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GREEN'UP

Pentru toate tipurile de autovehicule hibride şi electrice

Legrand a lansat în România şi Republica Moldova staţiile de încărcare GREEN’UP conectate
Schimbările majore anunţate de liderii pieţei auto de câţiva ani încep să fie abordate şi de clienţii din România. Astfel, deşi
numărul motorizărilor hibride şi electrice care rulează pe şoselele noastre este redus, tendinţa se va schimba înt-un viitor
relativ apropiat. În acelaşi timp, va creşte numărul staţiilor de încărcare şi se va reduce distanţa dintre ele.
Pentru o piaţă cu un potenţial atât de important, Legrand propune soluţia Green’Up, una dintre cele mai inovatoare la nivel
global.
Green’Up asigură un proces de încărcare rapid și sigur, prin selectarea modului cu puterea maximă ce poate fi folosită.
Soluția poate fi configurată în funcție de nevoile consumatorilor: este accesibilă atât pentru clienții finali, care pot comanda
și instala o priză specială pentru încărcarea autovehiculelor electrice acasă, cât și pentru companii, care pot alege dintre
modulele existente pe cele adecvate propriilor nevoi.

Pentru toate aplicaţiile rezidenţiale şi comerciale, locuinţe individuale sau colective,
spaţii comerciale, clădiri de birouri
Interfaţă OM – MAŞINĂ
intuitivă “plug and play”
(prin intermediul unui singur
buton de operare)

De la 3,7 KW/monofazat până
la 2 x 22 KW/trifazat
Conectori adaptaţi tip shuko
şi T25
Soluţie de priză cu sistem de
detecţie patentat Legrand
pentru reducerea timpului de
încărcare

Bluetooth integrat
Posibilitate de comunicare
IP/WiFi
Sistem deschis MultiProtocol (MODBUS, OCPP)

Controlul procesului de
încărcare printr-o aplicaţie
Smart sau prin pagini web
dedicate
Programare încărcare
Selectare putere, acces,
consum

Soluţia de încărcare

pentru zonele comerciale
cu acces public
(centre comerciale, parcări publice)

STAŢIE DE ÎNCĂRCARE IK 10 TRIFAZATĂ GREEN’UP PREMIUM

MOD 2
MOD 3
COMUNICARE
Timp de încărcare
de la

Staţia de încărcare poate
comunica cu o reţea IP
Compatibilă cu sistemele
de operare existente
(ModBus, OCPP)

1h
la
30min

(1)

Pentru orice model
de vehicul electric
Priză patent Legrand Green’up.
Access pentru încărcarea
în modul 2 şi pentru
toate aplicaţiile.

IP 55 - IK 10
ajustabil de la 11 la 22kW
trifazat
Linie protejată cu
RCBO

Pentru orice model
de vehicul electric
Priză cu protecţie T2S EV
pentru încărcarea în mod 3.

Sistem de identificare a
cititorului RFID încastrat
în staţia de încărcare,
ce poate activa prizele
(opţional)

Spaţiu pentru instalarea
echipamentului de protecție
în soclu

(1) Timp de încărcare mediu în mod 3, variază în funcţie de specificaţiile autovehiculului

INCĂRCARE
SIMULTANĂ A DOUĂ
VEHICULE
O priză de tip T2S şi
una Green’Up
Acces pe fiecare
latură a staţiei de
încărcare.

Soluţia de încărcare

pentru locuinţe
individuale
KIT GATA DE INSTALARE GREEN’UP ACCESS

PRIZĂ PATENT LEGRAND 16 A
+ SUPORT DE MONTARE
+ INTREUPĂTOR PENTRU PROTECŢIE DIFERENŢIALĂ RCBO

MOD 2
Timp de încărcare
de la

6h
la
3h
IP 55 - IK 08
16 A - 3.7 kW
monofazat
Livrat cu suport de montare
și întrerupător pentru
protecție diferențială RCBO
Linie protejată cu
RCBO

De la 8 la 16A - încărcare
în deplină siguranţă
a tuturor vehiculelor
electrice cu cabluri
mod 1 sau mod 2,
indiferent de cât de multă
putere de alimentare
necesită vehiculul

Priză de 16 A pentru vehiculele electrice,
potrivită, de asemenea, pentru orice aplicaţie
Conform IEC 60884-1

Siguranţă optimă
Tratament pentru contactele
din metal pentru a îmbunătăţi
conductivitatea electrică

Soluţia de încărcare

pentru spaţii de locuit
colective sau comerciale
STAȚIE DE ÎNCĂRCARE GREEN’UP PREMIUM

MOD 2
MOD 3
COMUNICARE
Timp de încărcare

3h
la
1h30

1h
la
30min

Monofazat

Trifazat

(1)

Programarea încărcării
Opţiune pentru începerea
încărcării peste 3,6 sau 9 ore.
Pentru încărcarea în timpul
perioadei cu tarife reduse.

Pentru orice model de vehicul electric

Priză cu protecţie T2S EV pentru
încărcarea în mod 3

Pentru orice model de vehicul electric

Priză patent Legrand Green’up
Access pentru încărcarea în modul 2
şi pentru toate aplicaţiile

(1)

IP 44 - IK 08
3.7/7.4 kW/22 kW
monofazat și trifazat
Linie protejată cu
RCBO
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Softstarterele SIRIUS 3RW5
Motoarele electrice sunt o necesitate în lumea de astăzi. Cu
gama Sirius 3RW5, Siemens lansează o nouă generație de
softstartere. Această gamă largă de aparate asigură pornirea
ușoară a motoarelor asincrone trifazate, de la 5,5 până la 1 200
kW, permite implementarea cu ușurință și costuri eficiente a
unor concepte de mașini eficiente energetic și cu o durată mare
de exploatare.

Noile softstartere Sirius 3RW5 sunt potrivite pentru
orice fel de acționare, ele pot fi ușor integrate în sistemul
de automatizare și furnizează date până la MindSphere,
sis temul de operare IoT deschis în sistem cloud al
Siemens. Funcțiile legate de practică, cum ar fi parametrizarea automată cu schimbarea caracteristicilor de
pornire sunt robuste.
În cazul în care tensiunea rețelei electrice este
fluctuantă, toate acestea asigură o funcționare fără
probleme.
Sirius 3RW55 oferă hardware-ul potrivit pentru toate
cerințele, precum și pentru accesoriile individuale, cum ar

8
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fi panourile operator cu display (HMI) sau comunicație prin
Profinet/Profibus și Modbus. Aparatele sunt potrivite
pentru utilizare globală datorită numeroaselor certificari și
aprobări, cum ar fi IEC, UL și CSA. Combinațiile testate
pentru întregul sistem de alimentare motor extind gama
de utilizări posibile.
Noile softstartere 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 prelucrare. În plus, acestea au funcții speciale, cum ar fi
monitorizarea timpului de pornire, parametrizarea 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.
Unitatea de control a SIRIUS 3RW55 este pregătită
pentru proceduri dificile de pornire și oprire la un cost
minim pentru proiectare preliminară, inginerie, punere în
funcțiune și monitorizare.
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Tehnologia hibridă de comutație asigură o comutație
eficientă cu integrarea contactorilor de by-pass în aparat,
fapt ce contribuie la economisirea energiei electrice și
asigurarea unei durate mărite de viață a aparatului.
Softul SIRIUS Soft Starter ES vă asigura parametrizarea, monitorizarea și diagnosticarea în mod on-line.
Parametrii dispozitivului 3RW55 pot fi setați direct de pe
un PC și transferați la softstarter printr-un cablu Ethernet
și interfața locală integrată a HMI.
Aparatul este disponibil în 5 mărimi constructive;
mărimile constructive 1-4 ale softstarter-ului SIRIUS
3RW5 au fost disponibile pentru livrare începând din
septembrie 2018, iar gabaritul 5, din aprilie 2019. Pe lângă
dimensiunea 5 și suport pentru module noi de comunicații, cea mai recentă versiune a soft starter-ului SIRIUS
3RW55 E02 și versiunea firmware V2.0.1 se bucură, de
asemenea, de funcții noi: aprobarea ATEX, citirea valorilor
măsurate PROFIenergy, noi funcții de frânare și detectarea staționării, precum și modurile speciale de funcționare bypass, modul de testare cu motoare mici și
multe altele (mai multe informații sunt disponibile, ca
întotdeauna, pe paginile de descărcare a firmware-ului
SIOS).
Noua generație armonizată SIRIUS 3RW5 softstarter
oferă hardware-ul potrivit pentru toate cerințele, precum
și pentru extinderea individuală. Starter-ul soft SIRIUS
3RW55 poate fi echipat opțional cu un modul de co municație (PROFINET, PROFIBUS, Ethernet IP sau
Modbus RTU și TCP) și are un modul
detașabil High Feature HMI.
Aparatele sunt potrivite pentru
utilizare globală datorită numeroaselor
certificate și aprobări, cum ar fi IEC,
UL, CSA și CCC.
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 tehnologie permite comutație
la uzură scăzută, prelungește durata de
viață a apa ratelor. 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
aplicației și crește eficiența costurilor
sistemului.
Un avantaj suplimentar atunci când
se utilizează noua generație de
softstartere 3RW5 este furnizarea de
date, de exemplu, pentru instrumen tele ECAD precum Eplan. În plus,
instrumentul de simulare pentru Soft
Starters (STS) ajută utilizatorul să facă
o selecție simplă a produsului. Noile
softstartere 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 ulterioare actualizate periodic,
consultați:
http://www.siemens.com/softstarter3RW5
Despre Siemens
Siemens AG 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 asemenea, un important furnizor de
echipamente de ima gistică medicală - cum ar fi
tomografia computerizată și sistemele de imagistică prin
rezonanță mag netică - și un lider în diagnosticarea de
laborator, precum și în IT-ul clinic.
Informații suplimentare sunt disponibile pe internet la:
www.siemens.com.
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SISTEME DE SECURITATE

Un concept nou pentru instalarea și punerea în
funcțiune fără fir de la distanță – economisind până
la 75% din timpul necesar

Camerele FLEXIDOME IP starlight 8000i fixe de la Bosch
oferă avantaje clare pentru utilizatori și instalatori
• Conceptul inovator economisește timp în preconfigurare,
instalare și punere în funcțiune fără fir de la distanță;
• Video Analytics cu precizie particularizată activată prin
Camera Trainer;
• Cel mai înalt nivel de detaliere a imaginii în condiții de
iluminare dificile.

Conceptul inovator al camerelor FLEXIDOME simplifică întregul proces de la preconfigurare și instalare la
punere în funcțiune și reduce cu până la 75% timpul
necesar pentru punerea în funcțiune a camerelor de rețea.
Instalarea camerelor FLEXIDOME IP starlight 8000i este
ușoară. Conceptul camerelor FLEXIDOME permite confiBosch continuă să aplice cea mai recentă tehnologie gurarea în numai trei etape: instalarea suportului de monpentru a crește performanța dispozitivelor sale de secu- tare, conectarea cablurilor și atașarea modulului ce inritate și pentru a oferi avantaje clare utilizatorilor și insta - clude camera. Acest concept unic simplifică instalarea,
latorilor. Acest lucru este dovedit încă o data prin lansarea astfel încât aceasta este mult mai rapidă decât oricând.
noilor camere FLEXIDOME IP starlight 8000i, care oferă De asemenea, este posibilă utilizarea patch-cord-urilor
beneficii clare încă de la început, permițând instalarea fără a scoate conectorii, datorită designului patentat al
simplă și punerea în funcțiune fără fir la distanță, captarea garniturii inelare. Un avantaj suplimentar este faptul că
detaliată a imaginii în condiții de lumină dificilă și analiza riscul de penetrare a prafului și murdăriei este eliminat,
datelor pentru o securitate îmbunătățită și furnizarea de deoarece modulul camerei rămâne acum sigilat pe
servicii extinse de securitate.
parcursul întregului proces de instalare și configurare,
10
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datorită funcției de punere în funcțiune fără fir la distanță.
Configurarea inovatoare de la distanță și wireless
precum și instalarea camerelor seriei FLEXIDOME IP
starlight 8000i permit instalatorilor să lucreze mai
inteligent. În prezent, la punerea în funcțiune, instalatorii
trebuie să se urce și să coboare în mod repetat pe scări
sau să închirieze echipamente de ridicare pentru a ajunge
la camerele video amplasate la înălțimi ridicate. Cu aceste
camere, punerea în funcțiune poate fi efectuată complet
fără fir. Nu este nevoie nici de scări nici de nacele. În
schimb, o tabletă sau un smartphone care pot fi co nectate fără fir cu aplicația Bosch Project Assistant, se
utilizează pentru a regla panoramarea, înclinarea, rotirea și
mărirea (PTRZ-Pan Tilt Rotation Zoom) pentru a seta
câmpul vizual necesar, fără a accesa camera video sau
obiectivul. Dacă sunt necesare ajustări după instalare, de
exemplu pentru noile aranjamente ale unui magazin sau
pentru modificările unei zone cu grad de risc ridicat,
acestea pot fi realizate de la distanță, în mod sigur, pentru
a economisi timp, efort și resurse.
Analiza video cu precizie personalizatæ
activatæ prin Trainer de cameræ
Un punct cheie al diferenței în toate camerele
FLEXIDOME IP starlight 8000i este tehnologia Intelligent
Video Analytics încorporată în funcția Camera Trainer.
Acesta este următorul pas în dezvoltarea analizei video și
introduce conceptual de "învățare a mașinii - machine
learning" la camerele Bosch. Camera Trainer permite
integratorilor de sistem să personalizeze analizele video
integrate Bosch pentru a detecta obiecte sau situații care
contează cel mai mult pentru clienții lor. Acest lucru se
potrivește perfect pieței de astăzi, deoarece nu există un
"one-size-fits-all - un produs potrivit tuturor cerințelor"
atunci când vine vorba de protejarea persoanelor și a
proprietății sau furnizarea de date pentru business
intelligence. Abilitatea de a identifica mai multe obiecte
definite de utilizator cu mai multă precizie (exemplu:
persoane care se plimbă cu un coș de cumpărături) și
situații pot fi ușor combinate cu regulile de alarmă prestabilite existente și cu filtrele de obiecte ale camerelor video
Bosch încorporate în Intelligent Video Analytics, pentru
mai multă flexibilitate și precizie. Aceasta îmbunătățește
substanțial nivelul de securitate pentru oameni și proprietăți, dar deschide, de asemenea, noi aplicații personalizate
și utilizări. De exemplu, separarea vehiculelor grupate în
fața semaforului, indiferent de mișcare. Sau cât timp a
fost parcat un vehicul într-un loc de parcare. Cu Camera
Trainer, camerele video pot fi învățate să recunoască și să
detecteze obiecte staționare sau anumite situații, ca
alternativă la pornirea declanșată doar de mișcare.
Cel mai înalt nivel al detaliilor imaginii în
condiii de iluminare provocatoare
Rezoluțiile mai ridicate și viteza de filmare ridicată
(numărul de cadre filmate pe secundă), o gamă dinamică
mai bună (posibilitatea distingerii obiectelor din imagini) și

sensibilitatea sporită la lumină sunt vitale pentru captarea
de imagini în care se pot distinge indivizi sau obiecte ce
pot fi folosite ca dovezi incontestabile. O caracteristică
unică a noii game FLEXIDOME IP starlight 8000i este că
tehnologia de starlight de la Bosch, este încorporată ca
standard, indiferent de rezoluție. Aceasta înseamnă că
toate modelele FLEXIDOME IP starlight 8000i: HD 1080p,
6 megapixeli și cu rezoluție 4K ultra HD, oferă detalii
excepționale - chiar și în situații de lumină scăzută.
Obiectele în mișcare rapidă sunt ușor de capturat în înregistrări cu până la 60 fps, în timp ce valorile parametrului
High Dynamic Range de până la 134 dB compensează
petele întunecate și luminoase din scenă.
Carcasa rezistentă la apă din clasa IP66, acoperită cu
strat dublu de vopsea de înaltă calitate, pentru o protecție
suplimentară împotriva coroziunii, rezistentă la vandalism
conform clasei IK10, temperatura de funcționare de -50
până la +60 ˚ C, fac noua gamă extrem de robustă de
camera video FLEXIDOME IP starlight 8000i potrivită
pentru aplicații interioare și exterioare.
Noua serie FLEXIDOME IP starlight 8000i lansează un
concept nou, ce schimbă regulile jocului, pentru instalarea, configurarea și punerea în funcțiune de la distanță.
Acesta introduce următorul pas în analiza video integrată,
oferind capabilități de machine learning (învățarea mașinilor) pentru a instrui camerele video și pentru a îmbunătăți în continuare securitatea și a oferi noi oportunități
de afaceri. Toate aceste caracteristici sunt combinate cu
imaginea și calitatea așteptate de la Bosch. Camerele
FLEXIDOME IP starlight 8000i oferă avantaje clare
utilizatorilor și instalatorilor.
www.bosch.com,
www.iot.bosch.com,
www.bosch-press.com,
www.twitter.com/BoschPresse.
ELECTRICIANUL 3/2019
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Alegerea potrivită a cablurilor
și invertoarelor
Cunoașterea mecanismului de funcționare a invertoarelor, a
caracteristicilor de bază și parametrilor acestora poate ajuta mult
în alegerea echipamentului potrivit. Stabilitatea sistemului
depinde în egală măsură de echipament și de cablajul dedicat
acestuia.

Invertoarele sunt numite adesea drivere pentru alimentarea motoarelor electrice și acest lucru se întâmplă
datorită posibilității de reglare a frecvenței curentului,
care, la rândul său, determină reglarea vitezei de rotație.
După cum știm, schimbările frecvente ale tensiunii de
alimentare afectează funcționarea motorului - odată cu
scăderea tensiunii se diminuează rotațiile acestuia. De
aceea, posibilitatea unui control eficient al frecvenței și
tensiunii de alimentare apare ca principalul avantaj al
acestor echipamente.
Tipuri de invertoare
Invertoarele pot fi clasificate în funcție de tipul de
alimentare sau de metoda de control utilizată de echipament. Astfel, distingem:
• Invertoare monofazate, a căror tensiune de ieșire
între faze este de 230V. Acest lucru rezultă din metoda de
alimentare a acestui tip de echipamente, și anume din
alimentarea monofazată cu un curent cu tensiunea de
230V.
• Invertoare trifazate, a căror tensiune de ieșire între
faze este de 230-500V. Acest lucru este legat de ali mentarea trifazată a echipamentului cu o tensiune
cuprinsă între 230 și 500V.
• Invertoare scalare, a căror denumire provine de la
tipul de control scalar implementat. Acesta poate avea o
caracteristică liniară, cu un raport constant între tensiunea
de ieșire și frecvența de ieșire (u/f = const.); sau caracteristică la pătrat (U/f2=const.), situație în care creșterea
frecvenței conduce la creșterea tensiunii la pătrat.
• Invertoare vectoriale, care adesea folosesc algoritmi
avansați de control. Putem diferenția aici două tipuri de
control vectorial: control Field Oriented Control (orientat
după câmp) și Direct Torque Control (reglarea directă a
momentului).
Invertoarele, la fel ca toate echipamentele electrice,
sunt caracterizate de parametri care permit clasificarea
acestora. Printre cei mai importanți parametri se numără:
• Puterea maximă a motorului, care alocă invertorul
unui anumit motor, cu o putere pe care nu o poate depăși.
Pe baza acesteia, este ales și cablul de alimentare. Doar
un set corect alcătuit poate asigura o funcționare durabilă
și fiabilă a echipamentelor.
12
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• Tensiunea de alimentare, care, în funcție de numărul
de faze de alimentare, poate avea diferite valori.
Domeniul tensiunii de alimentare pentru invertoare se
situează între 230 și 500V AC.
• Tensiunea de ieșire – tensiunea între faze, care
depinde tensiunea de alimentare și ia valori din intervalul
între 230 și 500V AC.
La proiectarea liniei tehnologice este recomandat să
ținem seama de numărul de ieșiri ale invertorului, temperatura de lucru și clasa de etanșeitate. În plus, trebuie
să reținem că invertoarele pot fi programate prin diferite
metode, folosind un computer, potențiometrul sub
tastatura echipamentului.
Mecanismul de alegere a cablurilor de
alimentare ale invertoarelor
Alegerea cablajului corespunzător pentru echipamen telor cu motor este cu atât mai important cu cât asigură
stabilitatea și garantează fiabilitatea sistemului. Cablurile
care conectează convertizoarele de frecvență cu motorul
trebuie să prezinte compatibilitate electromagnetică și să
contracareze sarcinile accidentale pe care le pot suporta
cablurile în timpul funcționării de zi cu zi.
Alegerea cablurilor pentru invertoare nu este una
simplă pentru oricine, de aceea este bine să utilizăm
datele furnizate de producător. Tabelul a fost elaborat pe
baza puterii invertorului (kV), căreia i-a fost alocată o gamă
de produse cu cea mai avantajoasă secțiune a firelor
(mm).
Putere invertor (kV)

Secțiune fire (mm2)

Până la 1,5

1,5

1,5-3

2,5

3-7,5

4

7,5-11

6

11-18,5

10

18,5-22

16

22-30

25

30-37

35

37-45

50

45-75

70

75-90

95

90-110

120

Oferta TME
În oferta TME se află invertoare de la firme precum
Schneider Electric, Siemens, Eaton Electric sau Invertek
Drives, dar și cabluri de alimentare dedicate motoarelor și
convertizoarelor de frecvență de la Helukabel, destinate
clienților cărora, pentru că au ales deja invertorul,
sistemul le sugerează automat cablul de alimentare
potrivit. Acestea sunt cabluri din seria TOPFLEX, alese în
funcție de puterea echipamentului.
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Conectori M12 - tehnologie de conectare
pentru toate aplicațiile
Conectorii M12 liber configurabili de la Phoenix
Contact sunt acum echipați cu tehnologia de conectare
push-in.

Conectarea conductorilor rigizi și a conductorilor
multifilari cu ferulă se poate realiza în mod simplu
și fără scule, prin inserarea directă în conector. Nu
este necesară deschiderea anterioară a punctului
de con tact. Pentru conectarea conductorilor
multifilari fără ferulă și pentru deconectarea unui
conductor, pur și simplu deschideți punctul de
prindere cu ajutorul pârghiei colorate.
O nouă familie de produse cu conexiune prin
pini sertizați completeaza portofoliul de conectori.
Acestea sunt compacte și adecvate în mod special
pentru cerințele industriei feroviare. Împreună cu
conexiunile Quickon, Piercecon, Push-In, cu șurub,
Phoenix Contact oferă toate metodele standard de
conectare pentru aplicațiile ecranate și neecranate.
În funcție de aplicație, puteți alege tehnologia
adecvată de conectare pentru transmiterea de
date, semnale și alimentare.
Cu ajutorul conectorilor Phoenix Contact, liber
confi gurabili, aveți posi bilitatea de a conecta
diverse lungimi și tipuri de conductori oriunde aveți
nevoie. Beneficiați de o conexiune rapidă și sigură și o
diversitate de tehnologii de conectare.

14
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www.phoenixcontact.ro
sales.ro@phoenixcontact.com

Scurtează timpul de producție
Rezultate de înaltă calitate în cel mai scurt timp
Tăiere, dezizolare, sertizare, înșurubare sau măsurare:
sculele Phoenix Contact oferă rezultate de înaltă calitate,
precise și manevrare confortabilă. Eﬁcientizează asamblarea prin
minimizarea erorilor la instalare.

Informații suplimentare: www.phoenixcontact.ro
sales.ro@phoenixcontact.com
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SOFTWARE

Stâlpul de susținere al fabricii digitale
Echipa Kreatron Automation
O fabrică digitală este în curs de dezvoltare la FH
Vorarlberg, o universitate de top din Austria, de științe
aplicate. COPA-DATA le-a fost partener încă de la început.
Susținem proiectul cu personal și licențe software cu o
valoare totală de 140 000 euro.
Digitalizarea este o problemă din ce în ce mai pre santă. Acesta este motivul pentru care lucrăm îndea proape cu instituții de educație și cercetare și luăm parte
la proiectul ”Digital Factory” inițiat de FH Vorarlberg.
”Pentru compania noastră, parteneriatul cu FH
Vorarlberg este de o mare importanță strategică”, declară
Thomas Punzenberger, CEO COPA-DATA.”Pentru noi,
părerile specialiștilor de la universitate sunt foarte
valoroase.”
Obiectivul proiectului este de a folosi oportunitățile
oferite de procesarea modernă a big data pentru a crea
modele durabile pentru producție automată în mai multe
locații simultan. Toate aspectele tehnice, organizaționale
și financiare joacă un rol. Unda verde a fost dată în Noiembrie 2018. Acum, următorii pași trebuie implementați.
zenon ca hub central
În ceea ce privește partea de software, zenon este
nucleul unității de cercetare și instruire. ”Formează stâlpul
de susținere care permite conectarea sistemelor de
control-comandă ale mașinilor/echipamentelor noastre
între ele și cu controlul producției”, explică prof. Robert
Merz, Director Research Factory.
Infrastructura se aseamănă îndeaproape cu mediile de
producție reale. Pe lângă componente tradiționale,
precum mașini-unelte și roboți, o parte a infrastucturii
este reprezentată de un printer 3D. Totul este pus în

16
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Hans-Peter Ziegler și Reinhard Mayr, COPA DATA, cu FH Profesor
Robert Merz - Digital Factory Vorarlberg

rețea, apoi integrat și vizualizat în zenon. În viitor, zenon
va prelua și funcția de transmitere de date către și de la
un sistem ERP. Ideea în acest caz este ca două locații de
producție să fie conectate între ele prin cloud și comenzile
de producție să fie distribuite automat bazându-se pe
factori precum capacitățile curente ale sistemului.
Inițiatorii proiectului văd fabrica digitală ca pe un laborator deschis în cadrul căruia companiile regionale pot
colabora cu FH Vorarlberg pentru a dezvolta concepte de
soluții pentru sarcini din Industry 4.0.
Până în acest moment, am susținut proiectul prin oferirea de cursuri de instruire și seminare pentru angajații
FH. De asemenea, punem la dispoziție 25 de licențe
zenon pentru fabrică și pentru studenții aflați în training.
Astfel, ajungându-se la un total de finanțare de aproximativ 140 000 euro. Ne vom asigura că rezultatele
cercetărilor vor fi integrate
în dezvoltarea produsului
nostru, într-un timp cât se
poate de scurt, pentru a
face față provocărilor
curente aduse de producția
distribuită.
zenon este centrul
Digital Factory Vorarlberg.
Alți parteneri și sponsori
sunt reprezentați de con structorul de mașini-unelte
EMCO, specialiștii în robotică Kuka, Agenția de
Promovoare a Cercetării din
Austria - Austrian Research
Promotion Agency (FFG) și
Fondul European de Dez voltare Regională (ERDF).

Protectia
cablurilor,
usor rapid si
simplu.
HelaGuard furtunurile de protecție pentru cablu,
oferă o gamă bogată de selectie. Cu o varietate
de furtunuri din plastic , metal sau diverse alte
materiale, modele și diametre, HellermannTyton
acoperă toate cerintele. Desigur, fitingurile
corespunzătoare sunt de asemenea disponibile în
diverse forme pentru diferite tipuri de fire în
clasele de protectie IP.
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Cancelarul Germaniei, Dr. Angela Merkel și
Prim-Ministrul Suediei Stefan Löfven, prezențe
notabile la standul LAPP de la Hannover Messe
Cancelarul german Angela Merkel și premierul suedez
Ștefan Löfven au vizitat standul LAPP din sala 11 la expoziția
tehnologică de la Hanovra, Hannover Messe 2019, organizată la
începutul lunii aprilie 2019. Acolo, vizitatorii de renume au fost
impresionați de cele mai noi soluții digitale, powered by LAPP.

Demonstraie digitalæ: tamburul de cablu
smart
Digitalizarea și industria 4.0, rezumate la LAPP sub
termenul "Comunicarea datelor industriale", sunt subiecte
foarte importante pentru companie.
Ca un exemplu al modului în care digitalizarea automatizează și accelerează procesele, LAPP a prezentat la
Hannover un prototip al tamburului inteligent de cabluri,
proiect aflat în dezvoltare împreună cu Schildknecht.
Cu ajutorul unui senzor electronic cu transmisie radio,
inventarul curent de cabluri este determinat și transmis
într-un sistem de date tip cloud.

Impresionați de soluțiile digitale de la standul LAPP: cancelarul german
Angela Merkel și premierul suedez Stefan Löfven - dreapta / stânga
în imagine Andreas Lapp.

Aceasta deschide o gamă largă
de aplicații, de exem plu, poate
simplifica în mod semnificativ
depozitarea. Odată ce un nivel
minim de stocare predefinit a fost
atins pe tamburul de cablu,
sistemul declanșează automat o
comandă. Mai mult, datorita unui
modul GPS, sistemul este antifurt
– dacă o mișcare este înregistrată
într-un moment în care nu se
lucrează, se declanseaza automat
o alarmă de furt.
Pot fi concepute și noi modele
de business: LAPP ar putea pune
tamburii de cablu la dispoziția
clienților săi, îmbunătățind forma
plăților de utilizare, consumului și
facturării, conform valorilor
determinate prin tehnologia Smart
Cable Drum, asigurând în timp util
livrarea ulterioară.
Inovaie øi produse noi
Expoziția de la Hanovra a
reprezentat prilejul de extindere a
portofoliului de produse, vizitatorii
standului putând testa și achi ziționa, în premieră, următoarele
produse noi:
18
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• ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB: fără halogeni și
rezistent la foc
Oriunde locuiesc oamenii sau bunurile materiale sunt
expuse riscului de a fi deteriorate într-un incendiu, sunt
necesare cabluri care nu vor răspândi rapid un incendiu și
nu vor emite fum otrăvitor dacă ar izbucni un incendiu.
Luați, de exemplu, ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB. Este fără
halogeni conform IEC 60754-1 și rezistent la foc conform
IEC 60332-1-2 și IEC 60332-3-24 / -25. Acesta a trecut
testul de densitate a fumului conform IEC 61034-2 și nu
este toxic în conformitate cu EN 60305. ÖLFLEX SERVO
2XSLCH-JB oferă ecranare dublă pentru cea mai bună
protecție electromagnetică. Acesta este disponibil în două
versiuni, varianta convențională cu patru conductori și
varianta de bază 3 + 3.

• EPIC Power LS 1 conector circular cu sistem rapid
de conectare EPIC® TWIST
Conectorul EPIC Power LS 1 Twist este soluția perfectă pentru dumneavoastră. Blocajul robust și ușor de
folosit este compatibil cu standardele pieței. De ase menea, conectorul compus din 2 părți rămâne sigur pe
poziție chiar și în cazurile în care avem parte de vibrații
puternice.

EPIC Power LS 1 conector circular cu sistem rapid de conectare
EPIC® TWIST

ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB: fără halogeni și rezistent la foc

• EPIC MH1 250A cu un singur pol de mare putere
pentru transmisia de până la 250 de amperi ce asigură o
putere electrică mare într-un spațiu foarte mic, oferind în
același timp siguranță maximă prin protecția împotriva
șocurilor electrice.

• EPIC SOLAR 4PLUS conector pentru performanțe
ridicate în unitățile fotovoltaice
Este proiectat pentru unitățile fotovoltaice și dis pozitivele de urmărire a energiei solare care funcționează
într-un sistem cu o tensiune de până la 1,5 kV în construcții cristaline și cu film subțire.

EPIC MH1 250A cu un singur pol de mare putere

EPIC SOLAR 4PLUS conector pentru performanțe ridicate în unitățile
fotovoltaice

Noutățile lansate la Hanovra, dar și o multitudine de
alte produse din portofoliul LAPP pot fi testate în cadrul
expoziției Metal Show & TIB, de la Romexpo, în perioada
14-17 Mai 2019, în standul 56b, pavilionul B2.
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CALITATEA ENERGIEI

Analizor de motoare și de calitate a energiei
electrice FLUKE 438 II
Identificați performanța electrică și mecanică a
motoarelor electrice într-un mod simplu și rapid și
evaluati calitatea energiei cu un singur instrument de
testare!

fice de acționare cu frecvență variabilă, cum ar fi: cuplul,
turația, puterea (sarcina) mecanică și randamentul motorului;
• Prin utilizarea unor algoritmi brevetați, analizorul
Fluke 438-II utilizează formele de undă ale curentului și
Noul analizor de motoare și de calitate a energiei Fluke tensiunii trifazate pentru a calcula cuplul, turația, sarcina și
438-II adaugă funcții de măsurare a parametrilor mecanici randamentul motorului cu o frecvență de actualizare de 1
de funcționare a motoarelor electrice la funcțiile avansate secundă;
de analiză a calității energiei ale analizoarelor Fluke din
• Efectuați o analiză dinamică a motoarelor prin trasaseria 430 II. Măsurați și analizați simplu și rapid parametrii rea factorului de declașare a acestora în funcție de saresențiali de performanță electrică și mecanică, precum cină, în conformitate cu indicațiile NEMA;
puterea, armonicile, dezechilibrul, turația motorului, cuplul
• Calculați puterea mecanică și randamentul fără a
și puterea mecanică, fără a fi nevoie să utilizati senzori avea nevoie de senzori mecanici – pur și simplu conectați
mecanici.
sondele de testare la conductoarele de alimentare și ați
Fiind instrumentul portabil ideal pentru testarea mo - terminat;
toarelor, modelul 438-II vă poate ajuta să localizați, pre• Măsurați parametrii de putere electrică, precum tenvedeți, preveniți și să depanați problemele de calitate a siunea, curentul, puterea, puterea aparentă, factorul de
energiei în sistemele de distribuție a energiei trifazate și putere, distorsiunile armonice și dezechilibrele, pentru
monofazate, oferind în același timp tehnicienilor informa- identificarea caracteristicilor care afectează randamentul
țiile mecanice și electrice necesare pentru evaluarea motorului;
eficientă a performanței motorului.
• Identificați problemele de calitate a energiei, precum
Fluke 438-II poate analiza atât motoare cu conectare căderile, vârfurile, fenomenele tranzitorii, armonicile și
directă, cât și motoare comandate de sisteme de acțio- dezechilibrele din rețea;
nare cu frecvență variabilă (VFD). VFD trebuie să fie un
• Tehnologia de achiziție de date PowerWave înresistem cu control prin tensiune (VSI) cu un domeniu de gistrează date RMS rapide și prezintă valorile medii și
tensiune/frecvență de 40 – 70 Hz și un domeniu de formele de undă pentru jumătate de ciclu pentru caracpurtătoare de 2,5 – 20 kHz.
terizarea dinamică a sistemelor electrice (porniri de generatoare, UPS, aparataj de comutare etc.);
• Funcția de capturare a formelor de undă înregis trează 100/120 cicluri (50/60 Hz) pentru fiecare eveniment
detectat, în toate modurile, fără a fi nevoie de configurarea instrumentului;
• Modul automat pentru fenomene tranzitorii înre gistrează datele referitoare la formele de undă la 200 kS/s
pe toate fazele simultan, până la 6 kV.

MĂSURATORI “CHEIE”:
Puterea electrică, armonicile, dezechilibrul, turația
motorului, cuplul și puterea mecanică, fără a fi nevoie să
se utilizeze senzori mecanici.
COMPATIBIL CU FLUKE CONNECT®:
Vizualizați datele local, pe instrument, cât și prin aplicația pentru dispozitive mobile Fluke Connect și softwareul pentru desktop PowerLog 430-II.
CU CLASIFICARE DE SIGURANȚĂ PENTRU
APLICAȚII INDUSTRIALE:
Clasificare 600V CAT IV / 1000V CAT III pentru utilizare
la punctul de intrare în instalația electrică și în exterior
Facilități:
• Măsurați parametrii “cheie” ai motoarelor cu conec tare directă și ai motoarelor comandate de sisteme speci20
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Director Tehnic ARC BRAȘOV
gabriel.ghioca@arc.ro
www.arc.ro
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AFM lansează

Programul privind instalarea de
sisteme fotovoltaice pentru
gospodăriile izolate neracordate la
rețeaua de distribuție a energiei
electrice
Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat pentru prima
dată organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare în
cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice
pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a
energiei electrice, în perioada 10 aprilie 2019 – 10 iulie 2019.

Scopul programului îl reprezintă creșterea eficienței
energetice, îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin producerea de energie
electrică din surse regenerabile la locuințele situate la cel
puțin de 2 km față de rețeaua națională de distribuție a
energiei electrice și prin reducerea utilizării combustibililor
convenționali.
Obiectul programului îl reprezintă finanțarea achizi ționării și instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care
folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.
Programul se derulează multianual, iar finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu
rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră, în limita sumelor prevăzute cu această
destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu,
aprobat conform legii.
Beneficiarii programului sunt unitățile administrativteritoriale cărora le-au fost aprobate dosarele de finanțare
și care au încheiat un contract de finanțare nerambursabilă
cu AFM în cadrul programului.
Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate
după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă.
În cadrul unei sesiuni de finanțare, solicitantul poate
depune o singură cerere de finanțare pentru o parte sau
pentru toate gospodăriile cuprinse în lista prevăzută la art.
10 alin. (1). Pentru fiecare gospodărie se poate obține
finanțare o singură dată. În perioada stabilită prin dispoziția
prevăzută la art. 10 alin. (2) și doar pentru gospodăriile
cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) al aceluiași articol,
dosarul de finanțare se depune la CJ în raza teritorială a
căruia se află solicitantul, paginat și opisat, într-un singur
exemplar.
Suma alocată pentru finanțarea acestui Program, conform Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al
Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru
Mediu este de 230 milioane lei.
Finanțarea nerambursabilă, acordată de Autoritate,
este în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile,
dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare
sistem fotovoltaic care deservește o gospodărie. Finan țarea se acordă eșalonat, în interiorul perioadei de vala bilitate a contractului de finanțare și pe măsura implementării proiectului.
www.afm.ro
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ACTUALITATE

MASTER în Ingineria sistemelor de securitate
la incendiu și de securitate fizică în clădiri
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor are onoarea să
prezinte un nou program de masterat, acreditat ARACIS,
denumit “Ingineria sistemelor de securitate la incendiu și
de securitate fizică în clădiri”, care se dovedește necesar
atât pentru viitorii absolvenți ai specializării de licență din
cadrul Facultății de Inginerie a Instalațiilor, dar și pentru
potențiali absolvenți de universități cu profil tehnic în
domenii conexe, și care să le permită desfășurarea activității în domeniul securității în clădiri. Recomandăm acest
master și absolvenților cu studii în domeniul arhitectură,
construcții, profil mecanic, profil electric etc., și mai ales
specialiștilor care au o oarecare experiență practică în
domeniul menționat.

gramul de master oferă absolvenților cunoștințe fun damentale suplimentare care permit continuarea studiilor
în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, în
primul rând în domeniul de doctorat Inginerie civilă și
instalații;
• formarea de specialiști cu studii superioare, care să
le permită îndeplinirea cerințelor prevăzute de regle mentările în vigoare pentru a desfășura activități specifice
acestui domeniu.

Putem vorbi de asigurarea de competente profe sionale într-un concept multidisciplinar integrat, astfel
încât un specialist format în acest master să poată
îndeplini o varietate largă de activități, dintre care se menProgramul de masterat urmărește crearea unui cadru ționează:
organizat de formare a specialiștilor în domeniul securității
• Concepția, proiectarea și optimizarea tehnică și ecoîn clădiri, promovând o abordare integrată a problematicii nomică a sistemelor de protecție activă și pasivă îm specifice. Specialistul în securitate în clădiri trebuie să potriva incendiilor, detecție, alarmare la efracție și control
cunoască și să integreze cunoștințe foarte diverse, care al accesului prin televiziune cu circuit închis și moni sunt predate acum la Facultăți diferite (Facultatea de torizare pentru mediul construit;
Arhitectură, Facultatea de Constructii, Facultatea de
• Coordonarea și controlul activităților cu caracter
Instalații, Facultatea de Pompieri). Acest program de tehnic privind întreținerea și exploatarea sistemelor de
masterat, realizat împreună cu cadre didactice din Fa- protecție activă și pasivă împotriva incendiilor, detecție,
cultățile menționate, are și o importantă latură practică alarmare la efracție și control al accesului prin televiziune
(40% din programă este dedicată aplicațiilor practice). În cu circuit închis și monitorizare pentru mediul construit;
cadrul acestui masterat, sunt acoperite două direcții
• Coordonarea și realizarea instalării, punerii în funcprincipale: securitatea la incendiu și securitatea fizică în țiune și testării sistemelor de protecție activă și pasivă
clădiri, creându-se astfel premisele corelării între cele împotriva incendiilor, detecție, alarmare la efracție și
două domenii care pot fi în anumite cazuri divergente. control al accesului prin televiziune cu circuit închis și
Scopul masteratului este ca absolvenții să integreze cât monitorizare pentru mediul construit;
mai mult din aspectele specifice securității în clădiri și să
• Realizarea de studii, expertize, verificări, coordonare
aibă o viziune completă asupra problematicii securității în de proiecte complexe în domeniul securității la incendiu și
mediul construit.
securității la efracție (cu condiția obținerii atestatelor
necesare pentru aceste servicii);
Misiunea programului de masterat “Ingineria siste• Realizarea activităților de cercetare legate de domelor de securitate la incendiu și de securitate fizică în meniul securității la incendiu și al securității la efracție în
clădiri”, în contextul domeniului de studii universitare mediul construit;
INGINERIE CIVILĂ ȘI INSTALAȚII constă în:
• Sintetizarea, explicarea și transmiterea informațiilor
• crearea unui program interdisciplinar de masterat, privind alcătuirea și funcționarea sistemelor de protecție
orientat preponderent spre profesionalizare, în sensul activă și pasivă împotriva incendiilor, detecție, alarmare la
dobândirii de competențe profesionale în domeniul efracție și control al accesului prin televiziune cu circuit
specializat al “Ingineriei sistemelor de securitate la in- închis și monitorizare pentru mediul construit.
www.instalatii.utcb.ro
cendiu și de securitate fizică în clădiri”; totodată, pro 22
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Operațiuni securizate 24/7 pentru a vedea toate
detaliile,tot timpul cu FLEXIDOME IP starlight 8000i
Bosch
Cu instalare rapidă și punere în funcțiune fără fir și la distanță, reglajele camerei
pot fi corectate ori de câte ori este necesar, plus rezoluții de până la 4k Ultra HD și
tehnologia Starlight , astfel încât să puteți vedea toate detaliile în permanență.
Afla mai multe pe boschsecurity.com

141935_ADVERT_Flexidome_IP_Starlight_8000i_210x297_v1.indd 1
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MÆSURARE ØI TESTARE

MFT1800 - Seria de testere multifuncționale
de la
Seria MFT1800 este o gamă de 4 instrumente pentru
testarea instalațiilor electrice de joasă tensiune în conformitate
cu cerințele tuturor standardelor derivate din standardul IEC
60364. Acestea oferă toate testele necesare pentru a finaliza
certificarea electrică necesară pentru instalațiile de cabluri fixe
industriale, comerciale și rezidențiale.

MFT1815 – oferă siguranță CAT IV, măsurare ten siune, test continuitate cu 200 mA, măsurare rezistență
de izolație, test buclă cu 2 fire fără declanșare cu afișarea
rezistenței și curentului de defect, măsurare frecvență și
afișajul cel mai mare, mai luminos și mai clar de pe piață.
MFT1825 - oferă toate avantajele MFT1815, plus
măsurarea prizei de pământ cu 3 poli și 2 poli, testarea
continuității și cu 15 mA, testarea automată a dispozitivelor RCD, succesiunea fazelor, testarea programabilă și
trifazată RCD și măsurarea curentului cu un traductor tip
clește opțional.

MFT1845 – cel mai nou model a fost proiectat pentru
medii dure și fiabilitate maximă și include o nouă tehnologie de testare a buclei fără declanșare care împiedică
orice influență pe care RCD-ul o poate avea asupra valorii
impedanței totale de buclă și testarea mai rapidă a ciclului
fără declanșare de până la 8 secunde. Această tehnică
permite, de asemenea, testarea impedanței buclei la
RCD-urile de tip AC și A cu 10mA. Suprapunerea noii
măsurători a impedanței buclei fără deconectare este
noua tehnică Megger "Aparat de măsură de încredere".
Deoarece valorile impedanței buclei pot fi dramatic afectate de zgomotul din circuit, se afișează gradul de încredere în precizia buclei de impedanță măsurată. Folosind
segmentul de afișare ARC digital pentru a indica procesul
analitic, măsurarea este monitorizată continuu și ajustată
atunci când zgomotul este prezent, ceea ce duce la o
îmbunătățire esențială și repetabilă a rezultatului testului.

MFT1835 - model
avansat aduce avantajul
suplimentar al măsurării
True RMS, al testării RCD
de tip B, al măsurării prizei
de pământ cu metodele cu
3 poli și țăruș atașat și fără
țăruși, la un instrument cu
memorie internă și funcție
de descărcare a datelor.

Clasa de protecție a intrărilor EN61010 CAT IV asigură
că testerele MFT pot rezista la o utilizare accidentală
nepotrivită și tensiuni tranzitorii pe care alte testere nu le
pot suporta. Toate acestea într-un instrument intuitiv și
ușor de utilizat, fără meniuri ascunse sau ecrane complicate. Testele sunt ușor de selectat utilizând comutatoare rotative cu coduri de culoare, cu rezultate clar afișate. Certificatul de calibrare de 12 luni este inclus în setul
standard și garanția poate fi extinsă la 3 ani prin simpla înregistrare a echipamentului pe site-ul www.megger.com.

SebaKMT - Seba Dynatronic GmbH
Reprezentanța în România
Str. Av. Ștefan Protopopescu nr.1, Bl.C6, Ap.25,
sector 1, 011725 București
tel: +40 (0)21 2309138; fax: +40 (0)21 2039381
www.megger.com; www.sebakmt.com;
seba.ro@sebakmt.com; www.cabletestvan.com
24
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COPA-DATA este într-o continuă creștere
în România. Drept urmare, vom organiza
primul eveniment zenon Day, în data de
28 Mai 2019, la RIN Grand Hotel,
București.
Concentrându-ne pe noua versiune
zenon 8.10 și funcționalitățile sale
îmbunătățite, vă putem garanta deja
prezentarea unor inovații surprinzătoare.
Toate persoanele interesate de zenon
sunt invitate să beneficieze de această
oportunitate pentru a afla ultimele noutăți
din industrie și a primi câteva sfaturi
tehnice direct de la echipa de experți de
la COPA-DATA și KREATRON
AUTOMATION, complet gratuit.

zenon Day Romania 2019
Agenda zenon Day 2019:
În prima parte a zilei vor avea loc prezentări, urmate de
masa de prânz, după care se va continua cu două
workshop-uri (la alegere).
Part 1: Presentations
• zenon 8.10 – Innovations for more Ergonomics
• zenon Analyzer and the view into the future
• zenon for Energy and Infrastructure
Leibnitzerfeld, Austria, water supply for 80.000 people
Elektroprenos, BiH, Substation Automation
• How to become a COPA-DATA Partner
Part 2: Workshops
Experții noștri vă vor împărtăși cunoștințele lor practice
în ceea ce privește dezvoltarea proiectelor în zenon, cu
accent pe următoarele subiecte:
• zenon: first steps into a new world
• zenon Energy edition: from Power Plants through to
Smart Grids
Preferința pentru unul dintre cele două workshop-uri
trebuie menționată în formularul de înregistrare.
Înregistrare zenon Day 2019:
www.copadata.com/zenonday_bucuresti
Despre COPA-DATA
COPA-DATA este leaderul tehnologic pentru soluții de
proces ergonomice și ultra-dinamice. Fondată în 1987,
compania dezvoltă software-ul zenon pentru HMI/SCADA
- raportare dinamică de producție și sisteme PLC
integrate, la sediul din Austria.
zenon este vândut prin intermediul reprezentanțelor
din Europa, America de Nord și Asia, cât și prin inter mediul partenerilor și distribuitorilor din întreaga lume.
Clienții beneficiază de persoane de contact și suport local
datorită unei structuri corporatiste descentralizate.
Fiind o companie independentă, COPA-DATA poate
acționa rapid și flexibil, continuând să seteze noi stan darde în funcționalitate și ușurință în utilizare și să
conducă trend-urile de pe piața de specialitate. În jur de
135.000 de sisteme instalate în întreaga lume oferă
companiilor din sectoarele Energie & Infrastructură, Food

& Beverage, Automotive și Farmaceutic noi posibilități de
automatizare eficientă.
Despre zenon
zenon este un sistem software de la COPA-DATA
destinat automatizării industriale și industriei energetice.
Mașinile și echipamentele sunt controlate, monitorizate și
optimizate.
Calitatea deosebită ce caracterizează zenon constă în
comunicarea deschisă și fiabilă în puncte de producție
eterogene. Interfețe deschise și peste 300 de drivere și
protocoale de comunicație dezvoltate intern susțin integrarea pe orizontală și pe verticală. Acest lucru permite
implementarea continuă a Industrial IoT și Smart Factory.
Proiectele cu zenon sunt foarte scalabile.
Contact:
Roxana Ioniță,
Marketing Department
e-mail: roxana.ionita@kreatron.ro
Mobile: +40 729 008 273
KREATRON AUTOMATION SRL
Str. Octavian Fodor nr. 113/13
400434, Cluj-Napoca
jud. Cluj, Romania
Phone: +40 364 401 612
ELECTRICIANUL 3/2019

25

E3_2019_E9/2008 5/14/19 2:14 PM Page 26

ILUMINAT

Luminează viața angajaților tăi cu o simplă
aplicație
Lansarea Interact Pro activeazæ puterea
iluminatului conectat IoT pentru IMM-uri

„Condițiile bune de iluminat pot să ajute la îmbunătățirea dispoziției și confortului oamenilor, iar prin controlul
pe care îl oferă asupra mediului de lucru, măresc satisfacția
și productivitatea angajaților. Exact aceasta este și
experiența noastră la birou, unde ne stimulăm productivitatea folosind aplicația Interact Pro pe smartphone-uri.
De exemplu, angajații pot să personalizeze iluminatul în
propriul lor spațiu de lucru, iar senzorii din bucătăria firmei
sting automat lumina atunci când nu se află nimeni acolo. În
total, costurile noastre cu energia s-au redus cu aproape
80%” - James Gubbins, proprietar de IMM, Pelling
Marketing By Design, în Farnham, în sud-estul Angliei.
Iluminat inteligent pentru firme øi mai
inteligente

Proiectat pentru spații comerciale mici și medii, de
până la 1.000m2 în birouri și până la 10.000m2 în spații
Signify (Euronext: LIGHT), lider mondial în iluminat, industriale, Interact Pro permite conectarea și gestionarea
lansează Interact Pro, cea mai recentă soluție din por - simultană a până la 200 puncte de lumină. Software-ul
tofoliul său IoT Interact. Este primul sistem de iluminat Interact Pro, conectat prin cloud, oferă un portal web, o
software inteligent dezvoltat pentru întreprinderile mici și interfață și o aplicație prin care firmele pot controla ilumijlocii și ultima etapă implementată de Signify pentru a-și minatul.
extinde dezvoltarea și poziția de lider în sistemele de
Interact Pro se potrivește cel mai bine pentru birouri,
iluminat conectat, soluții software și servicii.
depozite și parcări. Senzorii săi de iluminat detectează
Anul trecut, sistemele și serviciile au reprezentat peste automat prezența unei persoane și declanșează aprin900 milioane de EUR din vânzări și au generat o creștere a derea luminii, apoi reduc lumina când respectiva persoană
vânzărilor de 51% la nivel global. Interact Pro permite pleacă, reducând consumul de energie și costurile. De
companiei Signify să continue această creștere și să ex- asemenea, senzorii pot să detecteze automat nivelul de
tindă ofertele IoT către noi segmente de clienți.
lumină naturală și să ajusteze iluminatul în consecință,
Interact Pro este o aplicație și o interfață intuitivă, care astfel că firmele își pot îmbunătăți eficiența energetică.
permite IMM-urilor să controleze și să gestioneze sistemul Datele de la sistemul de iluminat conectat sunt afișate
de iluminat. Aceasta le ajută să lucreze mai inteligent, faci- prin interfața și aplicația Interact Pro. Aceasta permite
litând în același timp productivitatea și starea
de bine a angajaților, dar și reducerea costurilor cu energia. Interact Pro funcționează integrat cu lămpile, corpurile de iluminat și sen zorii Interact Ready de la Philips. Sistemul
oferă posibilitatea angajaților să selecteze
lumina potrivită pentru ochii lor, în funcție de
sarcinile la care lucrează și de momentul din zi.
Cercetările arată că oamenii își petrec un
procent foarte mare din viață în interiorul
clădirilor - 90%, ceea ce face ca iluminatul să
fie un element demn de luat în seamă, mai
ales la locul de muncă. Interact Pro poate să
îmbunătățească nivelul de implicare la locul
de muncă și să creeze un mediu de lucru
atractiv, pentru recrutarea și retenția celor
mai buni angajați.
26
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ILUMINAT

proprietarilor de afaceri să ia decizii informate cu privire la
gestionarea consumului de energie și să atingă țintele de
sustenabilitate, demonstrând astfel responsabilitate socială corporativă. În plus, platforma IoT Interact permite
notificări de tip push și update-uri de securitate, astfel că
sistemul este menținut automat la zi.
“Internetul Lucrurilor oferă oportunități de neegalat în
ceea ce privește iluminatul. Ne bucurăm că putem pune
aceste beneficii la dispoziția IMM-urilor, prin Interact
Pro”, a declarat Harsh Chitale, Business Group Leader,
segmentul Professional, la Signify. “Accesul la mai multe
date și informații arată că Interact Pro poate să ajute IMMurile să ia decizii mai bune despre cum să își facă afacerea
mai productivă și, în același timp, un loc mai plăcut pentru
angajați”.
Instalare rapidæ
Software-ul Interact Pro și corpurile de iluminat Philips
Interact Ready sunt activate prin intermediului standardului wireless deschis Zigbee 3.0. Instalarea sistemului
de iluminat conectat wireless cu o aplicație înseamnă că
acesta poate fi setat mai rapid decât sistemele de iluminat tradiționale. În consecință, tehnicienii care se ocupă
de instalare pot să treacă mai rapid la următoarea lucrare
și, în același timp, să reducă perturbarea creată pentru
afacerea clientului. Interact Pro este singurul sistem care
poate să pună laolaltă lămpi și corpuri de iluminat într-un
sistem conectat, menținând aceleași caracteristici, precum reducerea intensității luminoase (dimming), grupare
și programare.
Interact Pro permite profesioniștilor în iluminat să
ofere servicii cu valoare adăugată și să facă recomandări
pozitive clienților lor, menținând relații pe termen lung.

Când proprietarul afacerii le permite, tehnicienii care fac
instalarea pot efectua diagnoză la distanță, inclusiv verificări ale sistemului, prin interfața Interact Pro. Aceasta le
permite să identifice cu ușurință orice problemă a sistemului de iluminat și să evite deplasările fără rost la locația
clienților.
Interact Pro este lansat global și poate fi obținut
exclusiv prin partenerii Signify. Se vor ține cursuri de formare și demonstrații ale noului software Interact Pro în
toată lumea și se va oferi asistență continuă.
Læmpi, corpuri de iluminat øi senzori Interact
Ready de la Philips
O nouă gamă de lămpi, corpuri de iluminat, senzori și
întrerupătoare Philips Interact Ready, compatibile cu
Interact Pro, este disponibilă acum și la nivel global. Gama
Interact Ready conține panouri, spoturi și tuburi LED.
Despre Signify
Signify (Euronext: LIGHT) este lider global în domeniul
iluminatului pentru piața profesională și de consum și al
iluminatului care utilizează Internetul Lucrurilor. Produsele
noastre marca Philips, sistemele de iluminat conectat
Interact și serviciile de date aduc valoare de business și
transformă viețile oamenilor în case, clădiri de birouri și
spații publice. Cu vânzări de peste 6.4 miliarde de EUR în
2018, avem o echipă de aproximativ 29.000 de angajați în
peste 70 de țări și exploatăm potențialul extraordinar al
luminii pentru a îmbunătăți viețile oamenilor. Știri despre
Philips Lighting se află în Newsroom, pe Twitter și pe
LinkedIn. Informațiile pentru investitori pot fi găsite pe
pagina Investor Relations.

Modul în care companiile pot stăpâni cu succes transformarea
digitală în inginerie: www.eplan.ro

CONSULTANȚĂ DE PROCES

SOFTWARE DE INGINERIE

IMPLEMENTARE

SUPORT GLOBAL
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Electric Arena - Expoziție de materiale și
echipamente electrice pentru profesioniști!
Vino să interacționezi cu ultimele noutăți din domeniu!
Consolight aduce o viziune complexă, conectată la viitor, în acord cu cele mai noi tendințe din piața echipamentelor și instalațiilor
electrice. Cu o experiență de peste 22 de ani și lider pe acest segment, Consolight le propune clienților săi cele mai inovative și
complexe soluții pentru instalațiile electrice, adaptându-se permanent cerințelor și nevoilor pieței de profil, ținând pasul cu
tehnologia.

Pentru că echipa noastră crede în puterea dialogului și
în importanța contactului direct cu potențialii cumpărători
în 2019 Consolight a demarat proiectul ELECTRIC
ARENA.
Organizat sub forma unei expoziții, pe durata a două
zile (16-17 Mai) evenimentul și-a propus să aducă într-un
spațiu comun cei mai importanți producători de echipamente electrice și automatizări, corpuri de iluminat, aparataj electric și accesorii pentru instalații electrice și potențialii clienți și parteneri.
“CONECTAȚI LA VIITOR” este o declarație de poziționare în avangardă, care implică know-how și soluții moderne, up-to-date. Este motivul pentru care ne-am hotărât
să adunăm sub egida acestui eveniment cele mai importante nume din industrie. Este dorința noastră de a oferi
posibilitatea interacțiunii cu aceste soluții de o manieră
benefică pentru toți actorii din această industrie”, a
declarat Dl Ionuț Popa, Director General Consolight.
Nu au lipsit din Arena inovația și tehnologia, soluțiile inte ligente, ultimele noutăți în design și echipamentele
electrice.
Despre Consolight
Cu o activitate care a debutat în 1996 în domeniul comer cializării materialelor și echipamentelor electrice, oferind soluții
complete și complexe pentru instalații electrice, Consolight a

devenit de-a lungul timpului lider al pieței materialelor și echipamentelor electrice profesionale.
Misiunea companiei este de a rămâne un partener de
încredere și prima opțiune a clienților pe termen lung, oferind o
gamă largă de produse la cel mai bun raport ca litate/preț.
Produsele și serviciile oferite acoperă nevoile oricărui tip de
client final (rezidențial, terțiar, industrial), firma impunându-se pe
piața de profil printr-o rețea națională de distribuție, având 13
filiale: în București – Sediul Central, Otopeni – Depozit Central,
București – Militari, București – Doraly, Iași, Constanța,
Timișoara, Brașov, Craiova, Cluj, Galați, Oradea și Sibiu, cu o
suprafață totală de peste 3.000 mp de birouri și showroom-uri,
9.000 mp suprafață totală de depozitare și o flotă de 30 de
autoutilitare. Până în anul 2020 compania plănuiește inaugurarea
a 3 noi filiale.
Înființată în anul 1996, ca reprezentant, importator și distribuitor direct de echipamente electrice profesionale, Consolight
este unul dintre cei mai importanți furnizori de materiale și echipamente electrice cu o cifră de afaceri în 2018 de 36,4(MEuro);
Din anul 2015 Consolight este membru FEGIME România,
cel mai mare grup care reunește companii independente de
distribuție a echipamentelor electrice. Fegime operează la nivel
european în 18 țări și înglobează peste 240 de distribuitori de
echipamente electrice, aceștia însumând o cifră de afaceri de 5.4
miliarde Euro și 10% cotă de piață.
Mai multe informații pe www.consolight.ro

COMPETENCE
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CUBUS – Detectori inteligenţi pentru necesităţi noi.
Cursa pentru detecţia rapidă a început. Ultima generaţie de detectori Integral CUBUS detectează şi raportează
începutul de incendiu în fază incipientă, cu un grad de siguranţă şi precizie care nu a mai fost atins până acum.
SCHRACK SECONET AG, Sisteme de Securitate şi Comunicaţie, RO-023961 Bucureşti, Str. Mântuleasa nr. 15A/1,
Tel. +40 (372) 756 316, bucuresti@schrack-seconet.ro.

CUBUS
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TwinCAT 3: Machine learning pentru toate
domeniile de automatizare
Echipa Kreatron Automation
Machine learning pentru sistemele de controlcomandæ – integrare uøoaræ, deschisæ øi în timp
real
Beckhoff oferă acum o soluție de machine learning (ML)
care este perfect integrată în software-ul TwinCAT 3.
Construind pe standarde deja stabilite, TwinCAT 3 Machine
Learning aduce aplicațiilor ML avantajele deschiderii caracteristice sistemelor bazate pe PC. În plus, soluția TwinCAT
suportă machine learning în timp real, permițându-i să
gestioneze sarcini complexe precum controlul mișcării.
Aceste capabilități oferă constructorilor de mașini și producătorilor o bază optimă pentru îmbunătățirea performanțelor; de exemplu, prin mentenanță prescriptivă, optimizarea automată a proceselor și detectare autonomă a
anomaliilor din cadrul unui proces.
Conceptul fundamental al machine learning este de a nu
se mai urmări calea clasică în inginerie în ceea ce privește
dezvoltarea de soluții pentru sarcini specifice, iar apoi
transformarea acestor soluții în algoritmi, ci de a se învăța
în schimb algoritmii doriți din date de proces exemplare.
Prin intermediul acestei abordări alternative, modele puternice de ML pot fi antrenate și apoi folosite pentru a furniza
soluții superioare sau mai performante.
Pentru tehnologia de automatizare, acest lucru deschide
noi posibilități și potențial de optimizare în orice domeniu,
inclusiv mentenanță predictivă și controlul proceselor, detectarea anomaliilor, robotică colaborativă, controlul automat al calității și optimizarea mașinilor/echipamentelor.
Modelele ce trebuie învățate sunt modelate și verificate
într-o platformă ML, precum MATLAB® sau TensorFlow, și
apoi importate în runtime-ul TwinCAT prin Open Neural
Network Exchange Format (ONNX), un format de data
exchange standardizat folosit pentru a descrie modelele
verificate. Runtime-ul TwinCAT încorporează următoarele
noi funcții cu acest scop:
- TwinCAT 3 Machine Learning Inference Engine pentru
algoritmi ML clasici, precum support vector machine (SVM)
și analiza de componente principale (principal component
analysis - PCA)
- TwinCAT 3 Neural Network Inference Engine pentru
deep learning și neural networks, precum multilayer
perceptrons (perceptroni multistrat - MLPs) și convolutional
neural networks (rețele neuronale convoluționale CNNs)
Rezultatele modelelor sunt direct executabile în
timp real
Deducția, executarea unui model verificat și învățat, se
poate face direct în timp real cu un obiect TwinCAT
TcCOM. Pentru rețele mai mici, sunt suportați timpi de
răspuns ai sistemului de mai puțin de 100 ms ce corespund
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Picture credits: Beckhoff Automation

Cu software-ul TwinCAT 3, experții în automatizare se pot bucura de
noile posibilități de tip machine learning și deep learning într-un mediu
de inginerie deja cunoscut

unui ciclu TwinCAT de 50 ms. Modelele pot fi invocate prin
interfețe PLC, C/C++ TcCOM sau o sarcină ciclică.
Prin integrarea perfectă cu tehnologia de controlcomandă, suportul multi-core oferit de TwinCAT 3 este de
asemenea disponibil pentru aplicații de machine learning.
Acest lucru înseamnă, de exemplu, că diferite contexte ale
diferitor sarcini pot accesa un anumit TwinCAT 3 Inference
Engine fără să se restricționeze între ele. Toate interfețele
fieldbus și datele disponibile în TwinCAT pot fi, de asemenea, accesate fără restricții. Acest aspect permite
soluțiilor ML să folosească cantități imense de date, de
exemplu, pentru fuziunea complexă a datelor provenite de
la senzori (complex sensor data fusion - data merging), și,
de asemenea, înseamnă că interfețele în timp real către
elementele de acționare sunt disponibile pentru a permite,
printre alte aspecte, controlul optim.
www.beckhoff.com/machine-learning
Text and picture:
www.beckhoff.com/press/pr072019

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

Conferința Naționala a ARTS – Ediția a XI-a,
5 iunie 2019 Hotel Marshal Garden București
Avem deosebita plăcere de a vă invita la Conferința Naționala
a ARTS – Ediția a XI-a organizată de Asociația Română pentru
Tehnică de Securitate – asociație de utilitate publică.
Evenimentul va avea loc Miercuri, 5 Iunie 2019, la Hotel Marshal
Garden, sala Panoramic 1, București 010574 Calea Dorobanților
nr. 50B, 44.4499° N, 26.0995° E.

Securitatea este un termen cu spectru larg, folosit la
diverse niveluri – de la individ la nivel național, iar tehnologia inteligenței artificiale și tehnologia „machine
learning” sunt aplicate și dezvoltate în acest spectru. Cu
toate că aceste tehnologii au potențial și își găsesc aplicabilitate într-o mare măsură în societate, ele oferă
adesea mai multe întrebări decât răspunsuri, în ceea ce
privește regulile, reglementările și chiar judecata morală.
Abordând un titlu de actualitate – SECURITATEA ÎNTR-O
NOUĂ DIMENSIUNE ȘI IMPLICAȚIILE INTELIGENȚEI
ARTIFICIALE – ne dorim ca în ediția din acest an a conferinței să aruncăm o privire asupra tendințelor și aplicațiilor actuale ale acestor tehnologii, aflate la intersecția
dintre inteligența artificială și domeniul securității. Inteligența artificială și securitatea au fost – în multe moduri –
făcute una pentru cealaltă, iar abordările moderne ale
„machine learning” par să vină exact la timp pentru a
umple lacunele sistemelor anterioare de securitate bazate
pe reguli. În afară de un punct de vedere cu privire la
utilizările actuale, intenționăm să atingem aplicații up-andcoming și spațiu pentru inovare, declanșate de evoluția

nevoilor populației. Este important să subliniem că, pe
măsură ce amenințările și contextele sociale evoluează,
tehnologia trebuie să se adapteze – precum și regulile
care guvernează utilizarea acestor tehnologii.
Vă invităm așadar, ca pe parcursul a două paneluri, să
parcurgem împreună următoarele subiecte de discuție:
detecția specială – metode alternative de detecție a incendiului, monitorizarea și controlul de la distanță, inteligența
artificială în tehnologiile video, aplicații biometrice în securitate, viitorul serviciilor de pază versus inteligența artificială.
Participarea dumneavoastră ne-ar onora în aceeași
măsură în care considerăm că prezența dumneavoastră va
contribui la crearea ideilor cu privire la unele direcții în care
se îndreaptă tehnologiile AI și, de asemenea, la evidențierea unor obstacole și provocări cheie care trebuie
reconciliate înainte ca tehnologia să poată începe să-și
atingă întregul potențial.
Vă rugăm confirmați participarea dumneavoastră până
la data de 29 mai 2019.
Vă mulțumim și vă așteptăm.
Contact:
adina.cioclei@arts.org.ro
horatiu.marinescu@arts.org.ro
Telefon: 0314 056 402
Agenda evenimentului poate fi consultată la:
http://www.arts.org.ro/images/articole/evenimente/cn
arts17/2019-Agenda-evenimentului-CN-ARTS.pdf

IEAS împlinește 15 ani
Cel mai important eveniment din România, dedicat
industriei de echipamente electrice și automatizări, IEAS
2019, împlinește anul acesta 15 ani!
Cea de a XV-a ediție a Expoziției Internaționale de
Echipamente Electrice și Automatizări va avea loc, ca în
fiecare an, la Palatul Parlamentului din București, în
perioada 16 – 19 septembrie 2019 și va reuni jucători
importanți atât din România cât și din Europa, din țări
precum Polonia, Austria, Germania, Ungaria, Bulgaria sau
Olanda.
În cadrul IEAS 2019 vor fi prezentate cele mai noi
produse și tehnologii din domeniul echipamentelor
electrice, automatizărilor, aplicațiilor pentru SMART CITY,
IoT sau soluții software.
Pe lângă expoziție, vizitatorii vor avea parte de expe riențe interesante și utile prin participarea la o serie de
conferințe și workshop-uri tematice susținute de com-

panii sau diferite asociații
profesionale. Va continua
concursul “Premiile Studen țești pentru Inovare
Tehnică”, aflat deja la cea
de-a treia ediție.
Suntem convinși că
vom reuși să conturăm
un eveniment de refe rință pentru industrie, iar
IEAS va rămâne un reper pentru piața de profil din
România. Expozanți sau vizitatori, vă așteptăm alături de
noi la ediția aniversară de 15 ani a International Electric &
Automation Show! Vă vom ține la curent în continuare cu
noutățile pe care vi le pregătim.
Informații și înscrieri la:
www.ieas.ro/inregistrare-expozanti
ELECTRICIANUL 3/2019
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Declarația CIE privind „pericolul” de Lumină
albastră
Stelian Matei, Prof Dr Eng- membru comitetul tehnic TC2-91 (CIE)
Introducere
Utilizând termenul de „pericol de lumină albastră”
(BLH), au existat o serie de rapoarte cu privire la riscul
pentru sănătatea umană ca urmare a expunerii la lumina
generată de sursele de lumină cu LED. În ciuda avantajelor legate de eficiența energetică, este întreținută suspiciunea că unele aparate de iluminat cu LED-uri sunt dăunătoare când sunt utilizate în special la iluminat stradal.
Din nefericire, acest termen a fost utilizat în mod
inexact pentru a reprezenta riscul de afecțiune al ochilor și
influența asupra bunei dispoziții generale.
În acest context CIE - Comisia internațională pentru
iluminare - cunoscută și sub numele de CIE din titlul său
francez, Commission Internationale de l’Eclairage, își
afirmă poziția cu privire la utilizarea termenului de „pericol
de lumină albastră”. Acesta asigură de faptului că, în mod
normal, oamenii nu sunt în pericol de expunere dincolo de
limitele de radiație convenite la nivel internațional, produse de sursele de lumină albă utilizate pentru iluminare.
Cu toate acestea, avertizează cu privire la utilizarea necorespunzătoare a LED-urilor albastre în produse, cum ar fi
jucăriile, care sunt utilizate în primul rând de copii mici.
Declaraia CIE
Termenul „pericol de lumină albastră” trebuie utilizat
numai atunci când se ia în considerare riscul fotochimic
pentru țesuturile retinei (denumit tehnic „fotomaculopatie”), asociat de obicei cu privirea către surse luminoase, cum ar fi soarele sau arcurile de sudură.
„Albastru” este inclus în termen, deoarece riscul de
leziuni fotochimice este dependent de lungimea de undă,
respectiv în domeniul 435 nm – 440 nm de albastru al
spectrului de radiații optice. Comisia internațională pentru
protecția împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP) a publicat „funcția de pericol pentru lumină albastră”, o func-
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ție de ponderare dependentă de lungimea de undă și limitele de expunere directă [1]. CIE a standardizat această
funcție ca parte a CIE S 009: 2002 „Siguranța foto biologică a lămpilor și sistemelor de lămpi”, publicată ca
IEC 62471: 2006 / CIE S 009: 2002 [2]. Nu există dovezi
cu privire la efecte adverse asupra sănătății la oameni,
datorate expunerii ocazionale la radiațiile optice la limita
de expunere.
Lumina albă emisă de lămpi (becuri), inclusiv LED-uri,
conține de obicei într-o anumită proporție lungimi de undă
relevante pentru evaluarea pericolului de lumină albastră.
Lămpile cu lumina „mai rece” sau atribuite unei temperaturi de culoare mai ridicate pot conține într-o proporție
mai mare lumină albastră față de sursele „mai calde” sau
cu o temperatură de culoare mai scăzută. Pentru
iluminatul general, limita pericolului de expunere la lumina
albastră pentru lămpile cu incandescență și cu LED-uri,
este similară pentru aceleași temperaturi de culoare.
Evaluările practice au arătat că limitele de expunere la
riscul de lumină albastră nu sunt depășite în condiții
rezonabile de utilizare. Mai mult decât atât, nivelurile de
expunere sunt adesea mai mici decât la vizualizarea unui
cer albastru.
De asemenea, este important să se țină seama de
pericolul expunerii în practică [3]. Au fost publicate mai
multe studii, cu acoperire media asociată, care susțin
efectele negative ale surselor de lumină albă.
Majoritatea acestor studii au condiții neobișnuite,
printre care:
• expunerea pe termen lung;
• LED-uri de temperatură ridicată (adică o componentă
albastră foarte mare);
• expunerile care depășesc semnificativ limita de
expunere a ICNIRP;
• fixarea sursei de lumină;
• utilizarea modelelor de animale nocturne sau a
celulelor umane in vitro.
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Este esențial să se aprecieze că o sursă de lumină albă
care emite lumină albastră la niveluri suficiente pentru a
se apropia de limita de expunere la riscul de lumină
albastră ar fi extrem de strălucitoare, producând astfel o
strălucire de disconfort și că privirea către astfel de surse
ar fi considerată un comportament neobișnuit. De asemenea, lumina cu temperatura de culoare foarte ridicată
este percepută de majoritatea oamenilor ca fiind neplăcută și inconfortabilă, în special pentru iluminarea locuințelor. Este cunoscut faptul că, în mod normal, suntem
expuși la variații mari de lumină de-a lungul unei zile. Cu
toate acestea, acumularea acestor expuneri pe parcursul
zilei nu va duce la depășirea limitelor de expunere.
În timp ce CIE consideră că „pericolul cu lumină
albastră” nu este o problemă pentru sursele de lumină
albă utilizate în iluminatul general, chiar și pentru cele cu
„componentă albastră” predominantă, se recomandă
prudență pentru expunere continuă la radiațiile optice de-a
lungul multor zile, la nivelurile limitei de risc ale expunerii
la lumină albastră. Într-adevăr, această expunere ar trebui
evitată. O astfel de expunere este puțin probabilă pentru
sursele de lumină albă, dar poate fi posibilă pentru sursele
care emit primordial lumină albastră.
De remarcat de asemenea faptul că utilizarea surselor
care emit în principal lumina albastră reprezintă o cauză de
îngrijorare pentru expunere în cazul ochilor copiilor. Chiar
dacă limita riscului de expunere la lumina albastră nu este
depășită, astfel de surse pot fi strălucitoare pentru tineri.
Din acest motiv, utilizarea lămpilor indicatoare albastre nu
este recomandată pentru jucăriile și dispozitivele care pot
fi văzute de copii. În cazul utilizării unor surse de lumină
albastră în astfel de produse, limita pericolului de
expunere la lumină albastră ar trebui redusă cu un factor
de 10. Aceasta este foarte important, în special pentru
sursele de lumină care emit radiații UV pe tot domeniul.
Au existat afirmații potrivit cărora expunerea la lumina
albastră poate fi legată de riscul de degenerare maculară
legată de vârstă. Aceste afirmații sunt în prezent speculative și nu sunt susținute de literatura de specialitate.

Termenul „pericol de lumină albastră” nu trebuie
utilizat atunci când se face referire la întreruperea ritmului
circadian sau tulburări de somn. Cu toate acestea, CIE
recunoaște că există îngrijorare din partea publicului cu
privire la influențele non-vizuale asupra sănătății umane
pentru care s-a emis anterior o declarație [4]. O actualizare
în acest sens va fi emisă în timp util, luând în considerare
noul standard internațional CIE S 026: 2018 [5].
În concluzie, este de așteptat ca o educație corespunzătoare a publicului să oprească solicitările nefondate
pentru temperaturi de culoare cât mai calde și, în schimb,
va solicita niveluri de lumină care să nu producă dis confort. O astfel de decizie ar conduce la economii
maxime de energie, deoarece „lumina rece” oferă o
eficacitate mai bună decât cea caldă.
[1] ICNIRP Guidelines on Limits of exposure to incoherent
visible and infrared radiation. Health Physics. 105(1):74-96; 2013
(available from www.icnirp.org).
[2] IEC 62471:2006/CIE S 009:2002 Photobiological safety of
lamps and lamp systems (bilingual edition) / Sécurité
photobiologique des lampes et des appareils utilisant des
lampes.
[3] Sliney, D H, Bergman, R and O’Hagan, J. Photobiological
Risk Classification of Lamps and Lamp Systems—History and
Rationale. LEUKOS, 12:4, 213-234, 2016,
DOI: 10.1080/15502724.2016.1145551.
[4] CIE Position Statement on Non-Visual Effects of Light –
Recommending Proper Light at the Proper Time, June 28, 2015.
[5] CIE S 026/E:2018 CIE System for Metrology of Optical
Radiation for ipRGC-Influenced Responses to Light.

NOTĂ: Declarația este disponibilă în limba engleză și
poate fi descărcată de pe site-ul CIE:
http://www.cie.co.at/publications/position-statementblue-light-hazard-april-23-2019
Puteți accesa site-ul oficial al CIE:
http://www.cie.co.at/

Centrul de Iluminat cu Semiconductori al Electromagnetica
Deoarece performanța în sine nu este singura măsură,
care să determine eventual acceptarea pe scară largă a
LED-urilor pe piața de iluminat, Centrul de Iluminat cu
Semiconductori utilizează o bază tehnică, tehnologică și
de cunoaștere pentru a contribui la creșterea rapidă a
valorii iluminatului cu LED. Centrul vizează analiza tuturor
aspectelor legate de solid-state lighting, începând cu faza
dezvoltării și terminând cu aplicarea practică în scopul
obținerii beneficiilor comerciale maxime. Proiectele de
cercetare și management pentru iluminatul cu LED, dezvoltate aici, au ca principal obiectiv întărirea capacității de
inovare a Companiei Electromagnetica și, deci, creșterea
competitivității produselor oferite pieței de iluminat cu
LED.

Centrul de Iluminatul cu Semiconductori este rezultatul
multor ani de experiență și expertiză în domeniul tehnologiei
iluminatului cu LED. Pe lângă motivația comercială, acesta
reunește cunoștințe și discipline variate, în vederea
examinării obiective a tuturor aspectelor iluminării cu SolidState LED, începând cu faza de proiectare și terminând cu
faza aplicării. De-a lungul anilor s-a reușit extinderea ariei de
expertiză în zone noi, inclusiv a economiei de energie,
reușind să țină pasul cu ultimele infor mații și nivel de
expertiză, având ca finalitate producerea de aparate de
iluminat eficiente energetic. În urma acestei experiențe
Electromagnetica SA a construit un laborator fotometric cu
un personal specializat în testarea produselor SS LED.
www.electromagnetica.ro
ELECTRICIANUL 3/2019
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Întreruptoare automate bipolare sau
monopolare ?
ÎNTREBARE:
Bună ziua!
Mă numesc Ilie Răducu și sunt electrician. Aș dori
dacă este posibil, în limita timpului cât și a articolelor care
urmează să fie publicate, să încercați să lămuriți un
„mister”:
– este permisă folosirea siguranțelor 1P+N în instalațiile monofazice din țara noastră? În normativul I7/2011,
se specifică la 5.3.4.0.3 “În circuitele monofazate se
prevăd dispozitive bipolare (2P sau 1P+N). În circuitele
monofazate din locuințe (cu personal obișnuit) se prevăd
întreruptoare bipolare cu protecție la suprasarcină și
scurtcircuit cel puțin pe conductorul de fază (1P+N)”. În
teren, întâlnim mulți reprezentanți ai operatorului care nu
sunt de acord cu folosirea siguranțelor 1P+N și ne cer să
le schimbăm cu cele 1P, motivând că nu trebuie să întrerupem nulul. Ori, atât timp cât de la BMPM vin spre
abonat trei conductoare separate L, N și PE, de ce este
ilegal după părerea lor să întrerupem nulul? Sunt sigur că
I7/2011 nu se contrazice așa că doresc, dacă se poate, să
aduceti dvs „lumină” în acest caz. Cu stimă, Răducu Iliecurentarul@gmail.com
RÆSPUNS:
Bună ziua,
Precizări:
1. În primul rând, ar trebui să facem niște eforturi
pentru a comunica într-un limbaj comun. Nu există
siguranțe automate, ci întreruptoare automate (dis junctoare). Siguranțele nu pot fi decât fuzibile. Mai mult
decât atât, nici despre întreruptoarele automate nu putem
vorbi la modul general, deoarece există trei mari tipuri:
MCB, MCCB și ACB – foarte diferite atât constructiv
(standarde diferite), cât și funcțional. Comportamentul lor
la suprasarcină și la scurtcircuit este principial același, însă
la nivel de detaliu există diferențe semnificative.
Tot în acest context semnalez că N înseamnă con ductor neutru (nu nul sau nul de lucru), iar PE este denumit conductor de protecție (nu nul de protecție).
2. Strict pe subiect, orice discuție trebuie să facă
referire la schema de tratare a neutrului. E un subiect de
maximă importanță de la care ar trebui să plece orice
analiză serioasă despre dimensionarea instalațiilor
electrice de joasă tensiune.
A. În schema TT există următoarele funcțiuni ale aparatelor de protecție pentru N:
PROTECȚIE LA SUPRASARCINĂ+PROTECȚIE LA
SCURTCIRCUIT+ÎNTRERUPERE+SEPARARE (1P+N)
Deoarece în instalațiile monofazate secțiunea neutrului
este obligatoriu mai mare sau egală cu secțiunea fazei,
protecția N este asigurată în mod implicit de elementele
de protecție pentru conductorul de fază, adică microreleul
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termic încorporat în întreruptorul automat – pentru suprasarcină, respectiv microreleul electromagnetic încorporat
în întreruptorul automat – pentru scurtcircuit;
În plus, în caz de defect neutrul este întrerupt automat,
deoarece contactele fazei și neutrului sunt solidare (ambii
poli, de pe fază și de pe neutru, vor fi deconectați simultan – acesta este unul dintre marile avantaje ale utilizării
întreruptoarelor automate în comparație cu siguranțele
fuzibile). Conductorul prezintă în mod implicit și funcția de
separare.
Concluzie: în schema TT este necesar minimum un
întreruptor automat 1P+N.
B1. În schema TN-S există următoarele funcțiuni
necesare ale aparatelor de protecție pentru N:
i. PROTECȚIE LA SUPRASARCINĂ+PROTECȚIE LA
SCURTCIRCUIT+ÎNTRERUPERE+SEPARARE (1P+N)
Discuție identică cu schema TT.
B2. În schema TN-C nu este permisă întreruperea
conductorului PEN, deoarece prioritară este funcția PE.
C. În schema IT există următoarele funcțiuni ale
aparatelor de protecție pentru N:
PROTECȚIE LA SUPRASARCINĂ+PROTECȚIE LA
SCURTCIRCUIT+ÎNTRERUPERE+SEPARARE (1P+N)
Discuție identică cu schemele TT și TN-S.
Soluția ce utilizează întreruptoare automate 2P (adică
neutrul este protejat la suprasarcină și la scurtcircuit prin
microlelee proprii, nu de cele dispuse pe conductorul de
fază) este folosită în anumite condiții, și anume dacă
întreruptorul protejează/comandă un număr de circuite
finale omogene pentru care raportul calibrelor nu depășește 2 și care sunt protejate împotriva unui al doilea
defect care s-ar putea produce în altă parte a instalației
printr-un dispozitiv DDR de sensibilitate <= 15% decât
cea a calibrului protecției circuitului final având cea mai
mică secțiune.
Rezumat
Utilizarea unui întreruptor automat monopolar este
interzisă și greșită în rețelele monofazate.
Bineînțeles că normativul nu greșește în această
privință, el fiind realizat de profesioniști în domeniu.
Singurele zone gri, neinteligibile, care creează pro bleme proiectanților și executanților, sunt cele în care s-a
amestecat ISU (iluminat de siguranță, surse de rezervă).
De altfel, aceasta este și explicația mea pentru situația
aceasta atât de confuză: cu cât politicul (ANRE, MAI-ISU,
IGP) se amestecă mai mult în treaba profesioniștilor, cu
atât se vor multiplica și agrava problemele.
De fapt proiectanții ar trebui autorizați de societatea
profesională la care ar trebui obligați să se înscrie (de
exemplu SIEAR, CNRI) și reexaminați periodic. Acesta nu
este un model inventat de noi, ci el există în SUA și în alte
țări occidentale și rezultatele sunt cele mai bune.
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P.S.
Se pune, firește, întrebarea: de ce se mai produc
întreruptoare automate magneto-termice 1P?
Răspunsul este următorul: tablourile electrice casnice
de acum ceva timp (mai bine zis tablourile - tip pentru
apartamente la care protecția circuitelor împotriva supracurenților de suprasarcină, respectiv de scurtcircuit, se
făcea prin intermediul siguranțelor fuzibile tip LF, ce aveau
prevăzut câte cu un capac de protecție), necesitau prevederea de siguranțe fuzibile atât pe conductorul de fază,
cât și pe cel neutru. Aceasta, deoarece nu exista personal
instruit sau calificat pentru intervenții. În acest fel, riscul
de șoc electric prin atingere indirectă era foarte drastic
redus, deoarece la un eventual defect locatarii deco nectau ambele siguranțe fuzibile și înlocuiau patronul
defect (sau, un obicei extrem de periculos, puneau câte o
sârmă de cupru necalibrată, sau, mai rău, chiar câte un
cui) și reconectau cele două siguranțe din tablou la locurile
lor, repunând în acest fel instalația în stare de funcționare.
În instalațiile industriale și terțiare importante însă, din
considerente economice și practice (orice consumator de
tip industrial sau terțiar important are în schemă un electrician de întreținere), pericolul de șoc electric prin atin-

gere indirectă nu există în mod normal, iar din acest motiv
siguranța fuzibilă (de tip LFi, care nu avea capac de protecție) se prevedea doar pe conductorul de fază (la circuitele monofazate, evident), conductorul neutru nefiind
nici întrerupt, nici protejat.
Prin urmare, întreruptoarele magneto-termice 1P se
pot utiliza în tablourile industriale și terțiare cu circuite monofazate de lumină, priză și forță, dar noi nu recomandăm
acest lucru - măcar funcțiile de întrerupere și separare ar
trebui asigurate chiar și în aceste cazuri, deci și în acest
caz noi propunem utilizarea cel puțin de întreruptoare
1P+N.
Cu stimă,
Un nespecialist recunoscut (sau un specialist nerecunoscut) de ANRE, MAI-ISU, IGP și alte organizații
politice cu pretenția de acordare de competențe profesionale, care în 23 de ani de activitate didactică a pregătit
în domeniul iluminatului și al instalațiilor electrice un
număr de aproximativ 5000 de studenți/actuali și viitori
ingineri.
Conf.dr.ing. Gabriel Ispas, Facultatea de Inginerie a
Instalațiilor , UTC București

COMITETUL NAȚIONAL ROMÂN DE ILUMINAT
AFILIAT LA COMISIA INTERNAȚIONALĂ DE ILUMINAT - CIE

CONFERINȚA INTERNATIONALĂ
„EXPERIENȚA LUMINII”
O inițiativă națională dedicată luminii
24-25 OCTOMBRIE 2019, Hotel Parliament
Pentru toți interesați în domeniul iluminatului, de la faza de proiectare, construcție, până la faza
aplicării și măsurării.

Prezentări și dezbateri urmate de „lunch” și „coffe breaks”
Un eveniment care își propune să aducă împreună pe toți cei ce apreciază
experiența luminii. Este o oportunitate de a întâlni profesori, specialiști din
industrie și oficialități.
Data limită pentru anunțarea participării: 15 Martie 2019.
Data limită pentru trimiterea rezumatului și titlul prezentării: 1 Aprilie 2019.
TEMATICA
• Tehnologii noi de iluminat. • Calitatea luminii și influența luminii asupra
omului. • Reglementări, Standarde, Metrologie. • Conectivitate și control.
• Tendințe de dezvoltare. • Susținerea și dezvoltarea tehnologiilor și
sistemelor avansate de iluminat. • Schimbului de experiență cu
specialiștii din domeniu. • Stabilirea de contacte noi în domeniu.
• Oportunități de informare. • Prezentarea de idei și experiențe noi în
iluminat. • Aplicații noi în Medicină și Biotehnologie.
Pentru informații suplimentare, adresați-vă Secretariatului Executiv CNRI:
Constantin ION, telefon mobil 0722889856, 0745361812; e-mail cnri@cnri.ro
ELECTRICIANUL 3/2019
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EEBUS - standard european pentru gestiunea
consumurilor de energie electrică în era IOT
În data de 12 martie a.c., la Forumul INTERSEC 2019
desfășurat în cadrul ISH Frankfurt, dl. Peter Kellendorf, a
prezentat proiectul EEBUS, un nou standard care trebuie
să gestioneze în mod integrat consumatorii de energie din
clădirile de locuit moderne și care va stabili un limbaj
comun pentru toți consumatorii clădirii.
O clădire modernă are numeroși consumatori, incluși
în mai multe categorii:
• Stații de încărcare pentru autovehicule electrice (una
sau mai multe stații de încărcare pentru automobile
electrice în funcție de tipul clădirii - unifamilială sau multifamilială).
• Sistemul HVAC, care include echipamente pentru
climatizare și încălzire (aparate de condiționare a aerului,
pompe de căldură etc.).
• Aparatele electrocasnice uzuale în orice gospodărie
(plite electrice, mașini de spălat, frigidere etc.).
Iată de ce EEBUS a organizat mai multe grupuri de
lucru pentru integrarea unor domenii diferite pe bază de
standarde, într-un sistem unitar de gestionare a energiei
al unei proprietăți (EMS), cu sau fără o interfață cu rețeaua
energetică. Aceste grupuri sunt:
• E-Mobilitate: Stații de încărcare pentru vehicule
electrice;
• HVAC - Încălzire, ventilație și sisteme de climatizare;
• Invertor - Energie din panouri fotovoltaice și sisteme
de stocare a energiei în baterii;
• Interacțiunea cu rețeaua - Transparență și puncte
stabilite (în dezvoltare);
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• Comercial - Domenii în clădirile comerciale (în
dezvoltare).
Consumurile acestora echipamente, în cazul funcționării simultane, pot depăși în anumite intervale orare
limitele valorile maxime prestabilite pentru puterea maximă furnizată de rețea. Toate sistemele clădirii care
coordonează fie climatizarea, fie încărcarea vehiculelor
electrice, fie funcționarea electrocasnicelor trebuie
informate în fiecare moment despre situația consu murilor.
EEBUS standardizeazæ comunicarea între
consumatorii de energie electricæ din clædire
Caracteristicile principale ale EEBUS sunt:
• EEBUS este o interfață bazată pe IP;
• Fiecare dispozitiv cu interfață Ethernet / WIFI este
pregătit pentru conectare prin EEBUS;
• Nu se percepe taxă de licență cu EEBUS, specificațiile pot fi implementate de către toată lumea.
Suportul disponibil
• Gratuit: kituri de evaluare / panouri demonstrative
pentru testare;
• Se oferă instrumente de testare și diagnosticare
pentru uz comercial;
• Există un Institut Independent de testare pentru
demonstrarea conformității cu EEBUS.
www.eebus.org
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umati - universal machine
tool interface
umati (universal machine tool interface), interfața
universală pentru mașini-unelte, a înregistrat succese
majore pe calea acceptării ca interfață standard recu noscută la nivel internațional pentru comunicarea mașinilor-unelte cu sistemele informatice de nivel superior.
"Grupul nostru de lucru comun OPC UA (JWG), recent
înființat, a început să lucreze la jumătatea lunii februarie,
iar noi am reușit să încurajăm și alți doi producători de
control bine-cunoscuți: B & R Automation din Austria și
Mitsubishi Electric din Japonia", a declarat Dr. Alexander
Broos, șef de cercetare și dezvoltare la VDW (Verein
Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken - Asociația
constructorilor de mașini din Germania).
umati este, de asemenea, sprijinită de producătorii de
sisteme de control Beckhoff, Bosch Rexroth, Fanuc,
Heidenhain și Siemens. "Acum avem toți producătorii
majori sisteme de comandă CNC pentru mașini-unelte în
aceeași echipă cu umati", a spus Götz Görisch, manager
de proiect umati la VDW.
Implicarea și sprijinul producătorilor de sisteme de
control sunt logice, deoarece clienții lor cer din ce în ce
mai mult un standard independent de producător, care să
le permită să citească datele și să le proceseze într-un format uniform. Acest lucru a determinat pe Peter Berens,
directorul departamentului de dezvoltare CNC la Bosch
Rexroth AG din Lohr pe Main, să spună: "Bosch Rexroth
salută și sprijină în mod expres standardizarea inițiată de
VDW pe baza standardului industrial recunoscut OPC UA.
designul umati a fost integrat în sistemul MTX CNC."

EMO Hannover 2019 vine cu o prezentare
extensivæ a umati

VDW a lansat umati în 2017 împreună cu opt pro ducători de mașini-unelte bine cunoscuți, ca parte a
proiectului "INDUSTRIE 4.0". O instalare demonstrativă
majoră cu parteneri internaționali majori este planificată
pentru EMO Hannover 2019. "Mai avem încă multe de
Internaionalizarea umati pe baza OPC UA a
făcut de acum înainte" , a spus Görisch de la VDW.
sporit perspectivele ca standard global
Specificațiile OPC UA pentru mașini-unelte vor trebui să fie
disponibile până atunci, iar premisele și adaptările necesare
Michael Marzluff, Senior Advisor și Global Key trebuie să fie și în mașinile și comenzile participanților.
Account CNC la Mitsubishi Electric Europe din Ratingen, Primele cazuri de utilizare vor fi prezentate în Hanovra. Între
Germania: "După ce VDW a decis extinderea umati prin timp, 130 de angajați din 60 de companii din douăsprezece
abordarea ca standard OPC UA, Mitsubishi Electric este țări s-au înregistrat pentru a participa la JWG.
foarte bucuroasă să participe la această inițiativă" . Un
Producătorii de sisteme de control, la rândul lor, sunt
motiv crucial este acela că contribuția la umati este de cu siguranță pregătiți. Henning Rausch, responsabil
asemenea bună pentru imaginea furnizorilor de sisteme pentru aplicațiile CNC la Beckhoff Automation din Verl,
de control. Acestea pot satisface nevoile clienților inte- promovează umati către clienții săi: "Prezentăm clienților
resați în timp ce se poziționează ca pionieri. Uwe-Armin noștri umati și posibilitățile sale. De aceea, Beckhoff
Ruttkamp, șeful sistemelor de control pentru mașini- participă la demonstrația live la EMO Hannover prin counelte la Siemens AG din Erlangen a confirmat: "Umati-ul nectarea mai multor dispozitive prin intermediul interfeței
VDW este important pentru noi deoarece definește con - umati. Vom prezenta umati și la standul Beckhoff."
ținutul aplicațiilor tipice din industria mașinilor-unelte și
Informații suplimentare găsiți pe Internet la:
reflectă de asemenea deschiderea și flexibilitatea gamei
www.umati.info
noastre de produse".
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Cele mai bune soluții pentru evitarea
întreruperilor de curent electric
E-acumulatori ne recomandă ce să facem în cazul sistării alimentarii
cu energie electrică
E-acumulatori.ro, cel mai vechi magazin online de produse
electrice de pe piața românească, oferă soluții convenabile
pentru producerea de energie în cazul lipsei accidentale a
energiei.

E-acumulatori.ro – companie din România care
susine tehnologiile inovatoare din energia
verde
E-acumulatori.ro este un business început în 2002 și
dezvoltat puternic din 2009. Dan Tudose, managerul
firmei a fost dintotdeauna preocupat de noul concept
smart home și de opțiunile alternative la producția de
energie clasică. Analizând tendințele și evoluția pieței
globale de energie, și-a dorit ca și românii să poată
beneficia de avantajele noilor descoperiri din domeniul
energiei verzi.
În prezent din portofoliul magazinului online fac parte
30.000 de produse, ceea ce îi conferă poziția de lider în
ceea ce privește gama de produse disponibile online.
Printre brandurile comercializate se numără Panasonic,
Enersys, LG, Renusol, Legrand, Eaton etc. În 2018,
E-acumulatori.ro a înregistrat o cifră de afaceri de 8 mil. lei
fără TVA, cu 17% mai mult față de anul anterior.
Conform raportului anual național publicat în 2018 de
ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în
domeniul Energiei), românii s-au confruntat în 2017 cu
sistări de curent electric care au însumat în medie 284
minute/an per consumator. Valoarea depășește intervalul
în care se încadrează indicatorii înregistrați în țările
membre UE, în condițiile în care majoritatea instalațiilor de
distribuție a energiei sunt mai vechi de 35 de ani. În
același timp, numărul de locuințe racordate la rețeaua
electrică existentă națională s-a majorat constant. Con dițiile meteo extreme au efecte semnificative în creșterea
consumului de energie și frecvența întreruperilor de
curent: temperaturile foarte scăzute iarna și foarte ridicate
vara îi determină pe consumatori să folosească centralele
termice sau aparatele de aer condiționat în același timp.
“Există soluții pentru vârfuri de consum în rețea: de
exemplu în New York, dimineața când toată lumea
pornește aparatul de cafea, se pun în funcțiune camioane
care transportă „energie la pachet” (generatoare pe roți)
și livrează energie în rețea, susținând consumul suplimentar. Ar putea fi posibil și în București. Dacă numărul
consumatorilor care livrează energie în rețea ar crește, nu
ar mai exista atât de multe căderi de tensiune și costurile
ar fi mai mici pentru toată lumea”, spune Dan Tudose,
manager și acționar majoritar E-acumulatori.ro.

Din fericire, consumatorii casnici au la îndemână soluții
convenabile pentru aceste situații neplăcute. În prezent
există mai multe variante pentru a suplini consumul de
energie. Cele mai folosite și cunoscute sisteme în
România sunt: sistemele fotovoltaice, bateriile de stocare
și sursele tip UPS (surse neîntreruptibile de energie).
Sisteme fotovoltaice – producerea energiei
electrice ecologic
Proprietarii de case, care doresc să devină din consumator, prosumator (mic producător de energie care
poate livra în rețea surplusul), pot beneficia, prin pro gramul Administrației Fondului de Mediu, de o subvenție
de la stat de până la 20.000 lei pentru instalarea unui
sistem de panouri fotovoltaice pe locuință. Pentru o casă
panourile solare se instalează în aproximativ două zile,
termenul variind în funcție de complexitatea lucrării.
Costul instalației sistemului fotovoltaic reprezintă mai
puțin de 5% din valoarea investiției în proprietate. Mon tarea sistemului fotovoltaic îți asigură independența
energetică (cam 70-80% din ce consumi vine din panouri)
și în plus, este o investiție transmisibilă. Dacă vinzi casa
sau dacă o transmiți moștenire, următorul proprietar se va
bucura de producția de energie electrică zeci de ani de
zile.
Baterie de stocare – energie electricæ
acumulatæ în baterie
Principala preocupare a specialiștilor din domeniul
energetic este de a îmbunătăți sistemul de stocare a
energiei în baterii. Studiile internaționale arată că pro prietarii de locuințe caută constant soluții pentru a-și
asigura independența energetică. Soluțiile de stocare pot
fi utilizate atât de proprietarii de apartamente cât și case și
hale.
Pentru un proprietar de casă care dorește să folo sească doar iluminatul perimetral, centrala termică și
sistemul de supraveghere, un mic sistem de stocare este
suficient. În cazul în care clientul vrea să utilizeze pe
baterii consumatori puternici, cum ar fi cuptorul cu
microunde sau aerul condiționat, trebuie să se asigure că
poate suplini consumul. Pentru a alege cea mai eficientă
variantă specialiștii de la E-acumulatori.ro analizează
frecvența întreruperilor în alimentarea cu energie și durata
pentru care clientul dorește o soluție sigură. După o
estimare de consum de kilowați pentru fiecare client, se
ELECTRICIANUL 3/2019
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oferă cele mai bune alternative personalizate. Clienții au la
dispoziție baterii cu litiu sau cu plumb, iar criteriile de
alegere depind de utilizarea finală a dispozitivului. În
general este recomandată o baterie economică cu plumb,
costul acesteia fiind de sub 1.000 lei.
UPS-uri – soluii salvatoare pentru aparatele
din locuinæ
UPS-urile (sursele neîntreruptibile de curent) sunt
dispozitive care îți protejează aparatura electrică de
fluctuațiile de tensiune. Clienții pot alege UPS-uri pentru
computere, pentru centrale termice sau pentru întreaga
locuință, rolul principal al UPS-ului fiind acela de a furniza
energie pe termen scurt. Cele mai performante modele
sunt cele care funcționează independent de condițiile din
rețea, oferind cel mai mare grad de protecție și cea mai
extinsă autonomie. Aceste sisteme folosesc un invertor,
un încărcător (redresor) și o baterie internă sau externă.
UPS-urile stochează energie și o livrează atunci când
tensiunea are fluctuații.

“Ne îndreptăm spre o lume
preocupată de energie verde în care
clienții sunt tot mai atenți la soluțiile
pe care le primesc, de exemplu
sunt interesați de durata de viață a
unei baterii sau de numărul de
cicluri. Noi găsim soluții pentru toții
clienții noștri atât casnici cât și
pentru com panii interesate de
optimizarea costurilor. Când vorbim
de energie, noi ne gândim automat
Baterie de stocare
și
la surse alternative de energie
pentru sisteme
regenerabilă, iar aici bateriile sunt
fotovoltaice
cele mai utilizate dispozitive de
stocare. În viitor ele vor fi din ce în ce mai des folosite,
atât de către consumatorii rezidențiali cât și cei industriali.
Tehnologia de stocare a energiei în baterii evoluează
considerabil, iar acest lucru va duce la scăderea costului
bateriilor iar astfel va crește numărul utilizatorilor pe scară
largă. Încet-încet, piața de energie se colorează în verde”,
spune Dan Tudose.

România intră în Consiliul Director al
Grupului FEGIME la nivel internațional
Pentru prima oară de la fondarea grupului Fegime,
România intră în Consiliul Director. La Adunarea Generală
din 21 martie 2019 de la Copenhaga, domnul Florin
Niculae, președintele Fegime România, a fost ales în
Consiliul Director al grupului Fegime la nivel internațional.
Consiliul Director al grupului Fegime cuprinde președinții
organizațiilor Fegime din trei țări și Directorul General al
grupului Fegime (dl. David Garratt). Domnul Florin Niculae
va reprezenta România pentru o perioadă de 3 ani, în
ultimul an de mandat urmând să preia președenția
grupului. Din Consiliul Director mai fac parte Fegime
Germania și Fegime Spania.
Costin Cuneșteanu, Directorul General al grupului
Fegime din România a declarat: ”Intrarea domnului Florin
Niculae în Consiliul Director (BOD – Board of Directors) al
grupului Fegime la nivel internațional reprezintă recu noașterea activității grupului din România, care s-a extins
în ultimii ani, ajungând să ocupe primul loc pe piața de
echipamente electrice din țara noastă. Intrarea României
în Consiliul Director este onorantă pentru membrii grupului din România și ne permite să contribuim în mod
direct la stabilirea strategiei de dezvoltare a grupului
Fegime pe plan internațional.”
Grupul FEGIME reunește companii independente de
distribuție a echipamentelor electrice, combinând avantajele oferite de prezența internațională – strategii unitare
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la nivel european, schimb de informații și de experiență,
contracte globale cu marii furnizori, campanii promo ționale desfășurate simultan în toate țările – cu avantajele
date de flexibilitatea, agilitatea și serviciile de înaltă
calitate ale fiecărui membru, în beneficiul clienților și
furnizorilor grupului. Fegime operează la nivel european în
18 țări și înglobează peste 240 de distribuitori de echipamente electrice, aceștia însumând o cifră de afaceri de
5.4 miliarde Euro și 10% cotă de piață.
www.fegime.ro
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ABB scrie viitorul industriilor digitale la
Târgul de la Hanovra
De la construirea fabricii viitorului la crearea formulei
câștigătoare pentru mobilitatea electrică, ABB prezintă
modul în care tehnologiile digitale din ce în ce mai inteligente se reunesc pentru a transforma felul în care energizăm, producem, lucrăm, trăim și ne mișcăm.
- Fabrica viitorului demonstrează modul în care ABB
face astăzi din customizarea în masă o realitate;
- Soluțiile inovatoare digitale ABB Ability TM îmbu nătățesc productivitatea în toate sectoarele industriale;
- A fost prezentată prima soluție a parteneriatului
Dassault Systèmes, inclusiv tehnologia digitală avansată
twin.
În cadrul Târgului de la Hanovra din acest an, ABB a
oferit o primă imagine a tehnologiilor colaborative și digitizare inovatoare, care se află în centrul transformării sale,
în calitate de lider axat pe industriile digitale. Noul ABB
este structurat pe patru business-uri antreprenoriale care
oferă soluții inovatoare în domeniile Electrificării, Automa tizării Industriale, Mișcării, Roboticii și Automa tizării
Discrete. Fiecare business este lider pe piața sa și a oferit
o interfață unică clienților, maximizând în acest fel proximitatea și viteza.
În acest an, Suedia s-a aflat în centrul atenției ca și țară
parteneră la Târgul de la Hanovra 2019. Cu patrimoniul
său suedez datând din 1883, ABB a fost mândră să-și
prezinte soluțiile industriale inteligente la nivel mondial
atât la standul propriu, precum și la Pavilionul Suediei,
care a prezentat Suedia ca o seră pentru co-creație și
inovare. Un punct forte al puterii de inovare a ABB este

primul serviciu de transfer cu autobuze fără emisii, care a
fost operat împreună cu Volvo pentru a transporta cu
ușurință vizitatorii în jurul spațiului expozițional.
Astăzi, mii de clienți de pe tot globul direcționează
expertiza ABB către domeniul tehnologiei industriale
digitale pentru a atinge noi niveluri de flexibilitate, eficiență și performanță care se află în centrul celei de-a
Patrea Revoluții Industriale. Aceste tehnologii revolu ționare au fost expuse la Târgul de la Hanovra din
Germania în acest an și au inclus o fabrică a viitorului, care
este răspunsul ABB în fața tendinței de customizare în
masă, care afecteaza întreaga lume industrială.
Fabrica expusă evidențiază o linie de producție model
care asamblează ceasuri de mână individuale, în timp real.
O astfel de agilitate este esențială, deoarece permite
producătorilor să aducă pe piață în mod rapid produse și
soluții personalizate. O gamă largă de produse digitale
flexibile și eficiente ale ABB face posibilă acest lucru:
roboții colaborativi YuMi® oferă o precizie de neegalat în
ope rațiunile de asamblare, în timp ce sistemul de
transport flexibil SuperTrak orchestrează deplasarea în
timp util a pieselor de la o stație la alta.
ABB AbilityTM, platforma digitală comună care oferă
soluții personalizate pentru toate business-urile ABB, a
fost evidențiată la Hanovra. ABB Ability TM utilizează
puterile de conectivitate în rețea și de analiză a datelor
pentru a debloca o valoare mai mare pentru clienți. ABB
AbilityTM Connected Services - una dintre cele peste 210
soluții digitale activate de ABB - este un sistem de moELECTRICIANUL 3/2019
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nitorizare a sănătății și performanței care mărește productivitatea clienților, asigurând o întreținere proactivă, un
răspuns mai rapid și timp de recuperare. În viitor, ABB
AbilityTM se va baza pe tehnologii autonome și pe inteligență artificială pentru a susține sistemele industriale să
se adapteze și să învețe în medii complexe, bogate în
date.
Industria consumă mai mult de 40% din energia electrică produsă. Astăzi, o treime din energia electrică a lumii
este transformată în mișcare, prin intermediul motoarelor.
Există un potențial enorm de economisire a energiei prin
utilizarea tehnologiei de ultimă oră în domeniul mișcării. În
acest context, ABB a lansat recent noul său senzor inteligent ABB Ability™ Smart Sensor pentru rulmenți, în
cadrul suitei de produse ABB Ability™ Smart Sensor, care
a fost prezentată la Hanovra. Noul senzor inteligent face
posibilă efectuarea unui "control al sănătății" rulmenților
prin simpla atașare a senzorului la rulment.

Parteneriatul cu companii de top din industrie reprezintă un element crucial al strategiei ABB. Prima soluție
comună a parteneriatului global dintre ABB și Dassault
Systèmes din Franța a fost prezentată în acest an la
Târgul de la Hanovra. Parteneriatul, anunțat în luna februarie, combină puterea ABB AbilityTM cu cea a plat formei colaborative 3DEXPERIENCE® Dassault Systèmes
pentru a oferi un portofoliu digital end-to-end. Acesta include un serviciu avansat de tehnologie digitală twin, prin
inter mediul căruia clienții își pot testa operațiunile și
soluțiile ABB prin reprezentări virtuale ale modelelor de
fabrică și ale liniilor de produse. Parteneriatul completează
lista alianțelor strategice de succes pe care ABB le are
deja în spațiul digital cu IBM, HPE și Microsoft.
Beneficiile ABB AbilityTM se extind până la sectorul de
transport, unde soluțiile de încărcare rapidă pentru autobuze, trenuri, nave și camioane electrice deschid calea
spre o mobilitate durabilă. Încărcătorul electric de la Terra
High Power expus la Târgul de la Hanovra poate adăuga o
distanță autonomă de 200 km la o mașină electrică în doar
opt minute. Peste 10.500 de stații de încărcare rapidă
ABB vândute în 73 de țări vin echipate cu servicii ABB
Ability TM pentru monitorizarea conectivității, pentru a
asigura o disponibilitate sporită a rețelei și a timpului de
funcționare. ABB prezintă pentru prima dată un nou încărcător compact de 24kW DC, care este ideal pentru
instalarea în birouri și locuri publice de parcare și care
utilizează serviciile ABB Ability™ Connected Services
pentru a se integra cu platformele de plată.
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ABB, care participă la Târgul de la Hanovra de 70 de
ani, a fost selectată ca fiind una dintre cele trei nominalizate la râvnitul premiu Hermes, care recunoaște excelența în tehnologia industrială. Premiul Hermes recu noaște produse, inovații și soluții remarcabile care sunt
expuse pentru prima dată la târg.
Inovații în domeniul produselor și puncte cheie:
- Fabrica viitorului (celula robot cu componente B&R);
- Atomizor conectat ABB Ability™;
- Portofoliu extins de încărcare: cutie de perete DC și
încărcător rapid Terra 54 DC;
- Întrerupător circuit de putere;
- Portofoliu extins de celule de Medie Tensiune ecoeficiente;
- Senzor de temperatură non-invaziv (NiTemp, nominalizat la premiul Hermes);
- Prima soluție comercială de Automatizare Modulară
bazată pe Plug & Produce;
- ABB Ability™ Condition Monitoring pentru sistemul
de propulsie digitală, inclusiv senzorul ABB Ability™
Smart pentru rulmenți;
- Soluții pentru produsele alimentare în industria F & B;
- Întrerupător de tensiune de tip LTB 145 kV fără SF6;
- Întrerupător Digital de Generator.
Puteți accesa informații detaliate referitoare la fiecare
dintre aceste inovații la adresa:
https://social.abb/en-hm19-presskit
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) este lider în tehnologia de
pionierat în domeniile rețelelor energetice, produselor
electrice și energetice, automatizării industriale, robotică
și mișcare, 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, având două
propuneri de valoare clare: aducerea energiei electrice de
la orice centrală electrică, spre orice priză și automatizarea
industrială, pornind de la resurse naturale, până 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. ABB operează în peste 100 de țări, având aproximativ 147.000 de angajați.
www.abb.com

