărea situații în care să nu
fie acoperit complet necesarul de astfel de materiale. 

Transfer termic øi design ergonomic

Ținând cont de toate aceste aspecte, Brother a creat
seria P-Touch de imprimante portabile de etichete des -
tinate cablurilor și panourilor electrice. Iar pentru a
satisface cerințele și necesitățile legate de dotări și bu gete
disponibile ale tuturor segmentelor de piață, gama con ține
trei modele - PT-E550W, PT-E300VP și PT-E110VP – cu
prețuri de achiziție recomandate extrem de atractive, de
1169 de lei, 699 de lei și respectiv 279 de lei.

Toate cele trei modele folosesc teh nologia de impri -
mare prin transfer termic, beneficiază de design ergo -
nomic pentru a putea fi ținute în mână și sunt prevăzute

cu tastaturi QWERTY pentru a permite redactarea rapidă a
unei largi varietăți de etichete, care pot fi previzualizate pe
ecranul LCD cu sau fără iluminare, în funcție de model. Pe
lângă setul complet de litere, cifre și semne de punctuație
specifice tastaturii QWERTY, imprimantele portabile
Brother P-Touch includ o listă completă de caractere
accentuate și, extrem de util, o paletă extinsă de sim -
boluri împărțite pe domenii de utilizare. Datorită acestora,
tehnicienii pot personaliza etichetele rapid și intuitiv,
printre altele cu semne specifice domeniilor electric,
audio/vizual sau tele comunicațiilor, cu simboluri de
siguranță, cu simboluri matematice sau grecești, cu
exponenți și indici, cu săgeți și cu diverși marcatori.
Echipamentele tipăresc prin transfer termic pe benzi
laminate, textile sau termo contractabile de diverse lățimi,
comercializate sub formă de casete. Etichetele pot fi
redactate pentru a fi înfășurate pe cabluri, pentru a fi
atașate cablurilor sub formă de steag sau pot fi concepute
pentru a marca diferite componente sau panouri. 

Imprimantele portabile Brother P-Touch

simplifică procesul de etichetare a

instalațiilor electrice și de telecomunicații
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Aplicaii Brother gratuite pentru mobil

Pentru a susține mobilitatea, Brother pune la dispoziție
două aplicații pentru mobil, gratuite, iPrint&Label și
Mobile Cable Label. În timp ce prima aplicație este ge -
neralistă și disponibilă pentru oricare din cele trei modele,
Mobile Cable Label este dedicată lui PT-E550W și este
instrumentul ideal pentru crearea, utilizarea de template-
uri și imprimarea wireless a etichetelor dedicate cablării.

Brother P-Touch PT-E110VP este
modelul de bază și, în ciuda prețului de
achiziție extrem de scăzut, oferă un

grad ridicat de flexibilitate în redactarea
elementelor de identificare. În plus, se
laudă și cu cea mai bună porta bilitate,
mulțumită greutății de numai 400g. El

poate folosi benzi cu lățimi de 3.5, 6, 9
sau 12mm și, deși permite utilizarea unui
singur font, suportă 3 dimensiuni și 10
sti luri  de text. Mai mult de atât, nu
renunță la suportul pentru simboluri, lista

completă incluzând 200 simboluri, alături
de cele aproape 150 de caractere accen tuate. Iar pentru
imprimarea mai multor exemplare, dispozitivul asigură
suport pentru până la 9 copii ale aceleiași etichete. Pentru
funcționare, PT-E110VP folosește 6 baterii alcaline de tip
AA (LR03/HR03), iar ecranul LCD de 58x23 mm poate
reda până la 16 caractere pe 1 linie.

Modelul intermediar - PT-E300VP -
adaugă iluminare ecranului LCD, care de
această dată măsoară 67x40mm și
poate reda până la 15 caractere pe 3 linii.
Totodată, aparatul este prevăzut și cu o
baterie reîncărcabilă BA-E001 Litiu-ion.
Pe lângă cele 4 variante de lățime a
bandei compatibi le cu PT-E110VP,
Brother P-Touch PT-E300VP mai suportă
și benzi de 18mm, iar lista de simboluri
disponibile a fost extinsă la 384 de
semne. Astfel, au fost mărite listele de

simboluri specifice domeniilor electric, audio/vizual și

telecomunicații, au fost introduse mai multe simboluri de
siguranță, mai multe caractere matematice și mai mulți
marcatori, adăugându-se în același timp o serie de
simboluri de interzicere. De asemenea, de această dată
au fost implementate 7 fonturi cu 7 dimensiuni și 10 stiluri
și este permisă tipărirea a până la 50 de copii ale aceleiași
etichete. Mai mult, dispozitivul include și 50 de locații de
memorie și oferă posibilitatea de a tipări coduri de bare,
cu suport pentru protocoalele CODE39, CODE128, 
EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E,
I-2/5 (ITF) și CODABAR.

PT-E550WVP reprezintă vârful
actual de gamă și, prin urmare, este
cea mai performantă și cea mai dotată
dintre cele trei imprimante portabile
Brother P-Touch. El suportă aceeași
listă extinsă de simboluri și aceleași pro -
tocoale pentru crearea de coduri de bare

ca PT-E300VP, dar de această dată sunt
disponibile 14 fonturi cu 8 dimensiuni și
10 stiluri. În plus, echipa mentul adaugă
suport pentru benzi late de 24mm și
permite tipărirea a până la 99 copii pentru
aceeași etichetă. Pe lângă toate 
aceste îmbunătățiri sem nificative,

Brother P-Touch E550WVP este prevăzut și cu interfață Wi-
Fi. Datorită acesteia,
utilizatorii pot realiza
etichetele pe PC, Tablet
PC sau smartphone cu
ajutorul aplicației soft -
ware P-Touch, pentru ca
apoi să le exporte către
impri mantă. Pentru
alimentare sunt fo lo site
6 baterii alcaline AA
(LR03, HR03), ecranul
de 75x45 mm suportă
până la 16 caractere pe 3
linii și memoria are 99 de
locații.

Datorită modului în care au fost concepute și a
portabilității deosebite, imprimantele portabile Brother P-
Touch reprezintă cei mai buni parteneri ai tehnicienilor în
activitatea de etichetare a cablurilor și panourilor electrice,
indiferent de proiect sau de obiectiv. Mai mult, listele
bogate de simboluri cu care sunt prevăzute permit
realizarea unora dintre cele mai complexe și intuitive
etichete din domeniu. Iar calitatea deosebită a casetelor
cu bandă furnizate de Brother pentru imprimantele P-
Touch garantează rezistența foarte bună pe termen lung a
etichetelor, indiferent de condițiile de mediu.

Mai multe informații pentru electricieni la link: https://www.brother.ro/labelling-machines/electrician-label-printers 
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Legrand, specialistul global în infrastructuri electrice și
digitale, anunță seria de workshop-uri interactive Zilele Legrand
& Friends, dedicate specialiștilor din domeniu.

Concepute sub formă de ateliere practice, în cadrul
cărora soluțiile Legrand vor putea fi testate, workshop-
uri le vor avea loc în showroom-uri le Legrand din
București, Brașov și Cluj, în luna mai. Conținutul este
personalizat pentru fiecare tip de client, fiind zile diferite
dedicate electricienilor, instalatorilor, distribuitorilor, re -
vânzătorilor și tablotierilor, iar participarea este gratuită. 

Participanții se pot înscrie pe site-ul:
www.legrandandfriends.ro
unde vor putea selecta ziua și sesiunea la care vor să

participe. Tematica workshop-urilor include ultimele
noutăți din domenii precum Aparataj de câmp, UPS-uri,
Case inteligente și Soluții IoT, Videointerfonie, Protecție și
distribuție, Managementul Cablurilor sau Cablare struc -
turată.

„Suntem bucuroși să le oferim partenerilor noștri și
tuturor celor interesați acces la ultimele inovații. Parti -
cipanții nu doar vor primi informații detaliate, ci vor vedea
și demonstrații practice, în cadrul cărora vor putea des -
coperi și testa soluțiile Legrand. Și, nu întâmplător, eve -
nimentul se numește „Legrand & Friends”. Pentru noi,
fiecare partener este un prieten în care avem încredere și
căruia îi împărtășim toate cunoștințele în materie de in fra -
structuri electrice și digitale, pentru că știm că împreună
vom avea de câștigat”, a declarat Călin Pașcalău, Director
General Legrand România

Noile soluii Legrand, prezentate în cadrul
workshop-urilor

Participanții la eveniment vor afla mai multe informații
despre soluțiile recent lansate pe plan local de companie
și le vor testa:

• Bticino, una dintre cele mai populare mărci de apa -
rataj de câmp la nivel mondial, atrage prin noul concept
Air, care include cele mai subțiri rame create vreodată, cu
doar 3,5 mm grosime. Cu un design exclusivist și finisaje
satinate, periate sau lucioase, produsele din seria Air
promit o încântare a simțurilor cu o senzație catifelată sau
metalică la atingere;

• Casa inteligentă, prin noul Sistem MyHome_Up,
aduce avantaje majore atât pentru instalatori, cât și pentru
clienții finali, prin simplitatea instalării și a controlului
tuturor funcțiilor prin intermediul unei singure aplicații
pentru smartphone;

• Soluțiile IoT, din care fac parte produse precum
videointerfonul Wi-Fi Classe300X13E sau termostatul
Smarther cu Wi-Fi integrat, permit utilizatorului să răs -

pundă la interfon direct de pe smartphone, de oriunde s-ar
afla, sau să creeze programe și să controleze de pe
smartphone, de la distanță, temperatura de acasă, având
totodată și funcție de geo-localizare;

• Soluții de distribuție completă până la 6300 A, cu
noua soluție EMS CX3 de management energetic, care
permite măsurarea parametrilor electrici, controlul și co -
manda echipamentelor electrice și afișarea informațiilor
culese din instalația electrică, local sau la distanță;

• Noii senzori CP Electronics care permit controlul
oricărei surse de lumină, în orice tip de clădire, adaptându-
se nevoilor spațiului, prin tehnologiile de detecție folosite
– PIR și microunde. De la senzori standard, până la soluții
complexe, pot crește economia de energie cu un maxi -
mum de confort și flexibilitate;

• Noile soluții UPS care garantează protejarea echipa -
mentelor electronice și asigurarea continuității alimentării
cu energie și acoperă nevoile oricărui proiect din seg -
mentele rezidențial și microîntreprinderi, întreprinderi mici
și mijlocii, corporații și proiecte mari. Noile game sunt:
Keor Multiplug, Keor HPE, Keor MOD și Inform Forte
UPS;

• Noile doze de pardoseală care reprezintă cea mai
variată gamă de soluții din piață, oferind finisaje noi pentru
cea mai bună integrare în ambient, flexibilitate în confi -
gurare datorită modularității, precum și o instalare foarte
ușoară. 

Pe plan local, Legrand comunică direct cu peste 3000
de companii și electricieni, care primesc constant mate -
riale de informare și participă la programele de instruire
ale companiei. 

Cei care vor să facă parte din „Legrand&Friends”, pot
completa un formular de înscriere aici: 

www.legrandandfriends.ro. 

Află totul despre inovațiile din domeniul
electric în cadrul Zilelor Legrand & Friends

EVENIMENT
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 Cu ce se 
conectează cel 
mai bine cablurile? 
Cu ușurință. 

Foarte simplu toate elementele sub control. 
RELICON Reliseal oferă protecție masivă contra 
rădăcinilor în sol. Sistemul brevetat de înșurubare 
asigură de asemenea și o fixare a punctului de 
îmbinare a cablurilor. Formele sunt din 
polipropilenă ignifugă. Iar în apă, gelul RELICON 
oferă etanșeizare fiabilă până la 10 metri 
adâncime. Pentru totdeauna.
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Supravegherea video a persoanelor intră sub incidența
GDPR, indiferent de locul amplasării camerei video pentru
că permit identificarea persoanelor, iar imaginile video ale
persoanelor sunt date cu caracter personal și este
necesar acordul celor filmați pentru deținerea acestor
imagini, afirmă experții din industria de securitate.
Industria de profil, cea a sistemelor de supraveghere
video, va trebui în consecință să facă pașii de rigoare
pentru a se adapta cerințelor GDPR. Imaginile video sunt
captate de camere video și parcurg un traseu complex
până în momentul analizei, prelucrării și stocării și tot
acest parcurs se supune normelor GDPR.

Modul în care GDPR afecteazæ sistemele de
supraveghere cu camere video 

Nu există obligația celui care instalează sisteme de
supraveghere de a notifica Autoritatea Națională de Su -
praveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal –
autoritatea responsabilă de verificarea aplicării noului
regulament, privind instalarea sistemului de supraveghere
video CCTV (Closed Circuit TeleVision)

Există obligația administratorului sistemului CCTV de a
furniza mai multe informații despre metoda de prelucrare
a datelor cu ajutorul CCTV.

Există obligația administratorului sistemului CCTV de a
ține o evidență scrisă a operațiunilor CCTV.

Există obligația administratorului sistemului CCTV de a
raporta scurgeri de date cu caracter personal (sau în -
călcarea securității) la Autoritatea Națională de Supra -
veghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Există obligația administratorului sistemului CCTV de a
elabora o evaluare a impactului protecției datelor (DPIA) în

ceea ce privește „monitorizarea
sistematică extinsă a spați i lor
accesibile publicului”.

Există obligația administratorului
sistemului CCTV de a numi un așa
numit ofițer de protecție a datelor
(se aplică entităților publice sau spe -
cialiștilor pentru prelucrarea datelor
cu caracter personal).

Ce ræmâne neschimbat

Dacă supravegherea video este
proporțională, con simțământul nu
este necesar, chiar și pentru an -
gajați. Operarea CCTV și înre gis -

trările stocate sau datele per sonale trebuie să fie protejate
în mod adecvat împotriva accesului neautorizat. O analiză
finală va fi făcută de fiecare dată când furnizați un
videoclip ca serviciu. Luați în considerare numirea unui
ofițer de protecție a datelor. GDPR specifică rolul ad mi -
nistratorului sistemului CCTV, el având respon sa bilitatea
principală pentru manipularea datelor personale, ca și rolul
procesatorului. Tendința actuală în supravegherea video
este un model în care întreaga soluție, inclusiv camerele
și alte echipamente hardware, software și stocarea da -
telor, sunt proprietatea proce satorului (compania de
outsourcing), în timp ce administratorul sistemului CCTV
închiriază numai ser viciul. Compania furnizoare de servicii
de supraveghere este probabil să fie un specialist în
prelucrarea datelor cu caracter personal și, în plus, în
conformitate cu GDPR, trebuie să numească un așa-
numit ofițer de protecție a datelor, o persoană care să
acționeze ca consultant și mediator pentru toate pro -
blemele de securitate a datelor.

Imaginile video ale persoanelor sunt date
personale ca oricare alt tip de date ce

aparțin respectivelor persoane

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

ACTUALITATE
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Prin specialiștii săi, CNRI este o organizație formatoare
de opinii în iluminat. Prin acțiunile pe care le desfășoară
promovează excelența în iluminat. În decursul timpului au
fost organizate cursuri, seminarii, simpozioane, care s-au
adresat atât specialiștilor în iluminat cât și celor care
aveau nevoie să se inițieze sau să se informeze în acest
domeniu. 

Comitetul Național Român de Iluminat dorește să
propună atât membrilor săi, cât și oricăror persoane in -
teresate de domeniul iluminatului o nouă serie de semi -
narii, dezbateri și mese rotunde. Dorim ca fiecare astfel
de manifestare să pornească de la o temă actuală, în
încercarea de a informa și de a aduce în atenție tendințe,
probleme, experiențe și soluții în domeniu. Inițiatorul
temei poate fi membru sau nu al CNRI și va modera
discuțiile după ce, în prealabil, va introduce și expune
tema și domeniul de interes. Expunerile vor fi interactive
și, beneficiind de experiența specialiștilor prezenți, se vor
căuta răspunsuri la probleme punctuale specifice ilumi -
natului ridicate de către participanți.

Programul manifestărilor pentru perioada imediat
următoare:

Iluminatul Public - Beneficii și temeri induse de sis -
temele de iluminat cu LED

Dată și loc de desfășurare: Joi 07 iunie 2018 ora 13:00
– Facultatea de Inginerie a Instalațiilor (Bd. Pache
Protopopescu nr.66, sector 2, București).

Tematică: 
• Mediul luminos exterior în plină revoluție a teh -

nologiei LED.

• Evoluția și potențialul LED-ului în iluminatul public.
• Comanda, controlul, telegestiunea iluminatului public

– provocări ale prezentului.
(Sintagma “Iluminat Public” definește un complex de

soluții pentru: iluminat rutier, pietonal, peisager, arhi -
tectural, festiv etc.)

SO EMERGENCY: Iluminatul de siguranță. Cadrul
legislativ, probleme și soluții

Dată și loc de desfășurare: Joi 14 iunie 2018 ora 09:30
– Hotel Caro (Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, sector 2,
București).

Tematică: 
• Iluminatul de siguranță, norme actuale, problematică

și perspective.
• Standardul EN 50171, Sisteme de alimentare cu

energie electrică de la o sursă centrală.
• Probleme în rețelele electrice și rezolvări pentru

tehnologii de iluminat cu LED.
• Soluții de alimentare din sursă centrală neîntre -

ruptibilă pentru iluminatul de sigurantță.
(Seminar organizat împreună cu SOCOMEC România).
Amănunte și program complet pentru cele două ma -

nifestari: site CNRI www.cnri.ro.
Confirmări de participare: adresa de email a secre -

tariatului CNRI (cnri@cnri.ro).
Contribuția dumneavoastră ca invitați este importantă

atât prin participare dar mai ales prin problemele pe care
vă invităm să le semnalați și pentru care vom încerca să
găsim împreună soluții.

Simpozioane CNRI - Iunie 2018
Comitetul Național Român de Iluminat, în calitatea sa statutară de for pentru schimbul ideilor și informațiilor în domeniul luminii și

iluminatului, continuă seria de manifestări dedicate dezbaterii problemelor actuale din iluminat. 

E3_2018_E9/2008  5/18/18  2:40 PM  Page 29



30 ELECTRICIANUL 3/2018

Singurele elemente fixe sunt podeaua, pereții și aco -
perișul. În rest, totul este mobil și conectat. Utilajele intră
și ies după cum este nevoie, liniile de asamblare devin
mai lungi sau mai scurte, roboții autonomi de transport
livrează componente către lucrători. Roboții lucrează
alături de oameni, preluând de la aceștia sarcinile peri -
culoase sau solicitante. Alimentarea electrică este rea -
lizată fără fir, prin intermediul buclelor de inducție din po -
deaua fabricii. Lucrătorii, utilajele și componentele sunt
co nectate prin sisteme software și dispozitive mobile in -
teligente. O rețea wireless 5G ultra-rapidă asigură trans -
ferul de date în timp real, în timp ce inteligența arti ficială
îmbunătățește calitatea produselor prin detectarea din
timp a defectelor. Acest lucru reduce efortul lucrătorilor,
aceștia având la dispoziție mai mult timp pentru alte
sarcini, cum ar fi programarea algoritmilor, crearea de noi
modele de afaceri sau întreprinderea altor activități crea -
tive. Așa își imaginează Bosch fabricile din viitor. La târgul
de la Hanovra de la finalul lunii aprilie, Bosch a prezentat,
sub sloganul „Fabrica viitorului. Acum. În curând. În
viitor”, ceea ce compania oferă deja (acum) pentru fabri -
cile conectate, ce soluții vor fi disponibile în următoarea
perioadă (în curând) și ce dezvoltă pe termen lung (în
viitor).

Oameni, utilaje øi date: cei trei piloni ai
succesului într-o fabricæ conectatæ

Și factorul conectivitate pentru fabricile și echipa -
mentele existente este unul esențial pentru succesul
Industriei 4.0. Pe o suprafață de 1.300 de metri pătrați în
cadrul târgului de la Hanovra, Bosch a prezentat ambele
aspecte: fabrica inteligentă, eficientă și flexibilă a viito -

rului, precum și soluții conectate utilizate deja în producție
și logistică. Ambele scenarii au ceva în comun: interac -
țiunea dintre hardware, software și servicii – orchestrată
de oameni. „Cei trei piloni ai succesului fabricii viitorului
sunt oamenii, utilajele și datele”, a declarat Dr. Stefan
Hartung, membru în consiliul de administrație Bosch cu
responsabilități în sectorul Tehnologie industrială. 

Creøtere stabilæ a vânzærilor cu Industria 4.0

Datorită soluțiilor conectate, vânzările companiei
Bosch în sectorul Tehnologie industrială au crescut cu
7,7%, ajungând la 6,7 miliarde de euro în 2017. „Porto -
foliul nostru de soluții pentru producție și logistică se mă -
rește constant, ceea ce înseamnă că putem transforma
treptat în realitate viziunea unui flux de valoare complet
conectat”, a afirmat Hartung. Înființarea în 2018 a diviziei
Industrie conectată în cadrul Bosch, cu 500 de angajați,
plus noul portofoliu software Nexeed, subliniază impor -
tanța conectivității pentru compania Bosch. „Suntem tot

Bosch face fabricile inteligente, eficiente și flexibile
Târgul de la Hanovra 2018

• O nouă fabrică: Bosch investește
100 de milioane de euro într-o fabrică
inteligentă din Mexic; 
• O nouă strategie: creșterea
vânzărilor Bosch Rexroth până la 5,5
miliarde de euro;
• O nouă denumire: Bosch reunește
soluții software și servicii pentru
producție și logistică sub denumirea
Nexeed.

ACTUALITATE
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mai aproape de a ne atinge obiectivul,
acela de a profita de Industria 4.0
pentru a ne crește vânzările globale cu
peste un miliard de euro în 2020”, a
declarat Hartung. Și rezultatele excep -
ționale înregistrate de Bosch Rexroth
contribuie la atingerea acestui obiectiv,
compania spe cializată în tehnologie de
acționare și control generând vânzări de
5,5 miliarde de euro în 2017 – o creș -
tere de 10,4% față de anul precedent.
Realinierea strategică din ultimii ani a
sporit competitivitatea și cota de piață a
com paniei Bosch Rexroth.

O nouæ fabricæ inteligentæ în
Mexic

În plus, Bosch realizează investiții mari în Mexic, țara
parteneră la târgul de la Hanovra de anul acesta: com -
pania investește aproximativ 100 de milioane de euro într-
o fabrică inteligentă pentru componente electronice din
Celaya, centrul Mexicului, care va fi finalizată în 2019. Cu
o suprafață de 21.000 de metri pătrați, fabrica va produce
unități de comandă a motorului pentru piețele din Mexic și
S.U.A. Bosch va crea peste 1.200 de locuri de muncă la
noua locație. „Industria 4.0 îmbunătățește procesele de
afaceri și sporește productivitatea. Ceea ce înseamnă că
vom crea și locuri de muncă”, a spus Hartung. 

Roboii genereazæ locuri de muncæ

Hartung a subliniat, de asemenea, importanța roboticii,
adăugând că un studiu recent a arătat faptul că aceasta a
atras după sine creșterea numărului de locuri de muncă în
Germania. Economiștii de la Centrul pentru Cercetare
Eco nomică Europeană (ZEW) estimează că numărul
angajaților va crește anual cu 0,4% până în 2021. Studiul
indică faptul că, deși roboții înlocuiesc oamenii în anumite
sarcini, acest lucru este compensat prin creșterea lo -
curilor de muncă în alte domenii. „În era Industriei 4.0,
oamenii sunt la fel de indispensabili”, a afirmat Hartung.
Roboții pot ajuta la îndeplinirea sarcinilor complexe sau la
controlul calității. Colegi roboți – acesta este mesajul din
spatele avatarurilor 3D stil Pixar pe care vizitatorii le-au
văzut în centrul standului Bosch. Cu o înălțime de 1,5 m,
aceștia se plimbă prin fabrica vir tuală. De exemplu,
robotul mobil APAS utilizat în producție, lucrează alături de
oameni, fără a intra în contact fizic cu aceștia. Între timp,
platforma inteligentă de comunicații ActiveCockpit îi
menține permanent la curent pe angajații din producție cu
privire la starea opera țiunilor, în timp ce robotul autonom
de transport nu doar transportă piese din punctul A în
punctul B, ci și le prelucrează pe parcurs.

Utilajele învaæ singure noi aptitudini

Interesant este faptul că toate aceste avataruri sunt
machete ale unor aplicații pregătite pentru lansarea pe

piață sau proiecte-pilot. „Deja îi ajutăm pe clienții noștri să
își gestioneze în mod optim liniile și uzinele de producție”,
a declarat Rolf Najork, director general al Bosch Rexroth
AG. „Însă în viitor, solicitările legate de flexibilitate, trans -
parență și viteză vor fi tot mai mari”. Inteligența artificială
(IA) va juca un rol esențial din acest punct de vedere.
Inginerii au găsit un mod distractiv de a demonstra ce
poate face inteligența artificială într-un context industrial:
KI-cker (KI este abrevierea din limba germană pentru
inteligența artificială) reprezintă o variantă de foosball
unde interacțiunea inteligentă dintre tehnologia de ac -
ționare și control și inteligența artificială transformă
treptat portarul și jucătorii de câmp în jucători de fotbal
profesioniști talentați. KI-cker este creat pe baza unei
rețele neurale care învață constant din experiența sa de
joc. Acesta este modul în care utilajele vor învăța noi ap -
titudini în viitor. Prin exemple, acestea pot învăța singure
cum să identifice defecte și erori, îmbunătățindu-și
constant performanța.

Nexeed conecteazæ procesele de producie øi
logisticæ

Aplicațiile hardware au nevoie de soluții software
inovatoare care să ruleze pe fundal pentru a beneficia de
conectivitatea necesară. În cadrul târgului de la Hanovra,
Bosch a prezentat noul portofoliu software Nexeed, care
include software și servicii pentru întregul flux de valoare.
„Inteligența fabricii viitorului se va baza pe software și pe
creierele angajaților”, a afirmat Dr. Stefan Aßmann, direc -
torul diviziei Industrie conectată Bosch. Bosch a luat sis -
tematic cunoștințele extinse de la cele peste 270 de
fabrici ale sale și le-a transformat în soluții software.
„Specialiști în producție, logistică și software au colaborat
pentru a dezvolta soluții care simplifică activitatea zilnică a
lucrătorilor, sporesc gradul de eficiență și flexibilitate și
reduc impactul proceselor de producție și logistică asupra
mediului înconjurător”.

Mai multe informații pe  www.bosch.ro.
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Pe 24 aprilie a.c. în cadrul Târgului de la Hanovra, firma
germană EPLAN, cunoscută pentru softul de proiectare
omonim, a organizat o conferință de presă cu următoarea
agendă:

• Colaborare simplificată cu soluțiile cloud și stan -
dardele de profil;

• Piatră de temelie în drumul nostru spre cloud: Store
Share View;

• Standarde: Deschise. Conectate. Integrate.
Prima prezentare a conferinței de presă, cea a a dlui

Maximilian Brandl, CEO EPLAN a abordat următoarele
teme:

• Soluții cloud, acces și Cloud Sollutions and Acces,
Share Vue;

• Standards;
• Connect and Collaborate. 

CLOUD

Combinarea standardelor și accesul facil la datele
relevante din cloud va simplifica în mod semnificativ
conectarea și colaborarea dintre toți cei implicați în
etapele procesului de inginerie: proiectanți, ingineri,
electricieni de montaj și service. 

Fazele unui proiect EPLAN sunt:
• Proiectarea de bază;
• Proiectarea de detaliu;
• Elaborarea proiectului software; 
• Producerea/Instalarea/Montajul echipamentelor ce

au fost proiectate.

Avantajele migrării unui proiect EPLAN în cloud:
• Simplitatea în utilizare;  
• Caracterul deschis;
• Caracterul global;
• Posibilitatea de a partaja datele cu toți cei interesați

de proiect; 
• Colaborarea dintre toți cei implicați în proiect. 
Concluzie: Rezultatul migrării în cloud al unui proiect

constă în eficiența sporită a procesului de proiectare/în -
treținere a unui echipament. 

Store Share Vue este soluția oferită de EPLAN pentru
migrarea în cloud. Proiectele EPLAN pot fi plasate în cloud
iar toate datele relevante pentru procesele de inginerie
pot fi accesate de cei interesați.   

STANDARDE

STANDARDELE sunt importante pentru ecosistemul
industrial iar existența unor standarde diferite pentru
diferiți furnizori ar face practic imposibil procesul de pro -
iectare/întreținere a echipamentelor industriale dar nu
numai a lor. În lipsa standardelor, lumea ar fi un turn
Babel... De aceea EPLAN sprijină răspândirea standar -
delor la nivel global.

Standardele trebuie să fie deschise, conectate și
integrate. În acest context, EPLAN este o platformă de
soluții conforme cu standardele de profil în vigoare asi -
gurând astfel compatibilitatea lor.

Connect and Collaborate: Cloud
Solutions&Standards

Conferință de presă EPLAN -Hannover Messe 2018, 24 Aprilie

SOFTWARE

E3_2018_E9/2008  5/18/18  2:40 PM  Page 32



ELECTRICIANUL 3/2018   33

ACTUALITATE

Având în vedere modificările semnificative apărute în
reglementări le europene și internaționale referitoare la
securitatea la incendiu, progresul tehnic important în realizarea
unor echipamente specifice performante, dar și unele
evenimente negative din ultima perioadă, cele mai importante
asociații profesionale naționale din domeniul securității la
incendiu (în ordine alfabetică): Asociația Română a Inginerilor de
Securitate la Incendiu – ARISI, Asociația Română pentru Tehnică
de Securitate - ARTS și Asociația pentru Securitate la Incendiu -
ASI au semnat un protocol de colaborare.

Cele trei asociații, care reunesc aproape în totalitate
specialiștii din domeniul securității la incendiu, doresc să
sprijine autoritățile din domeniu: Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice și Ministerul Afacerilor
Interne prin furnizarea promptă a unor puncte de vedere
unitare și competente asupra problematicii tot mai com -
plexe a securității la incendiu. De altfel, Asociația Română
pentru Tehnică de Securitate - ARTS este recunoscută ca
asociație de utilitate publică.

Totodată cele trei asociații vor acționa împreună pentru
crearea și dezvoltarea unei culturi de securitate și pentru
creșterea profesionalismului specialiștilor din domeniu.

Cele trei asociații vor urmări integrarea reciprocă a
activităților din domeniul specific în vederea fuziunii.

Despre ARTS

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICA DE
SECURITATE este asociație de utilitate publică, apolitică,
non-guvernamentală și non-profit, fondată în anul 2003.
ARTS reprezintă peste 140 de companii naționale, repre -
zentanțe ale unor companii străine în România și membri
simpatizanți, care activează într-o industrie de cca 1
miliard de Euro. Membră EURALARM și co-fondator al

Federației Serviciilor de Securitate, ARTS are un rol
esențial în dezvoltarea serviciilor de securitate privată și
maturizarea pieței de profil din România. ARTS deține
propriul Centru de Formare Profesională, Corpul Experților
Tehnici, Romanian Security Fair (expoziția internațională
bienală dedicată sistemelor și serviciilor de securitate) și
secretariatul Comitetului Tehnic 27 A.S.R.O. – Sisteme de
Alarmă. Prin membrii săi, ARTS este garantul concurenței
libere și loiale, al calității și fiabilității prestațiilor spe -
cialiștilor în domeniul securității și invită pe toți cei
interesați în susținerea și dezvoltarea industriei de secu -
ritate din România, să concretizăm împreună sloganul
nostru: Arta de a trăi în siguranță!

Despre ASI

ASOCIAȚIA PENTRU SECURITATE LA INCENDIU
(ASI) este o organizație apolitică, neguvernamentală, non-
profit, deschisă tuturor celor care activează în domeniul
securității la incendiu, constituită în scopul de a contribui
la fundamentarea tehnico-științifică și promovarea con -
cepțiilor moderne privind securitatea la incendiu.

Despre ARISI

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A INGINERILOR DE SECU -
RITATE LA INCENDIU este o asociație profesională,
apolitică, non-guvernamentală și non profit deschisă
tuturor celor care activează în domeniul securității la
incendiu și care continuă tradiția științifică a Societății
Române de Protecție la Incendiu - SORPINC. Scopul
ARISI este acela de a contribui la formarea și dezvoltarea
culturii de securitate la incendiu a populației, a mediului
preuniversitar și universitar și a specialiștilor din diferite
domenii tehnice.

Comunicat de presă ARTS

Data începerii cursului: 10 septembrie 2018.

Locul de desfășurare: Sediul CNRI din București,
Facultatea de Inginerie a Instalatiilor, Bd. Pache Proto -
popescu 66, etaj 3, centru CASI; Program: 8 ore/zi.

Cursurile care însumează ore de teorie, laborator și
proiectare asistată sunt susținute de cadre didactice și
specialiști din domeniu. Programa cuprinde două module
de bază și unul opțional:

P1: Bazele fotometriei, surse / aparate / sisteme de
iluminat interior / exterior, normative, eficiență energetică,
abordare arhitecturală, design;

P2: Simulări, teste, laborator, întreținere sisteme de
iluminat, reciclare, licitații, legislație, standarde, calculul
automat/proiectare asistată;

MO - Modul opțional: utilizare programe calcul iluminat
(Dialux, Relux) și măsurări luminotehnice.

Comitetul Național Român de Iluminat anunță începerea înscrierilor
pentru următoarea sesiune a cursului postuniversitar 

„SPECIALIST în ILUMINAT”

Pentru înscrieri, informații și detalii suplimentare sunt disponibile site-ul www.cnri.ro sau telefoanele 0722889856
sau 0729962206.
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Industria europeană de securitate la efracție și la incendiu și-
a consolidat poziția reprezentativă pregătindu-se pentru
provocările viitoare la nivel de reglementări, tehnologic și politic.
Noua secțiune din cadrul Euralarm va contribui la formarea
viitorului segment de afaceri al  industriei de stingere a
incendiilor.

Cu două luni în urmă, a avut loc la Bruxelles, întâlnirea
de lansare a secțiunii de stingere a incendiilor, sub um -
brela Euralarm, Asociație Profesională ce reprezintă
industria de securitate la efracție și la incendiu din Europa.
Euralarm reprezintă interesele membrilor săi în fața insti -
tu țiilor Europene, a platformei europene de standardizare
CEN-CENELEC și a partenerilor săi la nivel european.

Astfel, dezvoltarea Euralarm în domeniul de stingere a
incendiilor oferă o poziție mai puternică pentru industria
de securitate în ansamblul său atunci când interacționează
cu părțile interesate din Europa și reflectă consolidarea
activităților în cadrul industriei și prin calitatea de membru
al asociației.

„Faptul că avem alături, în Euralarm, membri din do -
meniul detecției și stingerii incendiilor, reprezentanți ai
pompierilor, ne întărește vocea în dialogul cu instituțiile
Europene”, a declarat Dominique Taudin, Senior Director,
Codes & Standards, United Technologies.

Această reprezentare unitară a industriei de securitate
la efracție și la foc din Europa reprezintă și un răspuns la
noile provocări: de la revizuirea Regulamentului UE privind
produsele de construcție până la noile dezvoltări ale
legislației și standardelor europene, dar și la dezvoltarea
tehnologică care va avea un impact asupra tuturor seg -
mentelor din industrie.

Adoptată la sfârșitul anului 2017, crearea noii secțiuni

s-a bucurat de un sprijin puternic din partea comunității de
securitate. Acest lucru s-a reflectat în prezența unui larg
auditoriu prezent la ședința noii secțiuni, la care au par -
ticipat directori executivi și reprezentanți seniori ai celor
mai mari companii și asociații din domeniu.

Reuniunea a fost, de asemenea, un prilej de a cu -
noaște oficial pe primii cinci membri ai secțiunii: Asociația
Sikkerheds Branchen, reprezentând Industria daneză,
Asociația Industriei de Foc din Regatul Unit (FIA), Aso -
ciația Elvețiană a Industriei de Securitate (SES), com -
paniile Siemens și JCI/Tyco

Discuțiile din timpul ședinței au vizat o gamă largă de
subiecte, de la influența politică la elaborarea statisticilor,
mediul de reglementare comun pentru întreaga industrie,
standardele la nivel european și internațional și activitatea
comună desfășurată de Euralarm în acest domeniu.
„Competența Euralarm în domeniul standardizării este de
un real folos pentru industria de stingere a incendiilor”, a
explicat Gerd Hülsen, șeful departamentului Inginerie
aplicată de la Siemens și delegat al Siemens la secțiunea
de stingere a incendiilor. „Dezvoltarea ghidurilor euro -
pene de aplicații este o temă pentru ambele industrii, de
detecție și stingere a incendiului, dar și pentru securitate
în general”, a adăugat Michael Scharnowsky, divizia
Business Development International a sistemelor de
alarmă și securitate, Swiss Securitas Group.

În ansamblu, întreaga strategie a sectorului de stin -
gere a incendiilor la nivel european a trebuit reorganizată
prin crearea noii secțiuni în cadrul Euralarm. Reprezen -
tanții industriei s-au pronunțat cu tărie în direcția centra -
lizării strategiei Euralarm asupra creșterii siguranței și
securității cetățenilor europeni.

„Noua secțiune de stingere
din Euralarm ar trebui să aducă
beneficii rapide în acest sector
al industriei noastre. Membrii
industriei ar trebui să se alăture
secțiunii de stingere a in cen -
di i lor cât mai curând dacă
doresc să influențeze și să mo -
deleze viitorul acestei secțiuni
și a întregii industrii", a spus
președintele Euralarm, Enzo
Peduzzi.

www.euralarm.org

Noua platformă europeană pentru stingere a
incendiilor va modela viitorul industriei sub

umbrela EURALARM

ACTUALITATE
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IQ8ALARM PLUS

PERSPECTIVA
ALARMĂRII
SIGURE
CONFORMITATE
EN 54-23 ȘI 
EN 54-3

Clădirile trebuie evacuate rapid în cazul incendiului sau a

producerii altor situaţii de pericol. În multe cazuri, alarmarea

audibilă nu este sufi cientă.

Utilizând noile noastre dispozitive de alarmare adresabile 

din gama IQ8Alarm Plus puteţi să alegeţi cea mai efi cientă

metodă de evacuare a clădirii.

Fire Solutions
THE POWER OF CONNECTED

ALARMARE
TONALĂ

ALARMARE
OPTICĂ

ALARMARE
VOCALĂ

Este posibilă și combinarea semnalizării optice cu cea 

audibilă.

Pentru detalii vă rugăm să ne vizitaţi la www.hls-romania.com




