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Noul instrument de proiectare -
accesibil oricând și oriunde!
Aplicația noastră ”Cable App” vă ajută să selectați cel mai bun
cablu pentru instalația sau proiectul vostru.

Cabluri LS0H, cabluri de joasă sau de medie tensiune - aplicația noastră le include pe toate. Selectați parametrii
doriți și primiți de îndată cele mai bune recomandări de cabluri. Cu o interfață auto-explicativă și meniu ușor de
folosit, Cable App nu vă oferă doar cea mai bună soluție de cablu pentru selecția făcută, aceasta calculează și
economiile de energie și emisii de CO2 luând în considerare dimensiunile alternative ale conductorilor și astfel,
vă ajută să reduceți amprenta de carbon. Asta numim noi economii rapide.

Suntem bucuroși să vă spunem mai multe:
Telefon: +40 249 406 600
E-mail: infocables-ro@prysmiangroup.com
www.prysmiangroup.ro
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6 Prysmian Group: Produse sigure cu certificare CPR

CABLURI S, I ACCESORII
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Spot Vision Electric & Lighting își păs trează tradiția de 26 ani
în România de furnizor pentru soluții electrice com plete.
Suntem recunoscuți la nivel na țional ca fiind distribuitori ai
brandului Panasonic. Mereu inovativi, am accep tat provo -
carea de a aduce pe piața din România începând cu anul
trecut 2019, uneltele profesionale Panasonic Power Tools.
Pentru a evidenția importanța și calitatea produselor noastre
trebuie pentru început să stabilim categoriile de utilizatori de
scule electrice: 
Utilizatorii ocazionali – sunt cei care dețin și folosesc o șuru -
belniță electrică sau bormașină o data pe an pentru mici mo -
dificări casnice;
Meșterii – sunt pasionați de tâmplarit sau zidărit și au nevoie
ca uneltele lor să facă față cerințelor și să nu scoată fum
după câteva utilizări. 
Utilizatorii profesionali – aceștia sunt cei mai pretențioși, folo -
sind sculele mai multe ore pe zi pe șantiere sau în fabrici.
“Bormașină“ (din germană Bohrmaschine) este denumirea
populară pentru mașina de găurit, o mașină unealtă care gău -
rește prin sfre delire un material dur cu ajutorul unui burghiu
și este acționată de un motor electric. Majoritatea borma -
șinilor ac tuale, prin schimbarea capului mobil pot îndeplini
funcții multiple precum de auto filetantă, freză sau acționând
un buton pot să-și schimbe funcția în ciocan rotopercutor.
Diversitatea sculelor electrice profe sionale cu acumulatori de
pe piață este foarte mare. Pentru a face alegerea po trivită
trebuie să ținem cont de: putere, torsiune și viteză. Cu cât
voltajul este mai mare cu atât puterea de torsiune este mai
mare, adică puterea de pă trun dere în materiale precum
lemn, cără midă, beton, metal este mai rapidă.
Avantajele sculelor cu acumulatori sunt nenumarate: sunt
versatile, sunt rapide datorită lipsei cablurilor de alimentare,
nu necesită prize/întrerupător în zona de lucru, sunt ușor de
depozitat. 
Capacitatea acumulatorilor este și ea importantă, aceasta
arată cantitatea de energie ce poate fi înmagazinată în acu -
mulator, puterea cedată de către acumulator este cu atât mai
mare cu cât tensiunea lui este mai mare și ten siunea mai
mare a acumulatorului poate susține un motor mai puternic.
De aproape 40 ani Panasonic a dez voltat și a fabricat instru -
mente electrice bazate pe baterii pentru aplicații pro fe sionale
și industriale. Peste tot în lume Panasonic a influențat proiec -
tarea scu lelor electrice cu o tehnologie inova toare, perfor -
manță și nu în ultimul rând dimensiuni compacte necesare
profe sioniștilor.
Calitatea și durabilitatea ridicată sunt două dintre cele mai
importante criterii pentru desfășurarea și producerea de noi
produse, ceea ce le face ideale în aplicații grele. Designul și
specificațiile produselor se schimbă constant în interesul
îmbunătățirii lor.

La cererea pieței avem disponibile 13 unelte, fiecare vine în
pachet cu 2 acumulatori și încărcător pentru aceștia,
acumulatorul Li-ion pliabil pentru mai multe variante de scule
și 2 variante de kituri scule.
Toate produsele Panasonic Power Tools au un termen de
garanție de 3 ani.
Pentru a vizualiza întreaga noastră gamă de produse vă
invităm să vizitați site-ul nostru: 
www.spotvisionelectric.ro 
Dorim să prezentăm în acest articol câteva variante de
produse profe sionale.

Mașină de înșurubat și găurit reversibilă: EY7430LA2S

Pachetul cu o greutate netă de 3,00 kg conține: Mașină de
înșurubat și găurit reversibilă 10,8V capacitate baterie 1.5Ah
(Li-ion). Timpul de încărcare utilizabil / complet este de 40/50
min. Viteza de rotație în gol este de 2 trepte Low 110 - 400 și
High 320-1300 rot/min. Cuplul maxim este de 20Nm, control
electronic al vitezei, 17 trepte de cuplu mandrină + 1 poziție
găurire. Frâna electrică și prezența luminii LED asigură o
funcționare ideală. 
Cei 2 acumulatori Panasonic Li-ion 10.8V 1.5 Ah permit
monitorizarea indi viduală a celulelor bateriilor și întreru perea
automată a alimentării cu energie înainte de descărcarea
completă.
Încărcătorul 10.8V are un cablu de alimentare cu lungimea de
2 m și este recomandat strict pentru încărcarea
acumulatorilor Panasonic, are 2 LED-uri de semnalizare
încarcare Roșu și Verde.
Geanta textilă de culoare neagră este ideală pentru
transportul și păstrarea mașinii de înșurubat în condiții sigure 

SpotVision Electric & Lighting este
distribuitor oficial Panasonic în
România.
www.spotvisionelectric.ro

Scule profesionale Panasonic

APARATAJ ELECTRIC
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Mașină de înșurubat și găurit reversibilă cu mâner:
EY7460LS2S

Acest kit cu o greutate netă totală de 8,00kg conține: Mașina
de înșurubat și găurit reversibilă cu mâner 21.6V, capacitate
baterie 4.2Ah Li-ion; 2 acumulatori 4.2Ah; 1 încărcător uni -
versal compatibil cu toți acumulatorii Panasonic Li-ion de la
14,4V până la 28,8V cu panou de control de culoare verde +
portocaliu și o valiză de plastic pentru depozitare și transport.
Timpul de încărcare al acumulatorilor: utilizabil / complet este
de 65/85 min; Viteza de rotație low 100-400 rot/min, high
350/1500 rot/ min. Mandrina de 13mm are 17 trepte de
cuplu + poziție pentru găurire. Corpul ultra compact, frâna
elec trică, controlul electronic al vitezei, lumina LED pentru
iluminarea locală a zonei de lucru, cuplul maxim de 63Nm dar
și mânerul pentru un sprijin mai bun în spații înguste fac ca
această bormașină să fie în topul vânzărilor noastre.

Mașină de înșurubat cu impact tangențial:
EY75A8PN2G

Această unealtă are rezistență la apă și praf IP56 și este con -
struită pentru utilizare industrială. Se livrează la fel ca și cele -
lalte aparate împreună cu: valiză de plastic, 2 acumulatori 3.0
Ah și 1 încărcător 18V.

Timpul de încărcare al acumulatorilor: utilizabil / complet este
de 65/80 min. Motorul electric cu perii înseamnă o durată de
viață mai mare, generează mai multă putere și eficiență a cu -
plului, acesta fiind de 470Nm, turație nominală 2500 rot/min.
Mâner ergonomic, lumină LED, frâna electrică și prevăzută
cu cârlig pentru centură este ideală pentru construcția de
mașini, pentru montarea roților la autoturisme, îmbinări prin
înșurubare în construcții din oțel și construcții civile.

Set Combo: Mașină de înșurubat/găurit EY7430 +
Mașină înșurubat cu impact EY7530 + 2 acumulatori
10.8V-1.5Ah + Încărcător EY0L32 + Lanternă EY3732B +
Geantă textilă pentru transport: EYC110LA2L

Acest kit se adresează persoanelor care doresc să utilizeze o
gamă mai largă de scule cu acumulatori la un preț accesibil.
Geanta de scule face parte din gama de accesorii Panasonic,
fabricate dintr-un material textil rezistent, are rolul de tran -
sport și păstrarea tuturor produselor din kit împreună. Are în
interior un buzunar mare cu fermoar și 7 spații pentru toate
piesele din kit.
Lanterna reglabilă Panasonic EY3732B: Tensiune baterie:
10.8V; capacitate: 1.5Ah; luminozitate: 540 Lux; timp de ope -
rare: 240 min. 
Încărcător 10.8V – 1.5Ah Li-ion este destinat strict pentru în -
cărcarea acumulatorilor Panasonic și folosește un sistem de
monitorizare al celulelor acumulatorilor Li-ion prevenind su -
pra încălzirea sau supraîncărcarea acestora. LED-uri de sem -
nalizare verde/roșu, cablu electric cu lungimea de 2m.
Mașina de înșurubat cu impact tangențial 10,8V- 1,5Ah.
Foarte compactă, are o viteză de rotație 0-2200 rot/min,
cuplu maxim 90Nm, anduranță excepțională pentru greu -
tatea de 0,98kg cu acumulator inclus.
Mașina de înșurubat și găurit 10,8V- 1,5Ah. Corp ultracom -
pact pentru manevrare și control ușor. Timp de încărcare
rapid – 50 min, viteză de rotație în gol min 400 – max 1300
rot/min, cuplu maxim 20Nm, 17 trepte de cuplu mandrină +
1 poziție pentru găurire,prezența iluminatului cu LED pentru
locuri cu vizibilitate mică. Este ideală pentru producția sau
montajul mobilierului sau pentru orice aplicație de înșurubare
sau găurire. 
Încercați sculele Panasonic!
www.spotvisionelectric.ro 

APARATAJ ELECTRIC
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CABLURI S, I ACCESORII

Cablurile noastre Afumex N2XH și NA2XH 0.6/1kV
salvează vieți!

Cablurile noastre N2XH cu conductoare de cupru și NA2XH
cu conductoare de aluminiu fac parte din familia Low Smoke
Zero Halogen (LS0H). Aceste cabluri au un comportament
îmbunătățit la foc, în cazul unui incendiu degajă mult mai
puțin fum decât cablurile obișnuite cu manta de PCV. Gazele
emanate sunt de asemenea mai puțin toxice. Datorită
proprietăților lor îmbunătățite la foc, sunt recomandate
pentru instalațiile fixe în clădiri publice frecventate de un
număr mare de persoane, pentru complexe industriale,
fabrici, clădiri municipale, hoteluri, mall-uri și centre
comerciale, spitale, școli, aeroporturi și stații subterane de
metrou.

Produse sigure cu certificare CPR

Prysmian Group România are în portofoliul său produse care respectă toate standardele europene privind siguranța produselor
pentru construcții. După cum bine cunoașteți, începând cu 2017, cablurile proiectate pentru instalare fixă în clădiri rezidențiale și
comerciale sunt supuse Regulamentului pentru Produsele de Construcție (CPR), reglementate de standardul EN 50575. Toate
cablurile comercializate pe piața europeană trebuie să fie marcate CE și să conțină o Declarație de Performanță (DoP) care să includă
clasificarea CPR cu privire la performanța cablurilor la foc. În cazul unui incendiu în spațiile aglomerate, precum aeroporturi, spitale,
clădiri municipale, școli sau zgârie nori este crucial să avem cabluri cu emisii reduse de gaze toxice și fum pentru a facilita procesul
de evacuare.

Caracteristici principale

• Cablurile noastre AFUMEX sunt certificate CPR B2ca;
• Testarea cablurilor și certificările sunt realizate de către Instituții de Cercetare  reputabile printre care și VDE;
• Cabluri propagare limitată a flăcării, degajare redusă de căldură și emisii reduse de fum și zero halogeni;
• Aprobate pentru instalare în clădiri cu risc crescut și mediu de incendiu;
• Folosesc compoundul special rezistent la foc AFUMEX dezvoltat și brevetat de Prysmian Group;
• Fiecare cablu pe care îl producem vine cu o Declarație de Performanță (DoP) și poartă marcajul CE care confirmă

respectarea reglementărilor de rezistență la foc prevăzute în standardul EN 50575;
• Pot fi instalate în aer liber sau în canale și tuburi și permit o temperatură maximă de operare a conductorului de 90° C;
• Familia AFUMEX cu certificare B2ca oferă secțiuni între 25 mm2 și 185 mm2 și, în funcție de secțiune, un număr de
conductori cuprins între 1 și 5.

Atenție – ALL CABLES ARE NOT THE SAME

Împreună cu Europacable, Prysmian Group se implică în campania de
monitorizarea constantă a cablurilor instalate pe piața europeană. Prin campania
ACANTS (ALL CABLES ARE NOT THE SAME) depistăm neregularitățile de pe
piață și ne asigură că în clădirile cu risc crescut de incendiu sunt instalate doar
cabluri certificare conform standardelor în vigoare.

E2_2020 mai multe_E9/2008  5/18/20  12:53 PM  Page 6
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Clasificările CPR

Există șapte clase diferite de performanță la foc, unde
eliberarea de căldură și propagarea flăcării sunt principalele
criterii de clasificare: 

Clasa Aca definește cablurile neinflamabile (fără reacție), în
timp ce clasa Fca conține cabluri care nu îndeplinesc
cerințele clasei Eca (adică cu performanță nedeterminată).
Pe lângă eliberarea căldurii și propagarea flăcării există trei
clasificări suplimentare care se aplică claselor Dca, Cca, B2ca
și B1ca: emisiile de fum, picăturile de flacără și aciditatea.
Vedeți exemplul alăturat cu certificarea CPR a cablurilor
noastre N2XH / N2AXH.

CABLURI S, I ACCESORII

Emisii de fum

Clasa CPR
pentru cabluri

Picături
de flacără

Aciditate

EMISII DE FUM (EN 61034-2)
s1 Emisii reduse de fum

s1a s1 cu emisii > 80 %
s1b s1 cu emisii > 60 % și < 80 %

s2 Emisii medii de fum
s3 Niciunul din criteriile de mai sus
PICĂTURI DE FLACĂRĂ (EN 50399)
d0 Fără picături/particule de flacără
d1 Picături de flacără ce durează maxim 10 sec.
d2 Niciunul din criteriile de mai sus
ACIDITATE (EN 60754-2)
a1 Aciditate redusă < 2.5 μS/mm, pH > 4.3
a2 Aciditate < 10 μS/mm, pH > 4.3
a3 Niciunul din criteriile de mai sus

Cablurile Prysmian Group din gama AFUMEX cu certificare B2ca au cele mai înalte performanțe la foc și pot fi folosite în
deplină siguranță acolo unde riscul de incendii este ridicat sau foarte ridicat – în spații înghesuite care găzduiesc oameni din
toată lumea care vorbesc diferite limbi și care nu sunt familiarizați cu alarmele de incendiu și rutele de evacuare.

Pentru mai multe detalii vizitați pagina noastră https://ro.prysmiangroup.com/CPR sau contactați-ne.

RECOMANDĂRI EUROPACABLE

Luând în considerare problemele ce pot apărea în cazul utilizării produselor neconforme, scrisoarea Europacable
către Comisia Europeană și Directoratul General pentru Mobilitate și Transport subliniază trei criterii importante în
utilizarea cablurilor pentru tuneluri dar și pentru clădirile cu risc crescut de incendiu.

1) Cablurile din clasa Dca nu vor fi folosite pentru că, fiind echivalente cu
clasele Fca și Eca, nu îndeplinesc criteriile pentru “propagarea flăcării”/

2) Cablurile trebuie să îndeplinească criterii adiționale de clasificare s1a,
s1b, s1 sau s2 pentru a respecta cerința de “emisii reduse de fum”.

3) Cablurile trebuie să îndeplinească criterii adiționale de clasificare a1
sau a2 pentru a respecta cerința de “toxicitate redusă”.

Mai multe informații și documentul integral pe
ro.prysmiangroup.com/CPR
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Supraveghere video pentru o lume
sigură

Sistemele de monitorizare video sunt o
componentă crucială a conceptelor de
securitate fizică a obiectivelor protejate.
Scopul acestora este de a supraveghea
eficient instalațiile de producție, spațiile
de birouri sau alte obiective împotriva
perturbării activităților, a furtului sau a
spionajului industrial.
Sistemul de supraveghere video, în an -
samblul său, va fi la fel de sigur precum
fiecare element din componența sa, iar
rețeaua care conectează toate compo -
nen tele va juca un rol crucial în securi -
tatea acestui ansamblu. Sistemele de
supraveghere video sunt operate non
stop, ceea ce implică excelente proprie -
tăți de fiabilitate și robustețe în medii
dificile pentru fiecare din aceste com -
ponente. 
Fie că aveți nevoie de doar câteva
camere într-o hală de mici dimensiuni
sau sute de elemente de monitorizare
pentru a supraveghea o platformă in -
dus trială mai mare sau un ansamblu de

clădiri, Phoenix Contact vine în întâm -
pinarea nevoilor dvs. cu soluții scalabile
care pot fi adaptate cu ușurință la sis -
temul dvs. specific de supraveghere
video. Analizăm rețeaua de supra ve -
ghere video dintr-o perspectivă holis -
tică. În calitate de specialiști în produ -
sele și serviciile dedicate rețelelor in -
dustriale și implicit a echipamentelor
necesare conectării camerelor la ser ve -
rele video, vă oferim soluții industriale
care se vor asigura că nu veți avea nici
o pierdere a materialelor video. 

Încrederea oferită de
echipamentele industriale în
domeniul supravegherii video
În sistemele de monitorizare video, o
parte semnificativă a eforturilor de rea -
lizare a proiectului este consumată de
proiectarea, realizarea și instalarea
infrastructurii. Timpul alocat acestor
etape poate fi redus la minimum, iar
eficiența resurselor implicate va fi
semnificativ îmbunătățită apelând la
produsele industriale avansate și la

cutiile de control preasamblate. Iar
Smart Camera Box – sistemul integrat
de conectare în siguranță a camerelor
de supraveghere la serverul video –
asigură de aceste deziderate oferindu-
vă avantaje cum ar fi:
• Design foarte compact și robust.
Construcție cu grad ridicat de pro tecție
dotată cu un sistem flexibil de prese -
tupe pentru intrarea diverselor cabluri
(2 și 3);
• Funcționare într-o plajă largă de tem -
peraturi, fără elemente în mișcare (de
ex. ventilator);
• Sursă de alimentare încorporată (4) cu
buget total de putere de 160 W, asi -
gurând până la 90 W pentru fiecare port
POE;
• Protecție integrată la tranzienți sau
descărcări (6), precum și protecție anti -
vandalism sau la intervenții neau -
torizate (8), ambele cu semnalizare eve -
ni ment via Ethernet;

SISTEME DE SUPRAVEGHERE

Smart Camera Box pregătit pentru acțiune!

Fig. 1: Implementare ușoară și disponibilitate ridicată cu ajutorul Smart Camera Box

Fig. 2: Tommy Göring - Product Manager -
explică avantajele noului Smart Camera Box
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QUINT POWER
Disponibilitatea maximă a sistemului
Surse de alimentare cu puteri de ieşire de până la 960 W
Unice mulţumită:

• Celor mai puternice circuite de ieşire

• Celor mai robuste circuite de intrare

• Soluţiei complete de semnalizări confi gurabile

• Disponibilităţii în variante pre-confi gurate

Pentru mai multe informații și sfaturi, nu ezitați să ne contactați la

sales.ro@phoenixcontact.com sau la +40-21-350-88-12.

www.phoenixcontact.ro
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SISTEME DE SUPRAVEGHERE

• Mecanism integrat de despicare
(splice) și conectare a fibrelor optice (7);
• Switch gigabit (cu 2/4 porturi POE)
completat cu funcții de management
orientate către aplicație (5);
• Caracteristici mecanice și electrice de
securitate;
• Adaptor de instalare universal, ori -
entat către ușurința în exploatare grație
mecanismului simplu de blocare (1).
Soluțiile disponibile în prezent pentru
acest domeniu al conectării camerelor
video la serverele de monitorizare, sunt
în unele cazuri bazate pe construcții
rea lizate în carcase care nu se ridică la
cele mai ridicate standarde de protecție
sau robustețe, de multe ori fiind gân -
dite pentru aplicații de interior, neasi -
gurând exigențele aplicațiilor în aer
liber. De cele mai multe ori găsim la
interior componente uzuale, procurate
din surse diferite, cu posibile vicii de
compatibilitate, iar cablarea acestora
este câteodată prea complicată. Ca
atare, designul foarte compact și
robust, componentele atent selec -
ționate și funcționalitățile complete,
precum și ușurința în instalare și ex -

ploatare ale Smart Camera Box, fac din
aceasta soluția ideală pentru imple -
mentarea eficientă a infrastructurii unei
aplicații de monitorizare video. 

Pentru mai multe informații și sfaturi,
nu ezitați să ne contactați la
sales.ro@phoenixcontact.com sau la
+40-21-350-88-12.
www.phoenixcontact.ro

Fig. 3: Arhitectura internă a Smart Camera Box

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează anul acesta,
prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), un program
destinat iluminatului ecologic în orașele și comunele din țara
noastră. Programul este multianual, iar bugetul stabilit pentru
2020 este de 384 milioane lei.
Prin program, localitățile din România vor putea înlocui corpu -
rile de iluminat cu consum ridicat de energie electrică cu cor -
puri de iluminat cu LED. Totodată, administrațiile vor putea
achiziționa și sisteme de dimming/telegestiune, care permit
reglarea fluxului luminos.
Conform programului, localitățile cu până la 4000 de locuitori
pot primi până la 500.000 de lei pentru un astfel de proiect, în
timp ce cele cu peste 4000 de locuitori pot accesa prin AFM
suma de 1.000.000 de lei.
„În plină pandemie de coronavirus, vrem ca o parte din fon -
du rile AFM să intre direct în economia României prin pro -
grame care să o sprijine. Programul de iluminat public stradal
va reduce cu până la 40% consumul de energie electrică din
fiecare oraș din România. În acest fel, dincolo de reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră, vom obține și o scădere
consistentă a facturii locale și naționale la electricitate.
Astăzi, mai bine de 20% din consumul total de energie elec -
trică al unei localități provine din iluminatul străzilor. Or,
aceste cifre susțin și o sursă continuă de poluare cu emisii de

CO2 și costuri ridicate pentru administrațiile locale. Bugetul
alocat pentru 2020 va permite ca circa 700 de localități din
România să pornească aceste investiții și să beneficieze de o
susținere financiară de maximum 90% pentru proiecte de
eficientizare energetică a iluminatului public”, a declarat
Costel ALEXE, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Ghidul de Finanțare al programului va fi supus consultării
publice. După încheierea acestei perioade, vor fi analizate
toate observațiile și propunerile primite, urmând ca varianta
finală a ghidului de finanțare să fie publicată în Monitorul
Oficial al României.
Ulterior publicării ghidului, va fi organizată sesiunea de finan -
țare, iar UAT-urile vor putea depune documentațiile, în ve -
derea participării în program.

Iluminat public cu LED-uri pe străzile din România

E2_2020 mai multe_E9/2008  5/18/20  12:53 PM  Page 10



Interesul internațional pentru utilizarea radiațiilor ultraviolete
(UVR) pentru a gestiona riscul de transmitere a COVID-19 este
mare și crește rapid cu fiecare zi a acestei pandemii glo bale. Din
această cauză CIE a publicat o declarație de poziție-PS (Position
Statement):
(https://cie.us2.list-manage.com/track/click?u=
e25bed896798c7b36ce96e44d&id=0b70e6b333&e=5b62f8aba5)
(PS)
în urma celor două publicații ale CIE:
(https: //cie.us2.list-manage.com/track/click?u=
e25bed896798c7b36ce96e44d&id=164f0a20d8&e=5b62f8aba5)
legate de aplicațiile UV-C care au fost recent oferite disponibile
gratuit. Împreună, acestea au fost accesate de peste 10000 de
ori în ultimele două luni !
Această nouă declarație de poziție (PS) a CIE rezumă aceste
două publicații menționate mai sus și oferă cele mai recente
perspective în acest domeniu, pentru a explica cele mai im -
portante aspecte ale utilizării UVR, în special UV-C (radiații ultra -
violete care acoperă intervalul de la 100 nm la 280 nm) pentru a
gestiona și controla transmiterea acestei boli infecțioase.
Punctele cheie pentru înțelegerea acestui PS sunt:
• UV-C este extrem de util în dezinfectarea aerului și a
suprafețelor sau în sterilizarea apei. Cu toate acestea, CIE și
OMS avertizează împotriva utilizării lămpilor de dezinfectare UV
pentru a dezinfecta mâinile sau orice altă zonă a pielii (OMS,
2020 (https://cie.us2.list-manage.com/track/click?u=
e25bed896798c7b36ce96e44d&id=9ebd7a388e&e =
5b62f8aba5)).
• UV-C poate fi foarte periculos pentru oameni și animale și ar
trebui utilizat numai în circumstanțe controlate cu atenție
folosind produse bine proiectate, asigurându-se că limitele de
expunere specificate în ICNIRP (2004) (https://cie.us2.list-
manage.com/track/click?u=e25bed896798c7b36ce96e44d&id=
38e041e5b7&e=5b62f8aba5) și IEC / CIE (2006)
(https://cie.us2.list-manage.com/track/click?u=
e25bed896798c7b36ce96e44e17e) nu sunt depășite. Cu toate
acestea, riscul de cancer de piele de la dispozitivele care emit
numai UV-C este considerat neglijabil.
• UV-C poate provoca fotodegradarea materialelor și acest lucru
trebuie luat în considerare acolo unde materialele sensibile, cum
ar fi materialele plastice sunt în mediul expus.
• Sunt necesare urgent mai multe cercetări cu privire la
aspectele de siguranță ale noilor surse UV-C, în special în ceea
ce privește pragurile de siguranță pentru a evita fotokeratita
(„arsurile solare” ale corneei).
• Pentru evaluarea corectă a UVR și gestionarea riscurilor, sunt
esențiale măsurătorile UVR.
• Produsele UV-C destinate consumatorilor generali pot să nu
fie sigure de utilizare sau să nu poată fi eficiente pentru
dezinfectare.
Declarația de poziție CIE poate fi descărcată de pe site-ul CIE
(https://cie.us2.list-manage.com/track/click?u=
e25bed896798c7b36ce96e44d&id=058377713a&e=5b62f8aba5)
și va fi urmărită cu un scurt webinar explicativ în zilele
următoare.

www.cie.org

Declarație CIE privind utilizarea

radiațiilor ultraviolete (UVR) pentru a
gestiona riscul de transmisie COVID-19
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Senzorul fotoelectric acționează pe
baza măsurării intensității luminoase a
fasciculului emis de emițător, care cade
pe elementul fotosensibil al recep -
torului. În funcție de destinația senzo -
rului, se utilizează diferite tipuri de lu -
mină și de modulație a fasciculului. Cel
mai des este folosită lumina infraroșie,
invizibilă pentru ochiul uman. Datorită
acesteia, detecția poate fi realizată într-
un mod care nu distrage atenția, dar
acest lucru are și dezavantaje, de care
s-a convins, de exemplu, oricine a mon -
tat un senzor într-o poartă cu scopul de
a preveni închiderea acesteia atunci
când în dreptul acesteia se află un ve -
hicul. De aceea, adeseori, în timpul lu -
cră rilor de montare, se folosește ca
accesoriu suplimentar indicatoarele
laser, care ajută la poziționarea emiță to -
rului și receptorului unul față de celălalt.
Mulți senzori fotoelectrici sunt prevă -
zuți cu diode care semnalizează statu -
sul de funcționare a acestora, inclusiv
conectarea corectă între emițător și
receptor. Observarea acestor diode și a
culorilor luminii acestora ajută la mon -
tarea corectă a senzorilor și la determi -

narea statusului inițial sau a corecti tu -
dinii reacției la un obiect, ceea ce este
deosebit de important atunci când este
reglată sensibilitatea.
Aproape orice proiectant electronist,
automatist sau integrator - pentru că,
cel mai adesea, aceștia folosesc sen -
zorii fotoelectrici - va putea să evalueze
cu ușurință cerințele pe care le impune
aplicația țintă și să aleagă tipul de sen -
zor potrivit. Cu siguranță, criterii impor -
tante vor fi factori precum: mediul în
care funcționează senzorul, tempera -
tura ambiantă, rezistența mecanică (toți
factorii menționați vor influența, de
asemenea, alegerea materialului
carcasei, a gradului de etanșeitate IP al
acesteia și a modului de fixare), tipul de
lumină din mediul ambiant, destinația
senzorului și raza de detecție necesară,
tensiunea de alimentare disponibilă și
tipul de ieșire. În anumite situații, o
mare importanță o poate avea timpul
de reacție al senzorului, deși mai de -
grabă nu acest lucru îl așteptăm de la
senzorii de rază mare de acțiune. Un
criteriu extrem de important este și
tipul obiectului sau obiectelor detec -

tate. Anumiți senzori reacționează chiar
și atunci când în calea fasciculului dintre
emițător și receptor se află o folie sub -
țire, transparentă. Altele necesită o
opa citate a obiectului aproape totală.
Altele sunt prevăzute cu un poten -
țiometru pentru reglarea sensibilității,
cu ajutorul căruia poate fi setat cu pre -
cizie pragul de declanșare.
Atunci când alegeți senzorul, merită să
țineți cont și de marcă. Pentru utilizări
industriale sau alte echipamente în care
este importantă funcționarea sigură a
senzorului și aceasta nu doar sub as -
pectul siguranței utilizatorilor, dar și al
confortului utilizării aplicației, este reco -
mandat să căutați produse verificate ale
unor fabricanți cunoscuți. De exemplu,
dacă producătorul senzorului este firma
Panasonic, putem presupune că a fost
efectuat un control riguros al calității
sen zorilor, iar acestea vor funcționa
într-un mod sigur și stabil.
Să verificăm cum putem, în practică, să
facem ca un asemenea senzor să func -
ționeze conectat la orice controler PLC.
Deși programul de exemplificare a fost
realizat pentru Siemens LOGO! v8, da -
to rită lizibilității limbajului FBD, acesta
poate fi adaptat fără mari efor turi
pentru a fi utilizat pe o altă platformă. 
Dacă avem un singur senzor foto -
electric, recunoașterea direcției de miș -
care a obiectului este foarte dificilă.
Pentru a putea face acest lucru, ar
trebui fie să modulăm fas ciculul lu mi -
nos și să folosim efectul Doppler, fie să

Senzorii fotoelectrici în practică -
recunoașterea direcției de mișcare

Există două tipuri de senzori care sunt folosiți cel mai frecvent în diverse tipuri de
automatizări industriale: senzori fotoelectrici și inductivi (de proximitate). Ambele
prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje, care le determină utilizarea. De exemplu,
dacă senzorii inductivi pot detecta obiecte metalice ascunse în spatele unui obstacol
nemetalic, netransparent, senzorii fotoelectrici nu au această posibilitate, acestea
trebuind să „vadă” obiectul într-un anumit spectru al luminii. Pe de altă parte, dacă într-
un asemenea senzor folosim lumina de laser, atunci raza de detecție poate fi foarte
mare, ajungând chiar la câteva zeci de metri. Senzorii inductivi nu se pot lăuda cu o
asemenea rază de acțiune.

Transfer Multisort Elektronik

Figura 1. Principiul de funcționare a detectorului direcției de mișcare: A) stare de repaus – obiectul se apropie de senzori din partea stângă, 
B) senzor „1” activ, C) senzori „1” și „2” activi, D) senzor „2” activ, E) stare de repaus

APARATAJ ELECTRIC

E2_2020 mai multe_E9/2008  5/18/20  12:53 PM  Page 12



ELECTRICIANUL 3/2020   13

măsurăm timpul dintre seriile de impul suri trimise spre
obiect. Acestea sunt însă metode greu de realizat în practică,
mai degrabă scumpe și nu mulți le pot aplica. Mult mai ușor
este să așe zăm doi senzori unul lângă altul și să verifi căm
succesiunea declanșării acestora.
În figura 1 este prezentat principiul de funcționare a acestei
soluții. Dacă folo sim doi senzori – convenim să îi nume rotăm
„1” și „2” – declanșarea lui „1”, iar apoi a lui „2” putem con -
veni că în seamnă direcție de mișcare spre dreap ta, iar în
ordine inversă – spre stânga. Totuși, pentru ca algoritmul
nostru să funcționeze în mod sigur și să poată fi folosit nu
doar pentru detectarea direc ției de mișcare, dar și, de
exemplu, pentru numărarea obiectelor, trebuie să intro -
ducem și anumite restricții. În pri mul rând, obiectul trebuie
să se depla seze în fața senzorilor, determinând declanșarea
acestora, dar acest lucru este destul de evident. În al doilea
rând, distanța maximă între senzori nu poate fi mai mare
decât cele mai mici dimen siuni ale obiectului. Astfel, senzorii
noștri se vor declanșa pe rând, de exemplu: ambii inactivi _>
„1” activat _> „1” și „2” activați _> „2” activat _> ambii
inactivi.
În al treilea rând, mișcările accidentale ale obiectului verificat
între senzori nu ar trebui să declanșeze în mod eronat insta -
lația. Sigur că este vorba de un pro gram și nu pot fi excluse
ero rile lo gice, cu toate acestea trebuie verificat cu riguro -
zitate cu ajutorul simulatorului sau al unei instalații-model,
testând al goritmul în diferite situații care pot apărea în
practică. 
În figura 2 este prezentat un exemplu de program în limbaj
FBD, scris în me diul gratuit LOGO! Soft Comfort. Dacă am
folosi un controler LOGO!, atunci la intrările acestuia I1 și I2
trebuie să apli căm o tensiune care reprezintă „1” lo gic. Dacă
ar fi vorba de LOGO! 24RC, aceasta ar fi o tensiune din
intervalul 18…24 V DC. Dacă am folosi o versi une alimentată
la o tensiune alternativă de 230V AC, atunci „1” logic ar
repre zenta o tensiune cu mult mai mare, dar în acest caz
trebuie să fim atenți la tipul și parametrii ieșirii senzorului! 
Așa cum s-a amintit, tensiunea de la contactele senzorilor
trebuie aplicată la intrările I1 (de la senzorul „1”) și I2 (de la
senzorul „2”). Programul este astfel scris încât direcția de

mișcare de la I1 la I2 conduce la generarea unui impuls la
ieșirea porții B020, iar de la I2 la I1 la ie șirea porții B006.
Pentru a demonstra utilitatea aplicației folosite ca exemplu,
la ieșirile ambelor porți au fost conectate un contor bidi -
recțional (B023) și un circuit logic (B021 – poarta XOR, B022
– circuit flip-flop RS). Sarcina circuitului logic constă în
setarea intrării direcției de numărare, dacă intră impulsuri
„pozitive” (de la poarta B020) și aducerea la zero, dacă
acestea sunt negative (de la poarta B006) și în elaborarea
semnalului de ceas aplicat la intrarea numărării.  Datorită
setării și aducerii la zero a in trării direcției de numărare,
contorul va număra în sus (intrare setată) sau în jos (intrare
adusă la zero).
Blocul contorului Up/Down Counter din LOGO! are ieșirea
setată și adusă la zero conform condițiilor stabilite în fe -

reastra de proprietăți a contorului. În
cazul în care, ca în figura 3, în câmpul
„On” introducem „1”, iar în câmpul
„Off” lăsăm „0”, atunci ieșirea va fi
setată atunci când valoarea contorului
este mai mare decât 0 și adusă la zero
atunci când valoarea contorului este
egală cu 0. Dacă însă la această ieșire
aplicăm un bloc funcțional Output, de
exemplu Q1, releul de ieșire nr. 1 al
con trolerului LOGO! 24RC va închide
contactele, atunci când valoarea con -
torului este mai mare decât 0. În acest
mod putem construi repede și ușor un
echipament care va cupla și decupla
automat iluminatul, numărând per soa -
nele care intră și care ies în/din încă -
perea respectivă. Lumina trebuie să se
aprindă dacă o persoană intră și să se
stingă dacă toate persoanele ies.

APARATAJ ELECTRIC

Figura 2. Exemplu de program scris în limbaj FBD pentru controlerul LOGO! v8

Figura 3. Fereastra de proprietăți a blocului contorului Up/Down
Counter
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INTRODUCERE

Verificarea calității energiei electrice
este cel mai important pas în identi -
ficarea și rezolvarea problemelor legate
de alimentarea cu energie electrică.
Aceste probleme, dacă nu sunt reme -
diate, pot afecta și reduce performanța
echipamentelor. De asemenea, pot
duce la scăderea productivității și a pro -
fitabilității și chiar pot pune probleme
privind siguranța în exploatare; totuși
studiul privind cali tatea energiei repre -
zintă un mod orga nizat și sistematic de
a rezolva acest tip de probleme.
Investigația poate fi făcută de un singur
echipament sau de o întreagă instalație
electrică. În prin cipiu, verificarea calității
energiei elec trice presupune următorii
pași:
• Pregătirea studiului;  
• Verificarea și cunoașterea locației

unde se va face măsurătoarea;
• Monitorizarea energiei; 
• Analiza și raportarea datelor conform

cerințelor;
• Aplicarea soluțiilor de rezolvare a

problemelor întâmpinate;
• Găsirea unei soluții de rezolvare a

problemelor.

APARATE PENTRU
MONITORIZAREA CALITĂȚII
ENERGIEI ELECTRICE
Instrumentele de bază pentru
monitorizarea calității energiei sunt:
analizorul de calitate a energiei, aparatul

de testare a circuitelor, multimetrul și
un scanner în infraroșu. Alte instru -
mente utile sunt traductoarele de
curent de tip clește (Efect Hall), camera
de termoviziune, reportofonul, instru -
mentul pentru măsurarea rezis tenței
prizei de împământare și a rezistenței
de izolație. 
Analizoarele de calitate a energiei se
încadrează în două categorii: portabile și
instalate permanent (fixe).  
Analizoarele portabile, precum familia
de instrumente MAVOWATT 200, sunt
folosite în mod uzual în aplicații în care
durata de monitorizare este limitată,
fiind instalate doar pentru durata stu -
diului și dezinstalate după terminarea
acestuia. Astfel de instrumente de
monitorizare au în mod curent intrări de
măsură de tip banană pentru tensiune
și măsurarea curentului prin bobine de
tip Rogowski.

Ultima generație de analizoare portabile
de calitate a energiei, precum
MAVOWATT 200, aduc un grad sporit
de siguranță a utilizatorului și produc -
tivitate sporită, prin utilizarea pro to -
colelor de comunicație Wi-Fi, Ethernet
și Bluetooth pentru controlul complet la
distanță, după instalarea instrumentului
de măsură. Utilizatorii pot închide ușa
tabloului electric și pot utiliza tableta,
smartphone-ul sau computer-ul pentru
a configura instrumentul, a vizualiza
datele măsurate în timp real și a des căr -
ca aceste date de la distanță, reducând
astfel în mod semnificativ expunerea
lor la medii de lucru periculoase.     

Instrumentele de monitorizare a calității
energiei electrice, instalate permanent,
așa cum sunt cele utilizate în sisteme
fixe oferite de GOSSEN METRAWATT,
sunt instalate de obicei pentru toată
durata de viață a instalației, și utilizează
terminale de tip șurub pentru măsu -
rarea tensiunii și conectarea la transfor -
matoare de curent. Astfel de instru -
mente sunt de obicei montate în con -
diții de siguranță, în spatele ușilor în -
chise ale tablourilor electrice sau a echi -
pamentelor de comutație și sunt moni -
to rizate de la distanță prin intermediul
unor soluții software de tip server,
utilizând protocolul de comunicație
Ethernet sau fibră optică.
Instrumentele moderne de analiză a
calității energiei electrice ar trebui să fie
de Clasă A, conform IEC 61000-4-30,
standard internațional pentru măsu -
rarea calității energiei electrice. Publicat
initial în 2003 și actualizat ultima dată în
2014 (Ediția a 3-a), IEC 61000-4-30 spe -
cifică tehnicile de măsurare care ar
trebui realizate pentru măsurarea cu
acuratețe și corectitudine a calității
alimentării cu energie electrică.

PREGĂTIREA STUDIULUI

Ca orice reporter investigativ de cali -
tate, pentru a trage concluzia corectă
asupra unui subiect, procesul de analiză
trebuie să presupună aflarea a ce,
unde, când, cum și de ce au apărut pro -
blemele de calitate a energiei electrice.
Definirea obiectivelor, nu numai că
menține proiectul în grafic, dar ajută și
la identificarea resurselor necesare
pentru efectuarea sarcinii. Locul de mo -
nitorizare depinde de locul în care sunt
observate probleme sau în care se
presupune că acestea ar exista. 

Verificarea și studiul calității energiei

electrice

Figura 1. Analizor de calitate a energiei
portabil, instalat de un electrician echipat

corespunzător

Figura 2. Comunicația la distanță 
dintre MAVOWATT 200 și o Tabletă &

Smartphone

Figura 3. Instrumente instalate permanent
(fixe) oferite de GOSSEN METRAWATT

CALITATEA ENERGIEI
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VERIFICAREA ȘI CUNOAȘTEREA LOCAȚIEI

Inspectarea locației începe printr-o inspecție vizuală a exte -
riorului și a zonei adiacente instalației, pentru a dobândi o mai
bună înțelegere a zonei. Lucrurile care trebuie considerate
includ tipul de distribuție electrică (de exemplu, subterană),
metoda și poziționarea instalației de compensare a factorului
de putere, instalații învecinate care ar putea induce per -
turbații într-un circuit comun, posturi de distribuție/stații apro -
piate și alte condiții potențial problematice. 

MONITORIZAREA ENERGIEI 

Analizoarele de calitate a energiei trebuie plasate în locațiile
determinate în urma procesului de planificare și inspecție. În
general, pentru determinarea calității energiei oferite de fur -
nizor, plasați analizorul în punctul general de alimentare.
Pentru a rezolva o problemă manifestată la nivelul unui singur
echipament, plasați analizorul cât mai aproape de sarcină.
Este importantă monitorizarea atât a tensiunii cât și a
curentului. 

ANALIZA SI RAPORTAREA DATELOR CONFORM
CERINȚELOR

Pentru identificarea problemelor echipamentelor, factorul
cheie este analiza datelor într-o manieră sistematică. Mai
întâi trebuie căutate evenimente de calitate a energiei care
au apărut în timpul unei funcționări defectuoase a
echipamentului. Apoi trebuie identificate evenimentele care
duc la depășirea parametrilor de funcționare pentru
echipamentul afectat. 

GĂSIREA UNEI SOLUȚII DE REZOLVARE A
PROBLEMELOR

Adăugarea unor noi circuite, sisteme UPS, transformatoare,
filtre, sau a altor mijloace de atenuare a efectelor, pot duce la
rezolvarea problemelor identificate în timpul studiului.
Mutarea unei surse de interferență, de pe un circuit pe altul,
poate uneori conduce la rezultate pozitive. 
Probabil, cea mai importantă regulă este sa începeți cu lucru -
rile simple. Oamenii sunt mereu surprinși de faptul că
deseori problemele de calitate a energiei sunt cauzate de
lucruri simple precum conexiuni imperfecte.

ARC BRAȘOV SRL este partener autorizat în România.
Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați.

Tel: 0268 - 472 577; 0268 - 477 777
arc@arc.ro
www.arc.ro
blog.arc.ro
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Mulți experți afirmă că saltul în dez -
voltarea omenirii datorat apariției
Internetului este poate la fel de im -
portant ca și cel datorat apariției mo -
toarelor cu abur. Internetul a făcut co -
mu nicarea și accesul la informații ex -
trem de facile și disponibile aproape
oricui. 
Industria a început să se metamor -
fozeze la rândul ei și asistăm acum la o
reorientare profundă referitor la pro ce -
durile și procesele care conduc la rea -
lizarea bunurilor. 
Producția de masă implica însă investiții
inițiale foarte mari, accesibile doar com -
pa niilor puternice. Unitățile de pro duc -
ție mici trebuiau să caute nișe de piață
în zonele în care marii producători nu
erau interesați.
Noul concept de Smart Factory promite
aproape oricui produse personalizate, la
prețul unui produs de masă. Trebuie să
detaliem mai întâi noțiunea de Smart
Factory pentru a putea avea o privire de
ansamblu asupra conceptului, modului
de realizare și beneficilor pe care le
poate aduce.
Conceptual, o fabrică inteligentă folo -
sește mașini și utilaje interconectate
prin rețele de date, capabile să schimbe
informații și să transfere piese și pro -
duse între ele. Toate elementele din
sistem acționează pe baza solicitării
transmise de către operatorul uman și
își adaptează procesul de producție în
timp real, conform cererii. Această fle -
xibilitate extremă este posibilă doar prin
automatizare și robotizare completă și
toate elementele din lanțul de produc -
ție trebuie să fie la același nivel de per -
formanță tehnologică. În acest fel, nu
mai apar diferențe mari de preț în cazul
producției unei cantități mai mici. În
aceste condiții,o unitate de producție
Smart poate să rivalizeze cu un colos
industrial.
Acum este cazul să conștientizăm că
organele de simț ale omului trebuie
înlocuite cu sisteme de senzori astfel
încât procesul de producție să se des -
fășoare fluent și corect. Mulți senzori

înseamnă multe date care trebuie
transmise rapid și corect prin cabluri
către sistemele de comandă și control.
Aici intervine LAPP și vă oferă cablurile
de date și conectorii corespunzători și
garanția că produsele noastre sunt
conforme cu tehnologiile Industriei 4.0.
Un senzor de calitate are nevoie de un
cablu de date performant, altfel este
posibil ca semnalul care ajunge la sis -
temul de comadă să fie depreciat și
deci să devină nefolositor.
Cablurile de date pot fi clasificate după
purtătorul de informație: curent electric
sau lumină.
În cazul curentului electric, frecvența
semnalului clasifică cablurile de date în
cabluri de joasă frecvență și cabluri de
înaltă frecvență. LAPP acoperă toate
cele trei segmente prin brandurile
UNITRONIC® pentru cablurile de date
de joasă frecvență, ETHERLINE®

pentru cablurile de date de înaltă
frecvență și HITRONIC® pentru
cablurile de fibră optică. În Germania, o
țară cunoscută pentru nivelul înalt de
tehnologie, produsele LAPP sunt foarte
folosite în tot ceea ce este legat de
mediul industrial. LAPP este parte a
studiilor realizate referitor la revoluția

industrială 4.0. Specialiștii grupului
participă activ la definirea conceptelor
și a modului de implementare a aces -
tora, reușind, astfel, să producem unele
dintre cele mai performante cabluri de
date pentru zona industrială.
În industrie, de la nivelul senzorilor sunt
trimise informațiile spre unitatea de co -
mandă care elaborează semnale pe care
le trimite către elementele de exe cuție.
Unii senzori au nevoie să trans fere vo -
lume mici de date care pot fi transmise
pe cablurile de joasă frec vență. În cazul
altora, trebuie transfe rate volume mari
de date, astfel încât sunt necesare ca -
bluri de date de înaltă frecvență.
Aplicațiile în care camerele video de
înaltă rezoluție sunt folosite la iden tifi -
carea diverselor repere solicită cabluri de
înaltă frecvență de categorie Cat 6A,
calificate pentru rate de trans mitere a
informației de 10Gbit/s. Uneori la per for -
manțele electrice trebuie să se adauge și
performanțe mecanice deo sebite (cicluri
continue de îndoire-dez doire sau mișcări
de torsiune). LAPP a pro iectat și realizat
cabluri de date capa bile să răspundă
tuturor acestor cerințe și să asigure o
rezistență sporită la agre si unile chimice
frecvente în mediul industrial. 

Transmisia de date - provocarea 

Industriei 4.0
Ing. Dan Ciortea, LAPP ROMANIA

CABLURI S, I ACCESORII
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Pe lângă produsele de bază, LAPP fur -
nizează și cabluri premufate cu conec -
tori codificați standard sau produse per -
sonalizate conform aplicației în care
trebuie folosite.
Conceptele legate de Industry 4.0 sunt
deja implementate în compania
noastră, de la fluxul de producție până
la sistemele logistice. O comandă de
livrare introdusă în sistem este execu -
tată automat de către manipulatoare
complet automatizate capabile să preia
din depozitul de tip high racks produ -
sele potrivite din locațiile corespunză -
toare și să le introducă în cutii sau pa -
leți. Operatorul uman are doar rol de
supervizor final. Gestiunea depozitului
este on-line iar informațiile legate de
nivelul stocurilor sunt transformate în
comenzi către cele 19 unități de
producție LAPP pe baza unor algoritmi
care iau în calcul și prognozele de li -
vrare. Imensul flux de informații vehicu -
lat între toate elementele acestui lanț
enorm trebuie să rămână neperturbat și
corect, indiferent dacă zona în care sunt
pozate cablurile de date este o zonă
industrială sau o zonă de birouri. Doar o
calitate excepțională a cablurilor de
date permite realizarea acestui dezi -
derat.
Cablurile de date fabricate de LAPP sunt
caracterizate de o imunitate foarte bună

față de perturbațiile electromag netice,
obținută printr-o atentă proiec tare și
realizare a sistemelor de ecra nare. Pe
lângă calitatea intrinsecă a unui cablu de
date, alegerea cores punzătoare a unui
produs în funcție de tipul de aplicație
este factorul hotărâtor pentru atingerea
performanțelor optime.
Echipa LAPP România vă oferă, prin
pregătirea tehnică  și experiența în
aceste aplicații industriale, consultanță

pentru alegerea celor mai bune soluții
atât în domeniul curenților slabi, pre -
cum și în cel al curenților tari și la
proiectarea sistemelor de paturi de
cabluri.
Revoluția industrială 4.0 se referă la
interconectare iar noi suntem veriga ce
vă leagă de viitor. Vom continua
această serie de articole pentru
Industrial Communication.

CABLURI S, I ACCESORII
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MÆSURARE ØI TESTARE

Noul tester trifazat de raport de transformare Megger a fost
dezvoltat pentru a efectua teste de raport pentru orice trans -
formator de putere, de tensiune sau de curent. TTRU3 este
proiectat pentru a utiliza metoda de test cu raport de trans -
formare în trepte, similar cu vechile modele TTR cu inductor,
dar cu excitarea și măsurarea tuturor celor trei faze simultan!
Folosind tehnologie de ultimă generație și cele mai moderne
și inovatoare procese de fabricație, TTRU3 este proiectat
pentru a rezista și funcționa în cele mai severe condiții de
teren. TTRU3 garantează o precizie a raportului de trans -
formare de ±0,05%, oferind rezultate repetabile atunci când
securitatea este un factor determinant.

Cu TTRU3 se efectuează ușor următoarele teste: raportul de
transformare trifazat real, raportul de transformare mono -
fazat, curentul de excitație, polaritatea, deviația unghiului de
fază, echilibrul magnetic, recunoașterea vectorului și defa -
zajul. Acestea evidențiază următoarele defecțiuni: contacte
slăbite, scurtcircuite între înfășurări, spire întrerupte, defor -
marea înfășurării, problemele de contact ale comutatorului
de ploturi, probleme ale miezului ca și multe altele din defec -
tele transformatoarelor de putere.
Greutatea instrumentului (numai 6,5 kg) îl face cu 25% mai
ușor decât oricare alte instrumente trifazate existente pe
piață. Setul universal de cabluri de test permite utilizatorilor
să comute rapid între alte echipamente de test transfor -
matoare Megger, mai mult seturile de cabluri de la modelele
TTR/MTO/MWA existente pot fi utilizate la fel de bine fară să
fie nevoie să cumpărați un set nou!
Două opțiuni de interfață sunt disponibile: afișajul intern color
de 180 mm sau portul USB pentru control via PC. Afișajul
intern este standard pe toate modelele TTRU3. Cu butoane
de operare evidente, setări clar definite și un flux de test
intuitiv, instruirea operatorilor este minimizată. 
Configurațiile vectoriale sunt afișate clar în timpul setării tes -
tului, asigurându-vă că a fost efectuată și selectată înainte de
începerea testului configurarea corectă. Aceeași aplicație

care este prezentă pe afișajul testerului este disponibilă și
pentru PC, oferind o experiență constantă pentru utilizatori.
Software-ul PowerDB Lite este de asemenea inclus standard
cu TTRU3, oferind o interfață comună de raportare pentru
creș terea productivității.

Utilizatorii finali obișnuiți ai TTRU3 includ producătorii de
trans formatoare, utilitățile din domeniul producerii, transpor -
tului și distribuției de energie electrică, companiile de servicii
de test și PIF, respectiv personalul de service și întreținere.
Și pentru TTRU3 ca și pentru oricare dintre echipamentele
Megger, operatorii rămân cu aceeași experiență pozitivă în
utilizare: robustețe, rapiditate, precizie și repetabilitate ridi -
cate, toate cu respectarea tuturor standardelor de securitate
pentru instrument și operator!

Noul tester TTRU3 - rapid, precis

și ușor

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
ro.megger.com; www.sebakmt.com;
info.ro@megger.com; www.cabletestvan.com 
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APARATAJ ELECTRIC

Seria de PC-uri industriale ultra-com -
pacte de la Beckhoff care a fost lansată
cu C6015 a avut o poziționare de mare
succes pe piață datorită posi bilităților
flexibile de aplicare. Device-ul multi-
core, C6017, oferă interfețe op ționale
(până la 2 x RJ45, 2 x USB 2.0), un UPS
cu autonomie 1 secundă opțio nal, sau o
combinație de interfețe adi ționale și
UPS cu autonomie 1 secundă  – totul
într-o carcasă care măsoară numai 82
mm x 82 mm x 66 mm.
Combinând performanța înaltă de calcul
cu un design fără ventilator, noul C6025
IPC este o alegere ideală pentru apli -
cații de control solicitante unde IT-ul
verde, sustenabil este de asemenea o
cerință. Este construit în jurul proce -
soarelor Intel® Core™ i U care oferă
capacități de performanță Core™ I însă
consumă seminificativ mai puțin decât
alte procesoare din aceeași serie. 
Prin adăugarea PC-ului industrial ultra-
compact, C6030, multiplele beneficii
ale seriei precum cerințele de spațiu
reduse, aplicabilitate universală pentru
aproape orice sarcină de automatizare
și vizualizare, cât și instalarea flexibilă,
sunt de asemenea disponibile pentru
aplicații complexe cu cele mai ridicate
cerințe de performanță. Noul C6032
adaugă un nivel în plus de plăci de cir -
cuite la PC-ul industrial cu o singură
placă, C6030, pentru a acomoda exten -
sii de funcții și interfețe modulare. Cu
ajutorul modulelor compacte PCIe,
C6032 poate fi perfect adaptat profilului
de cerințe ale aplicației. 

PC industrial ultra-compact fără
venti lator pentru integrarea
echipamentelor în IP 65/67

C7015 este un device IP 65/67 necos -
tisitor, dar puternic, pentru montarea
directă pe echipament. Ținând pasul cu
tendințele actuale, acest PC industrial,
cu montare universală și economic din
punct de vedere al spațiului, se potri -

vește perfect cu conceptele
moderne Industriei 4.0.
O mare varietate de
interfețe on-board permite
conectarea în rețea a
mașinilor sau secțiunilor
dintr-o fabrică în cloud sau în
alte rețele. Mai mult de atât,
co nexiunea integrată
EtherCAT P oferă posibilități
de neimaginat până acum
pentru conectarea directă a
elemen telor de acționare și
a senzorilor prin module
EtherCAT P Box cu
protecție IP 67. Rezolvarea
descentralizată a sar cinilor
de diagnoză complexă sau
de mo ni torizare a condițiilor
este astfel posibilă. Modulul de placă
de bază Beckhoff și combinația de
carcasă de zinc și aluminiu turnat au
fost dez voltate în stilul tipic Beckhoff
potrivit in dustrial, fiabil și cu valabilitate
îndelun gată. Deși are răcire pasivă,
C7015 este potrivit pentru temperaturi
de până la +50 °C. Datorită varietății
mari de inter fețe (3 x LAN, 2 x USB,
mini DisplayPort), 40 GB M.2 SSD cu
3D flash și CPU Intel Atom® integrat
(quad-core cel mult) cu suport universal
multi-core pentru TwinCAT 3, robustul

PC industrial poate fi folosit simultan
pentru automatizare de înaltă
performanță, vizualizare și comunicație:
de la clasicul controller de mașină până
la concepte moderne Industrie 4.0 ca
edge device. 

Generația Industrial PC ultra-compactă de la Beckhoff

Echipa Kreatron Automation

Distribuitor Romania:
Kreatron Automation SRL

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

Picture credits: Beckhoff Automation

Picture credits: Beckhoff Automation
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Datorită influenței greutății senzorilor bobină, pentru
măsurarea ratelor de debit foarte mici, este o practică
comună să fie folosită varianta Coriolis cu un singur tub.
Senzorii bobină din debitmetrele Coriolis cu două tuburi
sunt montați pe unul din cele două tuburi, asta influențând
greutatea tubului respectiv (cel pe care e montat).  

Ca atare, influența senzorilor bobină crește direct pro -
por țional cu micșorarea diametrului tubului. Din acest motiv
modelul cu un singur tub este favorit pentru mă surarea
debitelor foarte mici, unde bobinele sunt montate pe șasiul
dispozitivului și nu pe tub. Prin folosirea unui singur tub,
influența interferențelor externe crește dra matic. Pentru a
reduce această sensibilitate și în același timp pentru a
atinge o măsurare de înaltă acuratețe pentru debite foarte

mici, Heinrichs Messtechnik a ridicat dezvoltarea principiul
Coriolis cu două tuburi la un nou nivel.

În general, dispozitivul este disponibil în trei variante
de debit: 0–20, 0–50 și 0–160 kg/h. La cerere alte adaptări
sunt disponibile. De exemplu, carcase la specificațiile
clientului, diverse conexiuni sau interfețe. În particular,
pentru industria chimică sau a industriei semicon -
ductorilor sunt disponibile carcase din oțel inoxidabil,
sudate integral.

Cel mai mic debitmetru masic Coriolis din

lume: înaltă precizie sub 150 mm

MÆSURARE ØI TESTARE
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De la an la an, tehnologia a avansat și HELUKABEL a urmat
același trend, ofe rind cele mai bune soluții ale mo men tului,
totodata având viziune spre viitor. Raportat la provocările ce
aveau să apară în majoritatea industriilor, HELUKABEL a
dezvoltat unele dintre cele mai dotate centre de producție și
inovație, colaborând în permanență cu cei mai buni specialiști
din domeniu.
Știm cât de important este pentru par tenerii noștri să aibă
acces la cele mai inovative produse, care sunt menite să
satisfacă atât din punct de vedere teh nic cât și comercial
provocările momen tului. Aceste produse au rolul să atingă cu
succes obiectivele și așteptările partenerilor nostri de afaceri.
Mai jos vă prezentăm câteva dintre cele mai recente produse
inovative dezvoltate de HELUKABEL.

HELUPOWER® Reflect - Cablu reflectorizant pentru
vizualizarea zonelor de pericol

HELUPOWER® Reflect combină trans misia electrică cu
semnalizarea optică. Învelit cu o bandă reflectorizantă gal -
benă (DIN 67520), reflectă razele lumi noase înapoi la sursă,
indiferent de unghiul de incidență. „Strălucirea” Helupower
Reflect poate atrage atenția asupra pericolelor și obstacolelor
în în tuneric, evitând astfel producerea unui accident atunci
când este folosit, de exemplu, drept bandă de delimitare a
perimetrului. Acest cablu de alimentare cu certificare UL

este ideal pentru utili zarea în traficul rutier, operațiuni de sal -
vare, mine și tuneluri.
Proprietăți:
• foarte vizibil datorită benzii reflecto rizante;
• rezistență mare la abraziune;
• rezistent la radiațiile UV;
• ecranat împotriva interferențelor electromagnetice;
• certificat standard UL.

NSGAFÖU 3 kV - Acum și în versiunea de culoare
portocalie

O nouă soluție pentru cablarea rezis tenței la scurtcircuit în
construcția ta blourilor electrice, nemaifiind nevoie de tub de
protecție sau tub termocontrac tibil.
Avantaje:
• Economie de timp;
• Reducerea stocurilor;
• Diametrul exterior mai mic facilitează introducerea în

canalul de cablu tip pieptene;
• Nu produce cute / încrețituri;
• Nu prezintă pericol de supraîncălzire a manșoanelor de

capăt cu pistolul de încălzit;
• Aspect îmbunătățit.
Utilizare:
Potrivit pentru instalații de scurtcircuit și protecție la pământ;
în tablouri elec trice și distribuitoare de până la 1000 V.

MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA și MULTIFLEX 512®-C-
PUR UL/CSA – NOI PROPRIETĂȚI

Cablurile de tip Multiflex 512-PUR UL/CSA și MULTIFLEX
512®-C-PUR UL/CSA, acum au aprobare maritimă de tip
DNV/GL și sunt rezistente la noroi conform cu NEK TS 606.
Cu acestea, domeniul de aplicabilitate se extinde pentru
aceste cabluri, așa cum este specificat mai jos. Mai mult,
temperatura a crescut de la 80°C la 90°C și tensiunea nomi -
nală de la 600V la 1000V.
Bine de știut :
• NEK 606 este un standard pentru cablurile offshore;

CABLURI S, I ACCESORII

HELUKABEL, un motor de inovație în materie

de cabluri și accesorii
Inside Sales Specialist Gabriel Cotoară & Bogdan Dragu

De-a lungul a peste 40 de ani de activitate în domeniul cablurilor
și al accesoriilor de cabluri, HELUKABEL a dezvoltat un know-
how în ceea ce privește producția de produse premium, gata să
satisfacă și cele mai pretențioase cerințe și să bifeze cu succes
toate sarcinile la care au fost supuse și pentru care au fost
concepute. Expuse la numeroase teste și încercari, produsele
HELUKABEL și-au atins obiectivul, obținând toate certificarile în
domeniul de utilizare pentru care au fost destinate.
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• NEK 606 conține teste, certificări și acreditări ale cablurilor
offshore;

• Standardul NEK 606 confirmă cerințele minime ale cablu -
rilor, de exemplu cabluri fără halogen și rezistente la noroi;

• NEK 606 conține referințe la alte norme IEC privind rezis -
tența la foc, fără halogen, fum, ulei și noroi;

• Orientarea simplă pentru utilizatori, deoarece o normă aco -
peră toate cerințele;

• Utilizatorul cablului poate fi sigur că acest cablul conform
cu NEK 606 este potrivit pentru aplicații offshore;

• Selectarea acestui cablu va simplifica alegerea utilizato -
rului, deoarece standarul NEK este valid și acceptat la nivel
mondial,

Aplicații: 
Rezistent împotriva noroiului de foraj, de exemplu în pro ducția
de petrol și a producției gazului pe platforme, nave de rafinărie,
cisterne petroliere sau centrale eoliene offshore. În toate
zonele în care echipamentele de foraj trebuiesc răcite și
lubrifiate, cablurile pot intra în contact cu uleiuri și lubri fianți.
Mai mult decât atât, este potrivit pentru toate aplica țiile de pe
nave și platforme în care cablurile alimentează sau controlează
pompe, compresoare, motoare, acționări cu frec vență variabilă
sau iluminare și pot intra în contact cu noroiul de foraj. 

HELUCONTROL® JZ-520-HMH LS0H GRI - Pregătit
pentru Regulamentul UE privind produsele de
construcție (CPR)

Caracteristici ale produsului:
• cablu de control flexibil;
• Certificare CPR: B2ca;
• potrivit pentru clădiri publice;
• pentru instalații AC & DC;
• fără halogen;
• rezistent la foc.
Aplicabilitate:
Cablul este folosit pentru control, măsurare și monitorizare
în: mașini-unelte, sisteme de benzi transportoare, linii de pro -
ducție, instalații, sisteme de aer condiționat, turnătorie și fa -
brici de oțel. Pentru utilizare în aplicații: fixe și flexibile, cu
eforturi mecanice mici până la medii, mișcare ocazională
liberă și fără tensiune de tracțiune. Cablul este potrivit pentru
uti lizare în locuri uscate, umede și pe tencuială.

HELUKABEL® ISOBUS PUR - Soluții pentru industria
agricolă

Cablu hibrid pentru transmiterea datelor între tractor și
echipamentele accesorii.
Informații privind HELUKABEL® ISOBUS PUR
• Produs aprobat AEF (Agricultural Industry Electronics

Foundation);
• Cablu de conectare durabil între tractor și echipamentele

accesorii;
• Configurație hibridă: 4x0,5 + 2x2,5 +2x6 / 10 / 16 mm2;
• Transmisie fiabilă a datelor datorită izolației optime a

cablurilor;
• Construcția cablului tip “Star quad” și întreruperea rapidă
conform standardului ISO 11783-2;
• Izolație exterioară din PUR rezistentă la abraziune și uzură;
• Rezistent la ulei conform DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN

60811-404 / IEC 60811-404;
• Rezistent la foc conform DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN

60332-1-2 / IEC 60332-1-2;
• Rezistent la: radiații UV, intemperii, microbi.
Domeniul de utilizare:
HELUKABEL® ISOBUS PUR este un cablu hibrid robust, des -
tinat mașinilor agricole. Materialele performante permit dura -
bi litatea pe termen lung pentru implementarea tehnologiei
agricole. 

HELUPOWER 1000 RV-K - Ultima generație în
transmisia de putere

Caracteristicile produsului:
• Cablu de forță 0.6/1kV flexibil; 
• Pentru instalații AC & DC;
• Izolația conductorului XLPE;
•Rezistent la UV;
• Rezistent la ulei;
• Montaj direct îngropat;
• Testat la torsiune;
• Certificat AENOR.
Aplicații:
Este proiectat ca fiind un cablu de conectare flexibil și ver -
satil, care poate rezista la eforturi mecanice moderate atunci
când se mișcă liber. Este potrivit pentru utilizarea în încă -
perile uscate sau umede. Este adecvat și pentru îngroparea
directă, așezarea în tuburi și în zonele de instalare subterane.
Domeniile tipice de aplicare variază de la utilaje de producție
generală, până la aplicații de mașini-unelte, sisteme de benzi
transportoare, unități de climatizare, instalații de oțel și auto -
matizare în fabrici.
Ideal ca fiind un cablu de alimentare sau de control, în special
atunci când este necesară o temperatură și / sau o tensiune
crescută. Rezistent la radiații UV datorită compusului special
din PVC, prin urmare, este ideal pentru alimentarea de
putere a dispozitivelor și utilaje mobile în aer liber. De aseme -
nea, poate fi utilizat ca un cablu de alimentare pentru scenele
concertelor, în tehnologia de iluminat, precum și în domeniul
energiilor regenerabile.

Alternative fără halogeni:

CABLURI S, I ACCESORII
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HELUCHAIN PROFINET 24V POWER PVC / + FE PVC 

Proprietăți:
• Compatibil cu lanț portcablu : distanța maximă de depla -

sare10 m / viteza maximă 3 m/s, accelerație maximă 3m/s2/
numărul maxim de cicluri 2 milioane;

• Fără: silicon, cadmiu, silicone, cadmium, substanțe care să
afecteaze vopseaua;

• Rezistent la: majoritatea uleiurilor;
• Disponibil și în varianta cu fir de împământare (de culoare

roz).
Domenii de aplicare:
• În încăperile uscate, umede (nu pentru exterior);
• Cablu conform PROFINET, foarte flexibil, din PVC, pentru

lanț portcablu;
• În industria automobilelor pentru sisteme de măsurare și

control cu solicitare frecventă de ridicare și îndoire;
• Construcția mașini / unelte;
• Părți ale mașinilor aflate în permanentă mișcare.
HELUKABEL ROMÂNIA rămâne cu aceeași abordare
deschisă și orientată către nevoile partenerilor de afaceri,
oferind produse inovatoare de ultimă generație, propune
soluții complexe și răspunsuri prompte, se focusează pe

rapiditatea livrărilor catre clienți, pune la dispoziție training-uri
și prezentări de calitate și promite o comunicare și o
relaționare deschisă și transparentă cu partenerii de afaceri.
Vă rugăm să contactați specialiștii noștri pe adresa de email
office@helukabel.ro, aceștia fiind pregătiți să satisfacă
cerințele dumneavoastră atât din punct de vedere tehnic cât
și comercial:

Bogdan Dragu -
Inside Sales Specialist

Gabriel Cotoară -
Inside Sales Specialist

CABLURI S, I ACCESORII
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SISTEME DE SECURITATE

Grasbrunn - Bosch a anunțat în aprilie
a.c. lansarea INTEOX, o nouă platformă
de camere video destinată modernizării
industriei de securitate și suprave -
ghere. Prima platformă complet des -
chisă de acest gen, INTEOX oferă utili -
zatorilor, integratorilor de sistem și dez -
voltatorilor de aplicații libertate nelimi -
tată pentru inovație și personalizare.

Configurăm viitorul industriei de
securitate 

Pe măsură ce lumea devine din ce în ce
mai conectată, Internet of Things (IoT)

prezintă noi oportunități pentru per -
soane fizice și comerciale. Cu toate
acestea, pentru a profita din plin de
oportunitățile pe care IoT le aduce, in -
dustria securității trebuie să adopte
schimbări. Bosch demonstrează vastul
potențial al IoT cu INTEOX. Platforma
deschisă de camere video INTEOX
com bină Intelligent Video Analytics
încorporat de la Bosch cu performanțe
superbe, un sistem de operare deschis
utilizat frecvent și posibilitatea de a
adăuga aplicații software în siguranță.
Noua platformă puternică acceptă cele
mai noi tehnologii. De exemplu, analiza

bazată pe rețea neuronală, următorul
pas în Machine Learning și Inteligența
Artificială. INTEOX permite dezvolta to -
rilor de apli cații și partenerilor integra -
tori să profite de informațiile și capa -
citățile integrate pentru a dezvolta cu
ușurință aplicații software nelimitate
bazate pe un limbaj comun. În același

Bosch lansează INTEOX, prima platformă

complet deschisă de camere video, destinată

modernizării industriei de securitate
• INTEOX combină inteligența artificială încorporată (Intelligent Video Analytics) de la

Bosch cu un sistem de operare deschis (OS) utilizat frecvent;
• Proiectat pentru personalizare și inovație, INTEOX oferă libertatea de a adăuga

aplicații, software și servicii;
• INTEOX-bazată pe principiile de calitate ale Bosch.
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timp, integratorii de sistem își pot
personaliza soluțiile de securitate
pentru a satisface cerințele specifice și
în schimbare ale clienților, prin
adăugarea aplicațiilor și implemen tarea
lor în camerele INTEOX. 
„Fiind senzori sofisticați și având teh -
nologie tip I nteligent Video Analytics
încorporată standard, ca me rele INTEOX
oferă date valoroase care pot fi ana -
lizate și utilizate într-o mare varietate de
moduri noi și benefice. Pe multe dintre
aceste moduri, industria - astăzi - și le
poate doar imagina. Bosch sprijină
platforma cu cele mai ridicate nivele de
securitate a datelor și protecție a confi -
dențialității, precum și cu calitatea și
simplitatea specifice produselor
Bosch”, spune Michael Seiter, senior
vicepreședinte, responsabil pentru
activitățile Bosch Video Systems &
Solutions.
O abordare de platformă deschisă s-a
dovedit deja de succes pe piața calcula -
toarelor și a telefoanelor mobile, unde
software-ul și aplicațiile au devenit o
parte integrantă a vieții de zi cu zi. De
exemplu, aplicațiile oferă informații
ime diate, comunicare și conexiune in -
stantanee, productivitate a muncii îm -
bunătățită și sarcini zilnice simplificate.
Aceste beneficii se extind la camerele
de securitate. Având o platformă des -
chisă, dezvoltatorii pot lucra cu inte -
gratori pentru a rezolva provocările de
afaceri ale clienților lor.

Platforma de camere INTEOX va ali -
menta o linie complet nouă de camere
MIC, AUTODOME, FLEXIDOME și
camere fixe și mobile DINION, supor -
tate de o infrastructură IoT deschisă.
Dezvoltată de Security and Safety
Things GmbH, o companie start-up
Bosch, această infrastructură IoT se
bazează pe patru piloni:
• Sistem de operare deschis bazat pe

proiectul Android Open Source și
consolidat pentru o mai mare
securitate;

• Un magazin de aplicații pentru a ac -
cesa informațiile relevante despre
aplicație, pentru a naviga în magazinul
public și pentru a cumpăra aplicații
gata de utilizare pentru toate
camerele INTEOX;

• Un portal web pentru dezvoltatorii de
aplicații și designeri care oferă infor -
mații și instrumente pentru dezvol -
tarea și testarea aplicațiilor;

• Un portal de gestionare a dispozi ti -
vului care prezintă statistici de sănă -
tate pentru aplicații și dispozitive și
permite gestionarea ușoară a
aplicațiilor.

Camerele INTEOX împreună cu infra -
structura IoT, permit dezvoltatorilor de
aplicații, integratorilor de sistem, parte -
nerilor de integrare și altor jucători de
piață să creeze aplicații specifice
clienților și să le insereze ușor în came -
rele INTEOX. 
„INTEOX va alimenta inovația care este
în afara oricărei companii în prezent. In -
troducerea acestei platforme de ca -
mere deschise va accelera creșterea
viitoare a întregii industrii de securitate
și siguranță", spune Seiter.
Primele camere bazate pe platforma
INTEOX sunt așteptate începând cu
iulie 2020.

Mai multe informații despre INTEOX
găsiți aici:
https://youtu.be/mCmxJlUbb0Q
https://www.boschsecurity.com/xc/en/
solutions/video-systems/open-camera-
platform/

Divizia Bosch Building Technologies
este un important furnizor global de
pro duse și sisteme de securitate,
siguranță și comunicații. În anumite țări,
Bosch oferă soluții și servicii pentru
secu ritatea clădirilor, eficiența ener -
getică și automatizarea clădirilor. Apro -

ximativ 9.000 de angajați au ge nerat
vânzări de aproximativ 2,0 mi liarde de
euro în 2019. Scopul principal este pro -
tejarea vieții, a clădirilor și a bu nurilor.
Portofoliul de produse include sisteme
de securitate video, detecție a intru -
ziunilor, detecție de incendiu și eva -
cuare vocală, precum și sisteme de
control și gestionare a accesului.
Sistemele profesionale audio și de
conferințe pentru comunicarea vocii,
sunetului și muzicii completează gama.
Building Technologies se dezvoltă și
produce în propriile fabrici din Europa,
America și Asia.

Informații suplimentare sunt disponibile
online la
www.boschbuildingtechnologies.com

Grupul Bosch este un important
furnizor global de tehnologie și servicii.
Angajează aproximativ 403.000 de per -
soane în întreaga lume (la 31
decembrie 2019). Potrivit cifrelor
preliminare, com pania a generat vânzări
de 77,9 miliarde de euro în 2019.
Operațiunile sale sunt împărțite în patru
sectoare de activitate: soluții de
mobilitate, tehnologie indus trială,
bunuri de consum și tehnologie
energetică și pentru construcții. Ca o
companie IoT lider, Bosch oferă soluții
inovatoare pentru case inteligente,
orașe inteligente, mobilitate conectată
și producție conectată. Își folosește
expertiza în tehnologia, software-ul și
serviciile de senzori, precum și propriul
cloud IoT, pentru a oferi clienților săi
soluții cross-domain conectate dintr-o
singură sursă. Obiectivul strategic al
grupului Bosch este acela de a oferi
inovații pentru o viață conectată. Bosch
îmbunătățește calitatea vieții la nivel
mondial cu produse și servicii care sunt
inovatoare și provoacă entuziasm. Pe
scurt, Bosch creează o tehnologie care
este „inventată pe viață”. Grupul
Bosch cuprinde Robert Bosch GmbH și
aproximativ 440 de companii filiale și
regionale din 60 de țări. Incluzând par -
tenerii de vânzări și servicii, rețeaua glo -
bală de fabricație, inginerie și vânzări a
Bosch acoperă aproape toate țările din
lume. Baza pentru creșterea viitoare a
companiei este puterea sa inovatoare.
În cele 125 de locații de pe glob, Bosch
are aproximativ 72.000 de angajați în
domeniile cercetare și dezvoltare.

SISTEME DE SECURITATE
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Update-ul din acest an al Platformei
Software zenon simplifică din nou
planificarea de proiecte și face urmă -
torul pas către conectivitatea digitală
completă în automatizarea industrială și
energetică. Atunci când informația de la
procesele de producție nu e analizată și
evaluată adecvat, operatorii de echipa -
mente nu o pot folosi la un potențial
ma xim. În 2020, funcțiile de analiză și
raportare automate, flexibile și com -
plexe sunt standard pentru zenon
Analyzer 3.40.

zenon 8.20 pe scurt:

• Autorizare și autentificare simplificată
• Web Engine suportă cauzele de

alarmă pentru zenon Editor 
• Scalare zenon cu tehnologia Docker

pentru a conserva resurse
• Salvarea timpului de proiectare prin

folosirea Smart Objects
• Sortarea evenimentelor pe categorii

în CEL și filtrarea lor după cerințe

zenon Analyzer 3.40 pe scurt:

• Analize predictive care vi se potrivesc
cerințelor cu librăria pyZan

• Antete și subsoluri personalizabile și
receptive

• Mai multe variabile în diagrama XY
• Mai multe filtre de timp pentru mai

multe comparații relevante
• Până la 50 de template-uri într-un

raport 

Îmbunătățiri generale

zenon 8.20 oferă multe îmbunătățiri de -
taliate în partea de autorizare și auten -
tificare. De exemplu, istoricul parolelor
și regulile de complexitate permit acum
ca cerințele de securitate să fie înde -
plinite cu ușurință. Noi drivere din por -
tofoliu includ, de exemplu, interfețe
Euromap 63 pentru mașini de modelat
prin injecție. Upgrade-urile pentru web
engine acum suportă cauzele de alarmă
familiare editor-ului, iar aplicațiile func -
ționează și mai bine per ansamblu.  

zenon funcționează pe Docker 

Odată cu lansarea zenon 8.20, platfor -
ma software funcționează acum și pe
Docker. Cu tehnologia Docker
container, serviciile și procesele sunt
izolate unele de celelalte. Toate aplica -
țiile și funcționalitățile de care zenon
are nevoie sunt grupate într-un pachet
convenabil care poate fi lansat din
propriul său fișier de sistem. În trecut,
era posibil să se stocheze central în -
treaga infrastructură, folosind mașini
virtuale, dar nu era întotdeauna o solu -
ție practică datorită resurselor nece -

sare. Cu tehnologia Docker container,
acest lucru poate fi obținut într-o ma -
nieră care conservă resursele, crescând
performanța și facilitând posibilitatea
aproape nelimitată de scalare. Pe dea -
supra, salvează din costurile pentru
hard ware din moment ce mai multe
runtime-uri pot funcționa pe un server.
Datele din zenon Runtime sunt stocate
pe sistemul gazdă, fiind astfel dispo -
nibile în permanență. 

Dezvoltare și mai eficientă de
proiecte cu Smart Objects

Cu zenon 8.20, utilizatorii își fac proiec -
tele și mai eficiente. Noile Smart
Objects reprezintă mai mult decât un
upgrade pentru Editor. Smart Objects
din zenon sunt o grupare de elemente
asemănătoare precum iconițe, variabile
sau caracteristici. Odată create,
template-urile pentru Smart Objects
pot fi folosite de mai multe ori în pro -
iect. Elementelor obținute le sunt
atribuite proprietățile definite în clasa
superioară (template-urile pentru Smart
Objects). Toate elementele și link-urile
sunt generate automat de zenon, iar
utilizatorul poate ajusta individual fie -
care dintre Smart Objects. Deoarece
orientarea object-urilor este adânc în -
rădăcinată în filosofia zenon, întregul
conținut poate fi menținut central.   

Lansare zenon 8.20 și zenon Analyzer 3.40 
Echipa Kreatron Automation

SOFTWARE
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Sortarea pe categorii a
evenimentelor

Pentru a face Chronological Event List
(CEL) mult mai eficientă, utilizatorii pot
folosi de acum funcția de categorizare
din versiunea 8.20. Până acum, toate
evenimentele au fost expuse în detaliu,
ceea ce putea duce de multe ori la o su -
prasaturație de informație. De acum,
toate evenimentele posibile pot fi alo -
cate uneia sau mai multor categorii.
Drept urmare, numai acele intrări care
sunt relevante pentru aplicația în curs
vor fi afișate. Cu zenon 8.20, sarcinile
din zenon Editor acum pot fi editate
independent sau lista poate fi extinsă
pentru a include categoriile proprii. Un
eveniment poate fi alocat mai multor
categorii. În baza acestei funcții de ca -
tegorizare, conținutul poate fi filtrat
indiferent de limbă sau de textul afișat. 

Proactiv nu reactiv

Librăria pyZan este un update major
pentru zenon Analyzer 3.40. Numele
combină limbajul de programare Python
și zenon Analyzer pentru a scoate în
evidență punctele forte ale ambelor
teh nologii pentru utilizatori în ceea ce
privește analizele predictive. Datorită
acestei librării, platforma software
zenon transferă, după caz, date (de
proces) detaliate, precum și metadate
din zenon Analyzer. Utilizatorii pot pro -
cesa mai departe aceste date în pro -

iecte personalizate după cerințele lor,
folosind Python și lucrând în afara
zenon-ului. Acest lucru permite utiliza -
torilor să programeze fără probleme,
dotându-i pentru orice scenariu.  

Rapoarte în Design Corporate

Pentru a putea personaliza mai bine
rapoartele în zenon Analyzer, design-ul
antetelor și subsolurilor poate fi aliniat
la standardele corporate. În antet se pot
introduce nu numai texte, dar și culori
și grafică, precum logo-uri. Toate
aceste modificări pot fi salvate ca
template-uri și refolosite. În plus, în
zenon Analyzer 3.40, lățimea pentru
antet și subsol poate fi ajustată dina -
mic, iar rapoartele sunt adaptate auto -
mat la toate formatele. 

Vizualizări flexibile de diagrame

Vizualizarea diagramei XY este și mai
versatilă în zenon Analyzer 3.40.
Anterior, nu era posibil cu acest tip de
raport să se creeze o relație între mai
mult de două variabile. Noua lansare
permite utilizatorilor să compare va -
riabile multiple într-o diagramă. De
exemplu, valorile pentru variabile pre -
cum presiune, densitate sau consum
electric pot fi puse în relație cu tempe -
ratura și prezentate într-o diagramă.
Acest lucru oferă noi informații despre
procesele de producție. Adițional, canti -
tatea de maculatură poate fi redusă

sem nificativ, ceea ce duce la soluții de
raportare flexibile și sustenabile pentru
operațiunile de producție. 

Mai multe intervale de timp în
rapoarte

zenon Analyzer 3.40 oferă utilizatorilor
de două ori mai multe filtre de timp într-
un raport. Zece intervale de timp sunt
acum suportate, față de cele cinci de
până acum. Această îmbunătățire a
venit direct din feedback-ul primit de la
clienți și oferă mai multă informație
rele vantă cu privire la mai multe inter -
vale de timp, cu scopul de a ajuta
clienții să ia decizii mai bune. Opțiunile
de raportare cu zenon Analyzer 3.40 au
fost de asemenea extinse. Cincizeci de
template-uri de raportare pot fi acum
afișate într-un singur raport, ceea ce
crește posibilitățile de raportare pentru
utilizatori. 

Îmbunătățește-ți cunoștințele
gratuit!

Vei descoperi noile caracteristici și îm -
bunătățiri aduse versiunii noi de zenon
când te vei înscrie la cursul online
gratuit zenon update. A lucra după
instinct e bine, dar a ști e și mai bine!

Detalii și contact:

SOFTWARE

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

Inregistrare webinarii: https://go.copadata.com/webinar-series_cee-me
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Siemens Smart Infrastructure a adău gat în portofoliului său
de monitorizare a puterii Sentron noile dispozitive de
măsurare a energiei 7KM PAC3220 și 7KM PAC3120.
Aceste dispozitive înregistrează date despre energie și
sisteme din clădiri și instalații industriale și le transferă prin
protocoale standard de comunicație către sistemul de
management, auto matizare și IoT. 
Aceste date pot fi apoi utilizate pentru a identifica căderile de
tensiune, detec tează disfuncționalitățile sistemului cât mai
devreme și în mod proactiv poate preveni perioadele de
oprire. Acest lucru le permite companiilor să își uti lizeze
energia eficient și disponibilitatea sistemului. Noile
dispozitive oferă o precizie mai mare decât cea a mode lelor
anterioare și au un design nou.
Noile dispozitive 7KM PAC3220 sunt proiectate pentru
operațiuni sofisticate de management a energiei în medii
industriale. Pot fi utilizate în orice rețea cu 50 Hertz (Hz) și 60
Hz și măsoară pa rametrii electrici, cum ar fi tensiunea, curent
de fază și frecvență, precum și putere activă, reactivă și
aparentă. 
Pe lângă valorile instantanee, dispozi tivele stochează și valori
medii precise pentru perioade cuprinse între 10 se cunde și
15 minute. Protocoale de co mu nicație standardizate cum ar
fi Modbus TCP, Profibus sau Profinet pot fi utilizate pentru a
transfera datele la sisteme de nivel superior. Noile funcții
includ un afișaj LED color pe dispozitiv și o interfață web

integrată care per mite afișarea măsurătorilor într-un browser.
Dispozitivele 7KM PAC3120 oferă o mo dalitate ușoară și
rentabilă de a în cepe monitorizarea energiei în clădiri de
birouri sau date centre. Înregistrează consumul de energie și
valorile de bază, cum ar fi curentul, tensiunea și puterea.
Protocolul de comunicație Modbus RTU poate fi utilizat
pentru transferul de date.
Când sunt combinate cu software-ul de analiză Sentron
Powermanager, dispo zitivele de măsurare seria 7KM PAC
formează un sistem complet de moni torizare a puterii și ușor
de imple men tat, care captează și analizează valorile
energetice. Dispozitivele sunt certifi cate în conformitate cu
standardele International Electrotechnical Commis sion (IEC)
și Underwriters Laboratories (UL) și pot fi utilizate la nivel
mondial. Dispozitivele de măsurare sunt ușor de instalat în
sistemele existente de distri buție a energiei.

Pentru portofoliul complet
accesați pagina Siemens
dedicată echipamentelor de
măsurare și monitorizare a
energiei:

ECHIPAMENTE

Noile dispozitive de măsurare de la Siemens

înregistrează datele energetice cu o precizie

mai mare
• Înregistrarea exactă a consumului de energie și a parametrilor

electrici;
• Transfer securizat de date prin rețelele de comunicații

existente;
• Utilizare flexibilă în clădiri industriale și comerciale, precum și

centre de date.

https://new.siemens.com/global/en/products/energy/low-voltage/ components/sentron-measuring-devices-and-power-monitoring.html
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Din cauza crizei actuale a corona viru -
sului, nu a fost posibilă organizarea
ediției Light+Building 2020, programată
inițial pentru luna martie, motiv pentru
care s-a luat deja decizia de a amâna cel
mai important târg mondial de tehno -
logie pentru servicii de iluminat și con -
strucții până la data ulterioară din 27
septem brie - 2 octombrie 2020. Messe
Frankfurt, împreună cu partenerii săi, au
inițiat apoi măsuri adecvate pentru a
realiza amânarea evenimentului cât mai
bine posibil. Având în vedere situația
ac tuală reevaluată din nou la zece săp -
tămâni după amânarea inițială și având
în vedere decizia comună a guvernului
federal german și a landurilor germane
că evenimentele majore nu pot fi orga -
nizate în Germania până cel puțin la
sfârșitul lunii august, nu poate exista o
pregătire a programului expoziției în
mod corespunzător și organizarea eve -
nimentului nu poate fi garantată. Pentru
evenimente de orice fel, condițiile de

călătorie și reglementările care interzic
adunările de grupuri mari de oameni,
joacă un rol central. Scopul industriei de
profil este să mențină Light+Building ca
târg mondial lider în domeniu, în confor -
mitate cu așteptările clienților săi și în
conformitate cu concepția și angaja -
mentul său. Momentan însă, Messe
Frankfurt nu poate garanta că acest
obiectiv poate fi atins în mod sigur.

"Reglementările actuale, combinate cu
restricțiile de călătorie globale conti -
nuate și potențialul pericol pentru sănă -
ta tea individuală, fac imposibilă
păstrarea Light+Building în 2020",
afirmă Wolfgang Marzin, CEO Messe
Frankfurt. "În același timp, în interesul
expozanților și al vizitatorilor, trebuie să
evităm costurile inutile în timp util. De -
cizia nu a fost ușoară pentru niciunul
dintre noi, dar acum vom îndrepta
energiile noastre spre păstrarea urmă -
toarei ediții a Light+Building în sec -

vența sa obișnuită, în 2022." De ase -
menea, decizia afectează Intersec
Building. Acum, ca platformă pentru
tehnologia de securitate conectată,
Intersec va sărbători premiera sa ca
parte integrantă a Light+Building în
2022.

"Light+Building are o importanță
deosebită pentru companiile implicate
în tehnologia serviciilor de iluminat și a
serviciilor de construcții - este aici că
industriile cu cele mai noi tehnologii
privesc departe viitorul. Oricum
regretăm anularea dar suntem în
favoarea acesteia. Având în vedere
incertitudinile și provocările
numeroase, a fost corect să luăm
această decizie acum, în comun și într-
un dialog între parteneri", afirmă
președintele ZVEI, Michael Ziesemer.

Directorul executiv al ZVEI, Daniel
Hager, adaugă: "În situația actuală nu
am fi fost capabili să experimentăm
spiritul pozitiv, cooperant și inovator pe
care Light+Building l-a întruchipat încă
de la început. Mintea tuturor este în
altă parte, distanțarea socială nu este
potrivită pentru un târg, deci ar trebui

EVENIMENT

Următoarea ediție a

Light+Building va avea loc

între 13-18 martie 2022

Având în vedere situația la nivel mondial cauzată de pandemia coronavirus și
interdicțiile privind evenimentele și restricțiile de călătorie asociate acesteia, Messe
Frankfurt a decis, în comun cu partenerii săi - ZVEI și ZVEH - și cu Consiliul consultativ
pentru târguri, să amâne a unsprezecea ediție Light+Building și să o organizeze la data
sa normală, în perioada 13-18 martie 2022.
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să ne uităm cu toții înainte: târgul va
con tinua să existe, ca un far pentru
industrie și ca o platformă bogată în
schimbul de idei. Sunt sigur: în martie
2022, cu o nouă energie, vom avea un
punct de plecare mai bun pentru târg."

Manfred Diez președintele diviziei ZVEI-
iluminat, oferă următoarea analiză din
perspectiva acestei structuri: "Industria
iluminatului este un sector foarte
inovator, cu multe produse și tehnologii
noi. Pentru a le arăta unui public larg,
Light+Building este una dintre cele mai
importante instrumente. Pentru a ne
asi gura că rămâne așa toți trebuie să
tragem împreună", continuă preșe -
dintele Asociației.
În același timp, președintele ZVEH,
Lothar Hellmann, a subliniat: "În ultimii
20 de ani Light+Building s-a dezvoltat în
platforma informațională și tehnologică
pentru industrie. Ceea ce face ca acest
târg internațional lider în domeniu să fie
atât de vital, este schimbul intensiv
care are loc între participanții săi. Faptul
că nu există nimic care să înlocuiască
în tâlnirea personală, în ciuda tuturor
comunicărilor moderne, a fost o ex -
periență majoră dobândită în timpul
crizei coronavirus. Aștept cu nerăbdare

o reîntâlnire plăcută la Light+Building
2022, în cadrul căreia protecția clima -
tică, electromobilitatea și digitalizarea
va oferi un accent major".

Dl. Holger Heckler, președintele VEG
(Asociația Germană a Distribuitorilor de
Echipamente Electrice) a spus: "Putem
înțelege perfect această decizie. Este
într-adevăr nefericit pentru industria
electrică faptul că Light+Building nu
poate fi organizat în 2020 și trebuie să
gestionăm situația cât de bine putem,
fără cel mai important târg din do me -
niu, dar sănătatea vine pe primul loc."

Așadar, pentru 2020, obiectivul pentru
întreaga industrie este să ne recuperăm
și să revenim mai puternici la Light+
Building 2022. Light+Building și
Intersec vor avea loc în perioada 13-18
martie 2022 la Frankfurt pe Main.
www.light-building.com

Social media:
www.light-building.com/facebook
www.light-building.com/twitter
www.light-building.com/youtube
www.light-building.com/linkedin
www.instagram.com/building.technolo
gies.messeffm

Messe Frankfurt este cel mai mare or -
ga nizator de târguri, congrese și eve -
nimente din lume, cu propriul său
centru expozițional. Cu peste 2.600 de
angajați în 30 de locații, compania gene -
rează vânzări anuale de aproximativ 733
milioane EUR. Avem legături strânse cu
sectoarele noastre industriale și servim
în mod eficient interesele de afaceri ale
clienților noștri în cadrul diviziilor
noastre: Târguri și evenimente, locații și
servicii. Unul dintre elementele-cheie
ale grupului USP este rețeaua globală
de vânzări, care se extinde în întreaga
lume. Gama noastră completă de
servicii - atât la fața locului, cât și online
- ne asigură că clienții din întreaga lume
se bucură de o calitate și flexibilitate
constantă atunci când planifică, organi -
zează și desfășoară evenimentele lor. O
gamă largă de servicii include închi -
rierea unor spații de expoziție,
construcții și marketing de târguri,
personal și servicii alimentare. Cu
sediul central în Frankfurt pe Main,
compania este deținută de orașul
Frankfurt (60%) și statul Hesse (40%).

Pentru mai multe informații, vizitați 
site-ul nostru web la adresa:
www.messefrankfurt.com

EVENIMENT

Euralarm recomandă autorităților de reglementare să adopte
ca Dată a Retragerii (DOW-Date of Withdrawal) unui standard,
așa cum este indicat în fiecare standard EN, ca dată efectivă a
punerii în aplicare a noilor standarde în normele/codurile
naționale.

Euralarm a lansat un comunicat cu recomandări privind ac tua -
lizarea normativelor naționale (pentru construcții, pentru
incendii) atunci când vor fi disponibile noi standard de profil.
Dezvoltarea standardelor noi sau revizuite urmează un anu mit
proces care este finalizat odată cu ratificarea standardului de
către organismul de standardizare (CEN, CENELEC,…). În
urma ratificării, se publică data la care noul sau revizuitul stan -
dard este disponibil, anunțat și publicat, urmată de o dată în
care fostul standard sau versiunea anterioară sunt retrase.
Când este publicat un standard nou sau revizuit, autoritățile
naționale trebuie să definească clar momentul în care noul
standard (ediția) va fi implementat în normativele/codurile
locale de construcție, incendiu etc. Deoarece produsele
trebuie să fie conforme și, prin urmare, trebuie să fie testate,
certificate și aprobate de laboratoarele de testare recu noscute,
organismele de certificare și agențiile de omolo gare, este
necesar un anumit timp după data disponibilității standardului.

Cu toate acestea, în unele țări, autoritățile locale trebuie să
demonstreze conformitatea cu cea mai recentă ediție a
standardelor, adică „imediat ce a fost publicată”. Acesta
este, de exemplu, cazul Codului de protecție civilă din
Emiratele Arabe Unite, care este utilizat pe scară largă în
Orientul Mijlociu.
Evident, este imposibil de respectat această cerință. Datorită
pregătirii generale a industriei, este necesară o întârziere
pentru a le permite producătorilor să dezvolte produse care
să fie pe deplin conforme și - când este necesar - să obțină
produsele lor testate, certificate și aprobate.
Prin urmare, Euralarm recomandă autorităților de regle -
mentare să adopte Data Retragerii (DOW), așa cum este
prevăzut în fiecare standard EN, ca dată efectivă a punerii în
aplicare a noilor standarde în coduri. Data Retragerii
marchează data la care fostul sau fostele versiuni ale stan -
dar dului au devenit caduce. Informații despre data retragerii
standardelor pot fi găsite pe site-urile respective, cum ar fi
CEN sau CENELEC.
Mai multe informatii:
Email: pressoffice@euralarm.org
Website: www.euralarm.org

Euralarm recomandă statelor europene să adopte data retragerii standardelor

vechi, ca dată de punere în aplicare a celor noi care le înlocuiesc 
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Universitatea Tehnică din Graz-Austria, revoluționează fabri -
ca ția prin imprimare 3D cu pulberi metalice, prin folosirea ca
instrument de topire a LED-urilor de mare putere. Tehnologia
dezvoltată denumită SLEDM, folosește pentru topirea pulbe -
rilor metalice, LED-urile în loc de surse cu laser sau cu tunuri
electronice, pentru imprimarea 3D. Procesul de imprimare
3D, cunoscut în engleză ca additive manufacturing, este folo -
sit în unele aplicații de producție de piese în serii mici sau
unicate. Noua tehnologie SLEDM (Selective LED Moulding)
de imprimare metalică 3D folosind LED-uri, opti mizează și
consumul de pulbere de metal, costurile echipa mentului și
efortul de post-procesare.

Timp de producție redus, costuri mai reduse, operare
simplificată 

Spre deosebire de procesele SLM (Selective Laser
Moulding) sau EBM (Electronic Beam Moulding), procesul
SLEDM folosește un fascicul LED de mare putere pentru a
topi pulberea metalică. Diodele care emit lumina utilizate în
acest scop au fost adaptate și echipate cu un sistem com -
plex de lentile prin care diametrul focalizării LED poate fi ușor
schimbat între 0,05 și 20 de milimetri în timpul procesului de
topire. Acest lucru permite topirea unor volume mai mari pe
unitatea de timp, reducând astfel timpul de producție al com -
ponentelor pentru pilele de combustie sau în tehnologia me -
dicală, de exemplu, cu un factor de 20 în medie.

Această tehnologie este combinată cu o instalație de produc -
ție nou proiectată, care – spre deosebire de alte instalații de
topire a metalelor – adaugă componenta de jos în sus. Com po -
nenta este astfel expusă, cantitatea necesară de pulbere este
redusă la minimum și post-procesarea necesară poate fi
realizată în timpul procesului de imprimare. „Prelucrarea care
consumă timp, de obicei manuală, care este necesară cu me -
to dele actuale, de exemplu, netezirea suprafețelor acci den tate
și îndepărtarea structurilor de susținere, nu mai este necesară
și economisește timp suplimentar de valoare”, spune dl. Franz
Haas, directorul Universității Tehnice din Graz.

Foto : Univ.Tehnica Graz/Austria

https://www.tugraz.at/en/research/forschungsschwerpunkte
-5-fields-of-expertise/mobility-production/overview-mobility-
production/

SLEDM - Imprimare 3D cu LED

ILUMINAT
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Echipa de pionierat de la Bartenbach,
membră a consorțiului Repro-Light,
dezvăluie un concept nou de iluminat
inteligent, personalizat pentru locul de
muncă. Este proiectat să ofere un mo -
del de iluminat pentru spații de lucru,
centrat pe utilizator, concept prin care
proiectanții sistemelor de iluminat local,
transformă spațiile de lucru pentru a
oferi o viață mai sănătoasă utilizatorilor
acestor spații. Povestea a început cu
implicarea lui Bartenbach în consorțiul
de proiect Repro-light, finanțat prin pro -
gramul de lucru al Comisiei Europene
Orizont 2020. Domeniul de aplicare al
proiectului, „Inițierea cu succes a
transformării industriei europeane de
iluminat cu LED, prin crearea corpului
de iluminat al viitorului”. O parte din
această misiune a fost dezvoltarea unui
nou sistem de iluminat personalizabil.
Bartenbach a abordat acest proiect cu
sondaje ample ale utilizatorilor, pentru a
înțelege pe deplin cerințele pentru un
iluminat mai bun. Rezultatele cercetării
au stabilit care sunt cerințele pentru un
sistem de iluminare ușor de utilizat,
per sonalizabil-adaptabil fiecărui utili -

zator. În urma unui proces de dezvol -
tare meticulos și a numeroase proto -
tipuri, s-a obținut un rezultat final numit
Personal Table Light (PTL) care este
impresionant.
PTL realizează un iluminat excepțional
la locul de muncă, pentru văz și sănă -
tate și este complet personalizabil.
Performanțele vizuale sunt perfect ac -
ceptate, deoarece suprafețele verticale
și orizontale ale spațiului de lucru sunt
luminate separat, iar nivelurile de ilu -
minat sunt controlate împreună cu
temperaturile de culoare deschisă și
distribuțiile de luminozitate. În plus,
PTL oferă în mod eficient până la 1500
de lux la nivelul ochilor, ceea ce în -
seam nă că lumina solară lipsă din
timpul zilei este suplimentată și astfel
este capabil să exercite efecte non-
vizuale asupra stării de spirit, stării de
alertă, performanței și somnului noc -
turn. PTL permite, de asemenea, per -
sonalizarea completă a scenariilor de
iluminat de către utilizator printr-o
aplicație disponibilă pe desktop.
Echipate cu comandă dintr-un singur
punct a LED-urilor și cu o senzori ce

folosesc o tehnologie inovatoare care
recunoaște activitatea reală a utili -
zatorului, scenariile de iluminat se re -
glează discret și automat în funcție de
schimbarea activităților vizuale.
În plus, calitatea mediului este evaluată
continuu prin măsurarea temperaturii
ambientale, a umidității, presiunii
aerului, prezenței compușilor organici
volatili și prin senzori ce măsoară nivelul
sonor. De aceea corpul de iluminat uti -
lizează protocoale IT cu standarde ri -
dicate, care permit o integrare ușoară a
aproape tuturor senzorilor disponibili pe
piață.
În cele din urmă, utilizând conecti -
vitatea cloud, activitățile utilizatorului
pot fi înregistrate opțional, ceea ce per -
mite o optimizare continuă a sistemului
de iluminat adaptat nevoilor individuale.
Posibilitățile de aplicare a PTL sunt
numeroase și variază de la spații pentru
studenți, birouri, până la spații de lucru
din sectorul medical și din procesele de
fabricație.
Viitorul iluminatului este centrat pe
oameni. Tehnlogie în curs de brevetare,
PTL are potențialul de a transforma ilu -

ILUMINAT

Consorțiul Repro-Light și conceptul de

iluminat inteligent al locului de muncă
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minatul spațiului de lucru. Pentru a mă -
sura efectele acestui sistem inovator
de iluminat asupra ființelor umane, în
prezent sunt efectuate cercetări de
impact prin două studii de laborator și
un studiu de teren multicentric. 
Proiectul PTL a primit finanțare prin
Programul de cercetare și inovare
Orizont 2020 al Uniunii Europene în
baza acordului de finanțare nr. 768780.

Pentru informații suplimentare despre
PTL, vă rugăm să consultați
https://youtu.be/yYygYZkum5w,
vizitați site-ul web Repro-Light sau
contactați Bartenbach la
chiara.messina@bartenbach.com

Despre Bartenbach

Bartenbach este un consultant premiat
în domeniul proiectării de iluminat și al

cercetării amplasat în munții de dea -
supra Innsbruck. O echipă de arhitecți,
fizicieni, psihologi și designeri care
forjează soluții individuale de iluminat.
Această echipă interdisciplinară este
mândră de a face parte din rețeaua
științifică internațională, întotdeauna la
vârful cercetării.
www.bartenbach.com/en/

Despre Consorțiul Repro-Light

Consorțiul Repro-light este format din
experți de top din Europa; TRILUX,
motor al industriei europene de ilu -
minat, producători de componente,
inclusiv BJB, Grado Zero Espace și
Rohner Engineering, membri inovatori
ai industriei de iluminat, Bartenbach și
Luger Research, precum și experți în
sustenabilitatea iluminatului și eva -
luarea ciclului de viață IREC și

Universitatea Mondragon, proeminentă
în științe sociale. 

www.repro-light.eu/

Ce este Repro-Light?

Repro-light este un proiect de cercetare
european care își propune să sprijine
industria europeană de iluminat pentru
a o îndrepta către un viitor mai durabil și
competitiv.
Proiectul Repro-light va valorifica
tehnologii și materiale inovatoare
pentru proiectarea unei arhitecturi de
corpuri de iluminat modulare, cu o
schemă de producție inteligentă, ca
parte a economiei circulare, un corp de
iluminat LED personalizat
reconfigurabil, „Corpul de iluminat al
viitorului”.

Criza COVID-19 provoacă o povară pentru companiile care
trebuie să-și termine programele de testare și certificare din
cauza standardelor care vor fi înlocuite. Exemple sunt EN
60950-1: 2006 și EN 60065, care sunt utilizate pentru tes -
tarea conformității produselor de securitate la foc și a Di -
rectivei de joasă tensiune 2014/35 / UE. Prin urmare,
Euralarm solicită amânarea datei de încheiere a perioadei de
coexistență a EN 60950-1: 2006 și a EN 60065 cu nouă luni.
Ca și alții, industria de securitate și detecție/avertizare a in -
cen diilor trebuie să facă față circumstanțelor excepționale
care sunt cauzate de pandemia COVID-19. Pandemia nu
afec tează numai membrii Euralarm, ci și resursele externe
care lucrează pentru ei, cum ar fi laboratoarele de testare și
organismele notificate. Ca urmare a crizei, resursele dispo -
nibile (interne și externe) sunt reduse semnificativ, ceea ce
determină întârzierea și decalarea calendarului proiectelor.
Până la sfârșitul acestui an, EN 62368-1 pentru siguranța
echi pamentelor electrice și electronice din domeniul teh -
nologiei audio, video, informații și comunicații va intra în vi -
goare. Pentru a se asigura că produsele existente vor res -
pecta EN 62368-1, mulți producători trebuie să convertească
și / sau să adapteze produsele.
Din cauza crizei COVID-19 producătorii au amânat deja
aceste proiecte de conversie / adaptare sau se confruntă cu
perturbarea programelor de testare internă. Alții au fost infor -
mați că testarea subcontractată nu va putea fi efectuată con -
form graficului planificat.
Prin urmare, este aproape imposibil pentru producătorii de
echipamente de securitate și detecție/avertizare la incendii
să-și respecte tot portofoliul de produse conform EN 62368-
1: 2014 înainte de data limită de 20 decembrie 2020. Această

dată a fost stabilită de Comisia Europeană cu mult înainte de
începerea pandemiei.
Pentru a permite acestor companii să-și termine programele
de testare și certificare și, prin urmare, să garanteze că pro -
dusele vor îndeplini cerințele esențiale ale Directivei de joasă
tensiune 2014/35 / UE (Comunicarea Comisiei 2018 / C
326/02 din 14.09.2018) Euralarm a îndemnat Comisia Euro -
peană să ia în considerare amânarea datei de încheiere a
perioadei de coexistență din 20 decembrie 2020 până la 20
septembrie 2021.

Euralarm reprezintă industria electronică a echipamentelor
de detecție și avertizare la incendiilor și a securității fizice a
persoanelor, oferind leadership și expertiză pentru industrie,
piață, factorii de decizie și organele de standarde. Membrii
noștri fac societatea mai sigură prin sisteme și servicii pentru
detectarea și stingerea incendiilor, detectarea intruziunilor,
controlul accesului, monitorizarea video, transmiterea alar -
melor către centrele de primire a alarmelor. Fondată în 1970,
Euralarm reprezintă peste 5000 de companii din industria de
securitate și detecție/avertizare la incendii, cu 67 de miliarde
de euro cifră de afaceri anuală. Membrii Euralarm sunt aso -
ciații naționale și companii individuale din toată Europa. În
România, partenerul EURALARM este ARTS-Asociația
Română pentru Tehnică de Securitate
(https://www.arts.org.ro/). 

Mai multe informatii:
Biroul de presă Euralarm
Email: pressoffice@euralarm.org
Website: www.euralarm.org

Euralarm solicită amânarea datei de încheiere a perioada de coexistență

pentru standardele LVD (Low Voltage Directive)
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O singură locuință… o mulțime de posibilități de
iluminat

În perioada aceasta, lucratul de acasă a fost o provocare
pentru mulți dintre noi. Fie că ai sau nu experiența lucrului
remote, nu este o noutate faptul că poate fi dificil să rămâi
productiv, să îți menții programul obișnuit sau un echilibru
între viața profesională și cea personală. Trebuie să-ți
organizezi toate activitățile zilnice în interiorul casei tale, iar
utilizarea luminii la potențialul său maxim poate fi cheia
pentru o zi per fectă. Iluminatul necorespunzător îți poate
reduce nivelul de energie, poate afecta vederea, dar și
capacitatea de a lucra eficient.
De la rutine de lumină care îți acompa niază activitățile coti -
diene, până la setări personalizate de culoare și inten sitate în
orice moment, iluminatul inte ligent Philips Hue oferă o gamă
variată de funcții ce te vor ajuta să faci tranziția către noul
mod de lucru.
Iluminatul joacă un rol esențial în trans formarea unei locuințe
în ceea ce numim „acasă”. Pe lângă faptul că de termină felul
în care percepem designul și dimensiunile unei încăperi,
acesta influențează atmosfera, funcționalitatea spațiului și,
desigur, starea noastră de spirit. Un echilibru între nuanțele
și intensitatea luminilor din casă poate face minuni.
Pornind de la diversitatea nevoilor și ac tivităților pe care le
avem acasă, echipa de specialiști în iluminat de la Philips Hue
a dezvoltat o serie de soluții ce asigură condițiile ideale, în
orice moment.
Momente de relaxare: Atunci când lucrezi de acasă, poate fi
dificil să îți menții un program organizat. Becurile inteligente
Philips Hue te vor atenționa când s-a încheiat programul de
lucru și e timpul să te relaxezi. Tot ce trebuie să faci este să
reglezi becurile pe modul Relax și să lași lumina caldă și
blândă să te poarte departe de orice griji, fie că alegi să faci o
baie cu spumă sau să-ți transformi livingul într-o mică oază de
relaxare.
Motivație și energie: Rutina zilnică devine mai ușoară și mai
plăcută cu Philips Hue. Setările prestabilite, în nuanțe diverse
de lumină albă te vor acompania toată ziua, de când cobori
din pat. Bucură-te de un plus de productivitate grație luminii
energizante. Menține-te în formă, fă mișcare și energizează-ți

trupul, însă nu uita și de echilibrul emotional, pe care îl poți
obține chiar mai ușor cu lumina potrivită. 
Activități în familie: Nu te vei plictisi de același decor, chiar
dacă stai acasă toată ziua. Cu Philips Hue e mai simplu ca
nicio dată să schimbi atmosfera din încăpere: te poți concen -
tra la teme, poți crea o atmosferă primitoare potrivită pentru
cină și, după ce copiii merg la somn, te poți bucura de rela -
xare – toate acestea într-un singur spațiu! Indiferent de sta -
rea pe care o ai, Philips Hue îți pune la dispoziție o gamă largă
de culori și ambianțe, alese cu atenție de specialiști. Experi -
men tează selecția de produse și bucură-te de posibilitățile
nelimitate.
Distracție cu cei mici: Cu Philips Hue, toată familia se distrea -
ză acasă! Jucați-vă cu luminile și alegeți împreună dintre cele
16 milioane de culori, pentru a schimba instant aspectul și
atmosfera casei voastre! Reglează fără niciun efort ambianța
camerei, cu doar o atingere de buton sau prin comandă vo -
cală. Sincronizează luminile cu muzica preferată și dansați cât
vă țin picioarele!
Ambianța și înfrumusețarea grădinii: Mai mult timp petrecut
acasă înseamnă că vei avea ocazia să profiți din plin de gră -
dina sau terasa locuinței tale. Cu Philips Hue, te poți bucura
de o lumină caldă, ca a soarelui de după-amiază, chiar și după
ce a apus! Și mai mult, sistemul inteligent de iluminat poate
fi programat să pornească automat la asfințit.  
Ambianța și înfrumusețarea balconului: Balconul este o ex -
tensie extrem de utilă a locuinței tale, în special în timpul
sezonului cald. Philips Hue promite că îl vei transforma rapid
într-un spațiu în care te vei putea relaxa și simți confortabil ori
de câte ori simți nevoia să iei o gură de aer. 
Jocuri duse la nivelul următor: Evidențiază și amplifică acțiu -
nile tale din joc cu ajutorul becurilor inteligente. Fie că deblo -
chezi o provocare sau învingi un adversar, trăiește experiența
prin efecte de lumini ce corespund acțiunilor personajului din
joc. Conectează becurile la un computer folosind aplicația
pentru desktop Hue Sync, ce îți va permite să-ți sincronizezi
conținutul sau să reglezi intensitatea, luminozitatea și viteza
efectelor de lumină.
Filme devenite realitate: Recreează experiența cinema togra -
fică direct de la tine de acasă cu Philips Hue Play HDMI Sync
Box și bucură-te de efectele de lumină cum nu ai făcut-o
vreo dată! Adu-ți filmele și serialele favorite la nivelul următor
și bucură-te chiar mai mult de conținut! Sync Box permite
redarea fidelă a culorilor conținutului de pe ecranul TV,
pentru un iluminat complet, ce transformă fiecare vizionare
într-o experiență vie și captivantă. 

Indiferent de cât de încărcat este programul tău zilnic, nu uita
să te ridici și să faci mișcare. Unul dintre riscurile lucratului de
acasă este tendința de a rămâne în fața biroului mai mult și
de a ne mișca tot mai puțin. Pentru a scăpa de tensiunea
acumulată în orele petrecute pe scaun, setează-ți o alarmă
care să-ți amintească să te ridici și să te întinzi sau chiar să
ieși la o scurtă plimbare. 

ILUMINAT

Lumina ideală atunci când lucrezi de acasă
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În 2012, Emiratele Arabe Unite au lansat inițiativa „Green
Economy initiative for sustainable developments” pentru a face
din Emirate liderul global în economia, produsele și tehnologiile
ecologice. Crearea de către DEWA (Dubai Electricity and Water
Authority)- compania publică de energie electrică a emiratului
DUBAI a Dubai Solar Park-o centrala fotovoltaica de 5GW in
Dubai, este în conformitate cu această inițiativă și face parte din
cele mai mari proiecte de dezvoltare durabilă din Emiratele Arabe
Unite. Strategia emiratului Dubai, Dubai Clean Energy Strategy
2050, și-a stabilit ca obiectiv realizarea unui mix de energie bazat
în mare parte pe surse de energie regenerabile și curate. Scopul
strategiei este ca 75% din necesarul de energie de 42.000 MW al
emiratului, să provină din surse curate până în anul 2050.

Strategia energetică integrată a emiratului Dubai până în
2030, Dubai Integrated Energy Strategy 2030, include un
plan de diversificare a surselor de energie, astfel încât sur -
sele regenerabile de energie să asigure 1% din producția
totală de energie din Dubai până în 2020. Până în 2030,
producția din surse regenerabile va crește până la 5%, 12%
din energie provenind din nuclear, 12 % din cărbune puțin
poluant și din gaz restul. Demarat în 2012, proiectul
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, cunoscut și
ca Dubai Solar Park, se derulează până în anul 2030 și va
ocupa în final o suprafață totală de peste 77 km2, localizată în
deșertul din Peninsula Arabică, la circa 50 km sud de Dubai
City, în regiunea Seih Al-Dahal. DEWA este titularul amplului
proiect Dubai Solar Park, ce a avut 5 faze până în prezent, cu
antreprenori și furnizori diferiți pe fiecare fază. Valoarea totală
finală a proiectului este estimată la circa 13,6 miliarde USD.
Puterea instalată totală, la finalizare în 2030, va fi de 5 GW,
ceea ce îl va face cel mai mare parc fotovoltaic cu un singur
amplasament din întreaga lume. Dubai Solar Park este dez -
voltat pe baza unui model de business de tip Independent
Power Producer (IPP), implementat de DEWA.

Proiectul fotovoltaic 

Durata medie zilnică de însorire în Dubai atinge 10 ore, ceea
ce va face proiectul solar extrem de eficient. Peste 4449 ore
de lumină pe an (din care 70% radiație solară directă) oferă
amplasamentul din Deșertul Arabic astfel că soarele lumi -
nează peste 12 ore zilnic la o latitudine de circa 250 N.
În lunile de vară se atinge o valoarea a energiei oferite de
radiația solară, de aproape 40 MJ /m2 (aprox. 144 kW/h lunar
pentru suprafața de 1 m2) pentru acest amplasament. 
Până în prezent s-au finalizat fazele I,  II, III  ale proiectului din

Dubai. Este inte resant faptul că DEWA a obținut pre țurile
cele mai joase de pe piața globală pentru un kWh produs aici.
Faza IV aflată în desfășurare în prezent a giganticului proiect
de 5 GW al par cului fotovoltaic Dubai Solar Park are ca
investitori bănci din Emiratele Arabe Unite și China, precum
și de alți creditori internaționali. Valoarea acestei faze se
ridică la 4,2 miliarde de dolari. Câștigătorul a garantat un preț
de vânzare a energiei electrice produse de 0,024 USD/kWh
pentru energia pro dusă de parcul fotovoltaic și de 0,073
UED/kWh pentru energia produsă de centrala CSP.
Puterrile preconizate pentru fiecare din cele 5 faze sunt:
Faza I: 13 MW fotovoltaic finalizat
Faza II: 200 MW fotovoltaic finalizat
Faza III: 800  MW fotovoltaic, circa 200 MW fiind operaționali
deja  
Faza IV : 950 MW în total, din care 700 MW CSP și 200 MW
fotovoltaic
Faza V:  900  MW fotovoltaic, licitat anul acesta. DEWA a con -
firmat că ACWA din Arabia Saudită, a câștigat licitația pentru
faza V a proiectului solar de 900 MW cu o ofertă de preț pentru
energia electrică produsă de 0,016953 USD / kWh.

Centrala CSP

Pe lângă proiectul fotovoltaic se va con strui în faza a 4-a și o
centrală de gene rare a electricității folosind tehnologia CSP
(Concentrated Solar Power). Lumina solară este concentrată
cu oglinzi parabolice pe un recipient umplut de regulă cu o
soluție salină, care atinge temperatura de peste 300˚C.
Recipientul este montat pe un turn astfel încât să poate fi
concentrată radiația de oglinzile parabolice. Turnul din
Deșertul Dubai va avea o înălțime de 260 metri. Folosind o
turbină cu abur clasică, energia stocată în fluidul la
temperatură ridicată este convertită în energie electrică. La
finalizare, turnul centralei CSP va fi cel mai înalt din lume de
acest fel. Proiectul CSP va avea în final o putere instalată
maximă de 700 MW (600 MW provenind din parcul de oglinzi
și 100 MW din turnul CSP).
Avantajul tehnologiei CSP este dat de posibilitatea de a
furniza energie la momentul dorit, fiind practic o soluție de
producere a energiei combinată cu stocarea.  

Obiectivul final al DEWA

Cum până în prezent au fost date în func țiune primele 3 faze
ale proiectului și se lucrează la faza IV, la sfârșitul lunii
februarie a.c. DEWA a lansat un proces de licitație pentru
construcția fazei V a imensului proiect solar de 5 GW.
Proiectul, care are în prezent o capa citate operațională de
413 MW, va  in clude de asemenea un sistem de sto care pe
scară largă și instalații de hidro gen.
DEWA a confirmat că ACWA din Arabia Saudită, a câștigat
licitația pentru faza V a proiectului solar de 900 MW cu o
ofertă de preț pentru energia electrică produsă de 0,016953
USD / kWh. DEWA va semna un acord de achiziție a energiei
de 25 de ani și va deține o participație de 60% în proiect.

SURSE REGENERABILE

Centrala fotovoltaică de 5 GW în DUBAI
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