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CCaalliittaatteeaa  eenneerrggiieeii  eelleeccttrriiccee  aa  ddeevveenniitt  îînn  uullttiimmuull  ttiimmpp  oo
pprreeooccuuppaarree  mmaajjoorrææ,,  mmaaii  aalleess  îînn  ccaazzuull  ppaarrttiiccuullaarr  aall  ccoonnssuummaattoorriilloorr
ccaassnniiccii,,  ddeeooaarreeccee  bbuunnaa  ffuunnccflfliioonnaarree  aa  eecchhiippaammeenntteelloorr  eelleeccttrriiccee  øøii
eelleeccttrroonniiccee  ccoonneeccttaattee  llaa  rreeflfleeaauuaa  eelleeccttrriiccææ  ddeeppiinnddee  îînn  mmaarree
mmææssuurrææ  ddee  ccaalliittaatteeaa  eenneerrggiieeii  eelleeccttrriiccee  ffuurrnniizzaattee  aacceessttoorraa..  

Aceasta poate fi definitæ în multe moduri, fiecare individ
având propria sa percepflie asupra acestei nofliuni, motiv
pentru care a fost nevoie de definirea claræ øi concisæ a
nofliunii de calitate a energiei electrice øi de standardizarea
parametrilor care intervin în definirea acestei nofliuni.
Tensiunea stabilæ, forma de undæ nedistorsionatæ (lipsa
armonicilor), abateri minime de la frecvenfla nominalæ, sunt
doar câteva dintre caracteristicile pe care trebuie sæ le aibæ
un sistem electric de calitate.

Problema calitæflii energiei în alimentarea consumatorilor
este în prezent deosebit de actualæ, având în vedere di-
versitatea tipurilor de instalaflii øi riscurile induse – în fiecare
caz în parte – de abaterile de la regimul normal de func-
flionare.

Pentru a veni în întâmpinarea consumatorilor în vederea
rezolværii problemelor legate de calitatea energie electrice
firma noastra, AALLFFAA  EENNEERRGG, propune o gamæ largæ de
analizoare pentru calitatea energiei electrice.

CCAALLIITTAATTEEAA EENNEERRGGIIEEII

CCaalliittaatteeaa  eenneerrggiieeii  eelleeccttrriiccee
Laurenfliu RÆDULESCU. ALFA ENERG SRL
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Analizorul UMG 512 este adecvat în special pentru
monitorizarea indicatorilor de calitate a energiei electrice
conform standardelor EENN5500116600,,  IIEEEEEE  551199,,  6611000000--22--44,,
IITTIICC//CCBBEEMMAA. Tofli parametrii sunt înregistrafli øi analizafli,
iar pe baza acestora softul dedicat al aparatului este capabil
sæ întocmeascæ rapoarte de calitate în conformitate cu
standardele în discuflie.

Standardul 6611000000--44--3300 este îndeplinit de aparatele care
fac parte din CCLLAASSAA  AA, acestea fiind dintre cele mai ino-
vative, compacte øi competitive de pe piaflæ.

Cu ajutorul interfeflelor de comunicaflie TCP/IP,
Modbus RS485 øi Profibus analizorul poate fi integrat cu
uøurinflæ într-un sistem SCADA, BMS, HMI sau poate fi
gestionat prin intermediul softului dedicat GridVis. Propria
pagina de Internet a aparatului væ oferæ posibilitatea
vizualizærii datelor în timp real, folosind serverul web
integrat. Prezentarea datelor online øi analiza datelor
istorice este de asemenea un beneficiu pentru gæsirea cauzei
problemelor reflelei.

Uøor de instalat øi folosit, aparatul poate reduce
costurile prin evaluarea reflelei electrice, astfel încât orice
abatere sau eveniment nedorit poate fi remediat din timp,
færæ a se ajunge la defectæri ale instalafliei sau echipamen-
telor. Analizorul are funcflii multiple de mæsurare, cum ar fi
flicker, întreruperi de scurtæ duratæ, fenomene tranzitorii,
armonici pânæ la armonica de ordin 63, interarmonici,
curentul rezidual, curenfli de pornire øi evenimente care
afecteazæ calitatea energiei electrice. UMG 512 poate fi
utilizat în aplicaflii de analizæ a defectelor din partea
consumatorului øi ca mæsuræ preventivæ pentru perturbafliile
în reflea, astfel încât se pot evita întreruperile neaøteptate ale
reflelelor electrice, care pot duce la pierderi de producflie,
acestea aducând costuri suplimentare.

Soft-ul aparatului dispune de un limbaj de programare
grafic numit JJaassiicc, care poate extinde funcflionalitatea
aparatului, adaugând funcflii personalizate precum: alar-
marea prin email sau activarea unei ieøiri digitale atunci
când unul din parametrii analizafli depæøeøte un prag limitæ
impus.

În cazul în care væ intereseazæ o imagine claræ asupra
modului în care avefli posibilitatea de a reduce costurile
energiei electrice în compania dumneavoastræ, væ invitæm sæ
consultafli oferta noastræ de aparate destinate acestui domeniu.

PPeennttrruu  ddeettaalliiii  aacccceessaaflflii  wwwwww..aallffaaeenneerrgg..rroo..

AAnnaalliizzoorruull  UUMMGG  551122

Display-ul color
cu o matrice activæ
(5,7”) permite
prezentarea
valorilor mæsurate
în formæ numericæ,
baræ de diagrame
sau ca linie graficæ.

O problemæ din ce în
ce mai des întâlnitæ
este curentul rezidual.
Aparatul nostru oferæ
douæ intræri pentru
mæsurarea acestui
curent, care pot
detecta øi evalua orice
creøtere a curentului
rezidual.
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CCuumm  ppoott  ffii  pprreevveenniittee  ddeeffeecctteellee  øøii  oopprriirreeaa  pprroocceessuulluuii  ddee
pprroodduuccflfliiee??  CCuumm  ppuutteemm  uuttiilliizzaa  ooppttiimm  uunn  mmoottoorr  eelleeccttrriicc??  CCaarree
eessttee  mmooddaalliittaatteeaa  ddee  aa  eevviittaa  aavvaarriiiillee  øøii  ddee  aa  ddeetteeccttaa  ddiinn  ssttaaddiiuu
iinncciippiieenntt  rreeggiimmuurriillee  aannoorrmmaallee  ddee  eexxppllooaattaarree  ccee  ccoonndduucc  îînn  ffiinnaall  llaa
aappaarriiflfliiaa  ddeeffeecctteelloorr??  

LLaa  aacceessttee  îînnttrreebbæærrii  rrææssppuunnssuull  nnoossttrruu  eessttee::  ssiisstteemmuull  iinntteelliiggeenntt
ddee  ggeessttiiuunnee  SSIIMMOOCCOODDEE  pprroo  --  uunn  ssiisstteemm  ffiiaabbiill  ddee  ppeessttee  3300  ddee  aannii..

SSIIMMOOCCOODDEE  pprroo este un sistem modular øi flexibil,
destinat motoarelor electrice asincrone de joasæ tensiune.
Acesta se poate conectat cu uøurinflæ la sistemul de
automatizare PROFIBUS, PROFINET, Modbus RTU sau
OPC UA.

Utilizând SSIIMMOOCCOODDEE  pprroo avefli ocazia sæ descoperifli
un sistem simplu, alcætuit din câteva componente, sæ eco-
nomisifli timp, spafliu øi bani. 

SSIIMMOOCCOODDEE  pprroo eliminæ necesitatea utilizærii supli-
mentare a componentelor hardware øi a cablærii supli-
mentare în circuitul de comandæ, ceea ce duce la un nivel
ridicat de standardizare a alimentærii motorului în termeni
de proiectare øi schemelor electrice.

Prezentarea generalæ a familiei de aparate
SIMOOCODE  3UF7

Un sistem este alcætuit dintr-o unitate de evaluare øi un
modul de mæsuræ curent sau curent/tensiune. Acestea sunt
conectate electric cu un cablu de conexiune. Valoarea curen-
tului nominal al motorului este decisivæ în alegerea
transformatorului de curent.

Sistemul este disponibil în douæ variante constructive,
SIMOCODE ProS øi ProV.

SSIIMMOOCCOODDEE  PPrrooSS este un sistem compact ce oferæ 8
intræri digitale, 4 ieøiri digitale, o intrare de termistor PTC,
o intrare specificæ PT100/ PT100/KTY/NTC øi o intrare
specificæ de transformator sumator de curent. Aceste

resurse sunt asigurate de cætre unitatea de bazæ împreunæ cu
modulul de extensie multifuncflional.

SSIIMMOOCCOODDEE  PPrrooVV este un sistem scalabil, complex, ce
a fost proiectat øi dezvoltat pentru cerinfle complexe.
Unitatea de evaluare oferæ 4 intræri digitale, 3 ieøiri digitale
øi o intrare de termistor PTC. Sistemul poate fi extins cu
module de extensie digitale, analogice, termocuplu,
transfomator sumator de curent øi panou operator cu sau
færæ afiøaj LCD.

Toate modulele se conectezæ electric la interfafla specificæ
a unitæflii de evaluare prin cabluri de conexiune, a cæror
lungime totalæ nu poate depæøi 3 m.

Informaflii detaliate de funcflionare, întreflinere
øi diagnozæ

SIMOCODE este capabil sæ furnizeze date de funcflio-
nare, service, diagnozæ, fapt ce ajutæ la detectarea poten-
flialelor erori din timp, cu scopul prevenirii lor prin mæsuri
proactive. La apariflia unui defect, acesta poate fi diag-
nosticat, localizat øi remediat foarte uøor - cu timpi foarte
mici de oprire a instalafliei. 

Funcflionare autonomæ

O caracteristicæ esenflialæ a SSIIMMOOCCOODDEE  pprroo este asi-
gurarea independentæ a tuturor funcfliilor de protecflie øi
comandæ, chiar dacæ comunicaflia cu sistemul de automa-
tizare este întreruptæ. Dacæ refleaua de comunicaflie sau
sistemul de automatizare se defecteazæ, este asiguratæ
funcflionalitatea completæ a alimentærii øi poate fi inifliat un
ræspuns predefinit, de exemplu alimentarea poate fi opritæ
într-o manieræ controlatæ sau pot fi acflionate mecanisme
configurate de comandæ, cum ar fi, de exemplu, inversarea
sensului de rotaflie.

ooffeerrææ  SSIIMMOOCCOODDEE pprroo

uunn  ssiisstteemm  fflleexxiibbiill,,  mmoodduullaarr,,  aauuttoonnoomm  
ppeennttrruu  ggeessttiiuunneeaa  iinntteelliinnggeennttææ  aa  mmoottoorruulluuii  eelleeccttrriicc

EECCHHIIPPAAMMEENNTTEE
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Protecflia motorului

SSIIMMOOCCOODDEE  pprroo este un releu multifuncflional ce
asiguræ protecflia completæ astfel:

• protecflie la suprasarcinæ (clasa 5, 10, 15, 20 ,25, 30, 35,
40);

• protecflie termistor motor;
• protecflie lipsæ faze;
• protecflie asimetrie faze;
• protecflie rotor calat;
• monitorizarea valorilor limitæ reglabile (Imin, Imax)

pentru curentul motorului;
• monitorizarea tensiunii reflelei;
• monitorizarea puterii absorbite de cætre motor;
• monitorizarea factorului de putere (mers în gol/sarcinæ);
• monitorizarea punerii la pæmânt;
• monitorizarea temperaturii motorului;
• monitorizarea duratei de funcflionare;
• monitorizarea numærului de porniri.

Comanda motorului 

SSIIMMOOCCOODDEE  pprroo poate trata urmætoarele cerinfle:
• pornire directæ øi cu reversarea sensului de rotaflie;
• pornire stea-triunghi;
• pornirea motoarelor cu 2 viteze cu modificarea numæ-

rului de poli;
• pornire motoare Dahlander;
• pornire/oprire asistatæ cu softstarter;
• acflionare poziflioner;

• acflionare vanæ;
• acflionare întreruptor.

Parametrizare øi punere în funcfliune 

SIMOCODE se poate parametriza cu pachetul software
SIMOCODE ES sau cu TIA Portal.

Alegerea schemei de pornire asociazæ în proiect funcflii
predefinite de comandæ ale motorului, toate operafliunile
logice øi interblocærile electrice necesare.

Aceste funcflii de comandæ predefinite pot fi adaptate
flexibil pentru orice configuraflie prin module logice
configurabile (tabele de adevær, condiflionæri semnale,
contorizæri, temporizæri, evaluæri semnale) færæ a mai fi
necesare astfel relee auxiliare în circuitul de comandæ.

Încheiere 

Pe internet la adresa www.siemens.com/simocode se
prezintæ sistemul de gestiune inteligentæ a motoarelor elec-
trice .

Aplicaflia de parametrizare SIMOCODE ES este dispo-
nibilæ spre evaluare pe internet.

Biroul local Siemens oferæ suport tehnic de specialitate
pentru a identifica øi alege sistemul  potrivit aplicafliei dvs.

Organizæm periodic prezentæri tehnice øi ateliere de
lucru. Punem la dispoziflie în vederea evaluærii un stand
funcflional ce prezintæ sistemul SIMOCODE.

Transmitefli solicitærile dvs. la siemens.ro@siemens.com
cu subiectul SIMOCODE.
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Camionul Danfoss Drives a pornit la drum în Aprilie
2016 øi va vizita peste 80 de locaflii de-a lungul a peste 6
luni. În perioada 17, 18 øi 19 mai, acesta a poposit în 3
locaflii din România – Galafli, Bucureøti øi Braøov. În Braøov
evenimentul s-a desfæøurat în incinta sediului partenerului
nostru, compania Electromatic-Systems SRL.

Danfoss a invitat la bord zeci de invitafli, din toate
sectoarele industriale pentru un experiment practic despre
cum se poate obfline mai mult din mai puflin, implementând
astæzi tehnologia de mâine.

Invitaflii s-au putut bucura de o experienflæ unicæ cu
Danfoss Drives Virtual Reality. Prin intermediul oche-
larilor Goggles s-au putut cufunda într-un minunat tur
virtual a patru industrii diferite, unde au descoperit cum
convertizoarele dedicate unei aplicaflii îmbunætæflesc
eficienfla øi reduc costurile.

S-au putut testa convertizoarele VLT® øi VACON®, iar
experfli Danfoss au oferit sfaturi pentru a îmbunætæfli diverse
aplicaflii.  Echipa de profesioniøti Danfoss Drives este
pregætitæ, oricând, sæ væ ofere din cunoøtinflele sale despre
convertizoare de frecvenflæ øi aplicaflii, øi sæ væ prezinte cum
sæ dezvoltafli competitivitatea prin inovare continuæ.

Aflafli mai multe despre gama largæ de servicii oferite, øi
despre organizaflia de service dedicatæ, ce utilizeazæ propria
reflea globalæ pentru suportul afacerii dumneavoastre locale
accesând adresa http://drives.danfoss.ro/.

Oricare ar fi locaflia, oricare ar fi industria, Danfoss
Drives, prin intermediul echipei de profesioniøti,
îmbunætæfleøte eficienfla energeticæ øi competitivitatea,
oferind lumii de mâine posibilitatea de a face mai mult cu
mai puflin, deoarece fiecare minut al fiecærei zile, mâine va
deveni realitate.

DDaannffoossss  DDrriivveess  TTrruucckk  TToouurr

DDaannffoossss  DDrriivveess  eessttee  îînnttoottddeeaauunnaa  îînn
ccææuuttaarreeaa  ddee  nnooii  mmeettooddee  pprriinn  ccaarree  ssææ  vvææ
pprreezziinnttee  ssllooggaannuull  ccoommppaanniieeii  „„AA  BBeetttteerr

TToommoorrrrooww  iiss  DDrriivveenn  bbyy  DDrriivveess““..  
AAøøaa  ccææ  aannuull  aacceessttaa  DDaannffoossss  DDrriivveess  aa
pprreezzeennttaatt  uunn  ccoonncceepptt  nnoouu  --  DDaannffoossss

DDrriivveess  TTrruucckk  TToouurr..

AACCTTUUAALLIITTAATTEE
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În anul 1968 Danfoss a produs în serie
primul convertizor de frecvenflæ, astfel
Danfoss devenind unul dintre liderii globali
în producflia convertizoarelor de frecvenflæ.

Dacæ ar trebui sæ descriem Danfoss
Drives într-un singur cuvânt, acesta ar fi
„pasiune”. Ne axæm pe convertizoare de
frecvenflæ øi pe pasiunea de a oferi un avantaj
competitiv în aplicafliile importante din
diverse industrii. Aceastæ pasiune este evi-
dentæ în numeroase domenii de activitate ale
companiei noastre.

Pasiunea se regæseøte în cultura noastræ –
în tofli oamenii noøtri. Cu doi titani în in-
dustria convertizoarelor de frecvenflæ –
Danfoss øi Vacon – care în prezent au fu-
zionat cu succes, putem oferi 68 de ani de
experienflæ combinatæ øi 5.000 de angajafli specializafli în
controlul motoarelor în toate domeniile øi aplicafliile din
întreaga lume. Unitæflile noastre de producflie, cercetare øi
dezvoltare sunt amplasate în China, Danemarca, Finlanda,
Germania, India, Italia øi S.U.A. Øi, cu aproximativ 1.000 de
ingineri de cercetare øi dezvoltare, suntem un inovator în
tehnologie; suntem capabili sæ trecem de limitele inovafliei
pentru a consolida avantajul competitiv al clienflilor noøtri øi
pentru a permite generafliilor viitoare sæ facæ mai mult cu
mai puflin, utilizând convertizoarele de frecvenflæ de la cele
mai mici puteri, 0,18 kW, pânæ la puteri de 5,3 MW.

Produsele optimizate pentru aplicaflii maximizeazæ
performanfla procesului, economisesc cea mai mare cantitate
de energie øi reduc la minimum emisiile.

Portofoliul nostru de produse de înaltæ calitate acoperæ
toate industriile - de la industria maritimæ, minineræ,
energeticæ, farmaceuticæ, irigaflii, pânæ la manipularea
materialelor, lifturi øi macarale øi industria alimentaræ øi de
refrigerare.

Un exemplu concret prin care ne diferenfliem de
competitorii noøtri îl reprezintæ independenfla faflæ de
motoarele electrice utilizate împreunæ cu sistemele noastre.
Convertizoarele de frecvenflæ Danfoss sunt independente de

sistemele de control øi de tehnologia motoarelor. Aceastæ
libertate væ permite sæ alegefli tehnologia øi producætorul de
motoare care se potriveøte cel mai bine aplicafliei dumnea-
voastræ, pentru performanfle de vârf øi consum de energie
optimizat. Alegerea convertizorului de frecvenflæ potrivit øi
optimizarea întregului sistem genereazæ posibile econo-
misiri de energie de pânæ la 60%.

Utilizând funcflia de adaptare automatæ a motorului, în
mai puflin de trei secunde, convertizoarele de frecvenflæ de
curent alternativ Danfoss pot fi configurate pentru a
controla funcflionarea oricæror motoare standard asincrone
(IM), cu magnefli permanenfli (PM) sau sincrone cu reluc-
tanflæ (SyncRM). Adaptarea automatæ a motorului poate fi
efectuatæ pe un motor deja instalat, deoarece convertizorul
de frecvenflæ nu genereazæ niciun cuplu pe ax. 

Dacæ toate motoarele sunt controlate de acelaøi con-
vertizor de frecvenflæ, operatorii pot folosi aceeaøi interfaflæ
de utilizator øi de sistem, aceleaøi extensii øi aceeaøi tehno-
logie fiabilæ, consacratæ în întreaga gamæ de putere. În acest
fel se economiseøte timpul de punere în funcfliune, se reduc
costurile de instruire, se simplificæ activitæflile de întreflinere
øi se menflin la minimum stocurile pieselor de schimb.

wwwwww..ddaannffoossss..rroo



MMiieezzuull  ccoonncceeppttuulluuii  eenneerrggiieeii  ssuusstteennaabbiillee
ddiinn  nnoouuaa  zzoonnææ  rreezziiddeennflfliiaallææ  BBeerrggiisscchh--
GGllaaddbbaacchh  îîll  ccoonnssttiittuuiiee  cceennttrraallaa  ddee  llaa
BBeellkkaaww  GGmmbbHH,,  ccee  ooffeerrææ  aattââtt  eenneerrggiiee
eelleeccttrriiccææ  ccââtt  øøii  îînnccæællzziirree  tteerrmmiiccææ  aacceesstteeii
nnooii  zzoonnee..  RRhheeiinnEEnneerrggiiee  AAGG  aa  ffoosstt
ccoonnttrraaccttaattææ  ddee  ccæættrree  BBeellkkaaww  GGmmbbHH
ppeennttrruu  ooppeerraarreeaa  aacceesstteeiiaa..  NNoouull  ccoonnttrroolllleerr
GGSSMM//33GG  ddee  llaa  WWaaggoo  ssuupprraavveegghheeaazzææ
ddiissttrriibbuuflfliiaa  ddee  eenneerrggiiee..  CCoonnttrroolluull  øøii
ooppeerraarreeaa  ddee  llaa  ddiissttaannflflææ  ssuunntt  ffaacciilliittaattee  ddee
mmooddeemmuull  iinntteeggrraatt  îînn  aacceesstt  ccoonnttrroolllleerr..  

Locuinfle familiale, apartamente lu-
minoase øi grædini minunate între
acestea. O zonæ sinistræ din Bensberg,
la sud de Bergisch-Gladbach, a fost
transformatæ de cætre Aachener
WohnungsgesellschaftmbH, la jumæ-
tatea anului 2013, într-o respectabilæ
zonæ rezidenflialæ. În primævara lui
2015, primii rezidenfli ai zonei au putut
fi mutafli.

O altæ nouæ clædire existæ la câfliva
metri de clædirile rezidenfliale. Ascunsæ
sub tencuiala albæ a pereflilor cu o uøæ
metalicæ roøie, este locul în care bate
“inima” întregului ansamblu reziden-
flial: o centralæ ce combinæ frunizarea
de energie electricæ cu furnizarea de
energie termicæ, de la Belkaw GmbH.
Aceasta furnizeazæ energie termicæ în-
tregului cartier. Aceastæ centralæ însæ,
era operaflionalæ cu mult înainte ca
primii rezidenfli sæ se fi mutat. Chiar øi
aøa, un detaliu decisiv lipsea: cone-
xiunea/legætura dintre CTE øi
RheinEnergie. “Controlul øi monito-
rizarea de la distanflæ au devenit pâinea
øi cuflitul muncii noastre”, spune Udo
Hamacher, tehnician de serviciu la
RheinEnergie. RheinEnergie necesitæ
telecontrollere pentru toate centralele
sale. Aceastæ tehnologie îi oferæ lui
Udo øi colegilor sæi o privire de an-
samblu asupra tuturor sistemelor dis-
tribuite pe întreaga zonæ de alimentare.
Aceastæ tehnologie asiguræ durate
medii de avarie mult diminuate øi
salveazæ timp øi bani. Marea majoritate
a datelor de la centralele conectate
ajung la centrul de control via liniilor
DSL. Din pæcate, acest lucru a fost

imposibil pentru noua CTE din
Bergisch-Gladbach. 

Conceptul energiei
sustenabile

Dezvoltatorii, în încercarea lor de a
readuce la viaflæ zonele sumbre din
Bensbeg, au avut în vedere nu numai ca
locuinflele rezidenfliale sæ fie orientate
cætre viitor øi sustenabile din punct de
vedere ecologic. Ei øi-au îndreptat
atenflia, de asemenea, cætre alimentarea
cu energie electricæ. Astfel, toate clæ-
dirile din complex au fost realizate în
spiritul standardului de energie 70
KfW. Acest standard impune ca toate
casele øi apartamentele sæ utilizeze cu
30% mai puflinæ energie faflæ de cele cu
suprafefle comparabile. În cazul de faflæ
acest fapt este obflinut prin încælzirea
prin pardosealæ øi izolarea clædirilor. 

Piesa de rezistenflæ pentru conceptul
energiei sustenabile o constituie exact
centrala CTE pentru aceastæ zonæ. “Un
motor acflioneazæ o turbinæ care gene-
reazæ electricitate øi este injectatæ în
reflea. În acelaøi timp, sistemul foloseøte
energia termicæ rezultatæ pentru
încælzirea apei de proces necesaræ ali-

mentærii zonei rezidenfliale”, explicæ
Hamacher. 

Aplicarea principiului furnizærii
energiei termice øi electrice în acelaøi
timp face ca CTE sæ atingæ valori
maxime ale eficienflei. Ca rezultat, acest
sistem economiseøte energie primaræ, în
comparaflie cu alte forme de furnizare
de energie, totodatæ emiflând mai puflin
CO2 în atmosferæ. Centrala economicæ
este ea însæøi alimentatæ de un mixt
format din gaze naturale øi biometan.
Centrala produce 20 kW energie elec-
tricæ øi 45 kW energie termicæ. Un vas
de 1000 l este utilizat ca buffer pentru
producflia de apæ caldæ. Dacæ în pe-
rioada rece este nevoie de øi mai multæ
cælduræ, sistemul poate accesa un boiler
de condens adiflional. 

Combinare inteligentæ între
controller øi moden

Belkaw opera eficient CTE încæ din
2014. Totuøi, lipsea conexiunea dintre
aceasta øi centrul de comandæ. În mod
uzual, furnizorii de energie øi genera-
torii îøi aveau sistemele conectate între
ele prin DSL. Cumva, în Bensberger
Freiheit, acest mod de conexiunea a
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CCoonneexxiiuunnee  ssiigguurrææ,,  cchhiiaarr  ffæærrææ  DDSSLL

ÎÎmmppuussccææ  ddooii  iieeppuurrii  ddiinnttrr--uunn  ssiinngguurr  ffoocc::  nnoouull  PPFFCC220000  ccuu  mmooddeemm  iinntteeggrraatt

MMÆÆSSUURRÆÆRRII  ØØII  AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII
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fost surprinzætor de dificil de realizat.
“Este greu de crezut cæ într-o zonæ atât
de dens populatæ precum suburbia
Bensberg existæ zone færæ acces la DSL.
Dar, pentru cæ Bensberg a fost o zonæ
defavorizatæ timp de mulfli ani, unde nu
existau nici stræzi nici case, nu exista
nici DSL.”

În cazuri ca acesta, RheinEnergie a
fost nevoitæ sa utilizeze modemuri
externe adiflionale. Totuøi, pentru CTE
din Bergisch-Gladbach s-a gæsit o
soluflie mai buna. “Exact când trebuia,
am auzit de un nou produs Wago”, a
spus tehnicianul de serviciu. Relaflia
dintre RhenEnergie øi Wago a evoluat
pe parcursul anilor. Compania energe-
tica din Cologne se bazeazæ pe tehno-
logia din Minden în multe din ariile
sale. Proiectul de faflæ vizeazæ realizarea
aøa numitei centrale virtuale, unde
generatori mici, descentralizafli, precum
cei solari, sæ fie mai bine regularizafli øi
conectafli la refleaua electricæ.  

Comunicarea dintre Cologne øi
Minden l-a ajutat pe Hamacher sæ afle de
noul PFC200 cu modem integrat. “Acest
Controller integreazæ comunicare øi
control într-un singur aparat”, explicæ
Martin Weißmüller, consultant pentru
sisteme din cadrul departamentului de
Automatizæri Industriale al Wago.
“Locafliile în care nu existæ conexiuni
DSL pot fi conectate folosind tehnologii
3G standard wireless, precum UMTS,

Edge, sau HSPA+, færæ sæ mai fie nevoie
de un modem extern adiflional sau de
router”. Astfel, RheinEnergie a construit
o linie dedicatæ UMTS cu adrese de IP
fixe pentru transmisia securizatæ a
datelor de la CTE la centrul de comandæ. 

Protecflie de încredere
împotriva atacurilor
cibernetice

Integrarea unui controller cu un
modem 3G are alte avantaje: deoarece
modemul extern este de prisos, se
creeazæ mai mult spafliu în cabinetul de
automatizare. Mai important de atât –

controller-ul GSM oferæ securitate
superioaræ. “Conexiunea dintre con-
troller øi un modem extern este un
punct sensibil unde atacatorii
cibernetici pot accesa sistemul. Acest
punct vulnerabil este eliminat pentru cæ
datele sunt criptate în noul controller,
înainte de transmiterea lor prin mo-
demul integrat”, explica Weißmüller.
Un atac extern este acum, imposibil. 

Funcfliile controller-ului pot fi usor
configurate utilizând CODESYS.
“Controller-ul GSM de la Wago este o
bunæ alternativæ oriunde este vorba
despre sistemele pentru producflia øi
distribuflia energiei dar nu existæ cone-

MMÆÆSSUURRÆÆRRII  ØØII  AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII

PPoommppeellee,,  vvaallvveellee,,  vvoolluummuurriillee  ddee  ggaazz  ssaauu
tteemmppeerraattuurrii  ––  PPFFCC220000  îînnrreeggiissttrreeaazzææ  ttooaattee

ddaatteellee  øøii  ppeerrmmiittee  mmoonniittoorriizzaarreeaa  øøii  ccoonnttrroolluull  vviiaa
mmooddeemmuull  iinntteeggrraatt  33GG

BBuunneellee  ccoonneexxiiuunnii::  UUddoo  HHaammaacchheerr,,  tteehhnniicciiaann  ddee  sseerrvviicciiuu  sseenniioorr  llaa  RRhheeiinnEEnneerrggiiee  AAGG  øøii  
MMaarrttiinn  WWeeiißßmmüülllleerr,,  ccoonnssuullttaanntt  ssiisstteemmee,,  AAuuttoommaattiizzæærrii  iinndduussttrriiaallee  ddee  llaa  WWaaggoo

FFuunnccflfliiiillee  ccoonnttrroolllleerr--uulluuii  ppoott  ffii  uuøøoorr  ddeeffiinniittee  uuttiilliizzâânndd  CCOODDEESSYYSS



12 ELECTRICIANUL 4/2016

xiune DSL”, concluzioneazæ Hamacher.
Adiflional controller-ului PFC200,
existæ produse din gama 750 ca parte a
solufliei Wago. Astfel, modulele de
intrare 750-1405 detecteazæ mesajele de
defect de la CTE sau de la pompe,
senzorii rezistivi 750-464 detecteazæ în

mod continuu temperaturile, datele de
la boilerul de condens sunt interogate
via interfafla serialæ 750-652 RS-232/RS-
485. Valvele sunt controlate de modu-
lele de ieøire 750-517.

Controller-ul Wago este de ase-
menea conectat la aparatele de mæsuræ a

energiei termice øi, adiflional, înre-
gistreazæ consumul de gaze în întreaga
zonæ rezidenflialæ. Întregul flux de date
trece prin conexiunea UMTS cætre cen-
trul de control RheinEnergie. Pe teren,
tehnicienii de serviciu opereazæ insta-
laflia direct, folosind ecranul tactil
Wago. “În curând, vom lucra la re-
glarea centralei de putere astfel încât sæ
producæ electricitate øi cælduræ exact la
nevoie”, spune Hamacher.

Apoi, Hamacher va putea regla alte
câteva puncte de eficienflæ din centrala
deja economicæ øi prietenoasæ cu me-
diul înconjurætor, utilizând controller-
ul GSM.

MMÆÆSSUURRÆÆRRII  ØØII  AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII

CCeennttrraallaa  eeccoonnoommiiccææ  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  eenneerrggiiee  eelleeccttrriiccææ  øøii  tteerrmmiiccææ::  BBeellkkooww  aa  iinnssttaallaatt  oo  cceennttrraallææ
pprriieetteennooaassææ  ccuu  mmeeddiiuull  îînnccoonnjjuurræættoorr  ccee  ccoommbbiinnææ  aalliimmeennttaarreeaa  ccuu  eenneerrggiiee  eelleeccttrriiccææ  øøii  ccæælldduurrææ  îînn

ccaarrttiieerruull  BBeennssbbeerrggeerr  FFrreeiihheeiitt

IInnffoorrmmaaflfliiii  ssuupplliimmeennttaarree::

WWAAGGOO  KKoonnttaakktttteecchhnniikk  GGmmbbHH  &&
CCoo..  KKGG  ––  RReepprreezzeennttaannflflaa  RRoommâânniiaa
SSooss..  PPiippeerraa  TTuunnaarrii  11//11,,  VVoolluunnttaarrii,,
IIllffoovv,,  RRoommâânniiaa
TTeell::  ++4400331144221188556688  ••
FFaaxx::  ++4400331144221188556699    
MMoobbiill::  ++4400775533993344330000  
iinnffoo--rroo@@wwaaggoo..ccoomm    ••
wwwwww..wwaaggoo..ccoomm  

GGhhiidd  AARRII  ppeennttrruu  aalleeggeerreeaa  llææmmppiiii  ddee  iilluummiinnaatt

ARI - Asociaflia Românæ pentru Iluminat, a lansat
recent un ghid de alegere corectæ a læmpii de iluminat.
Deoarece etichetele aplicate pe læmpile de iluminat oferæ
informaflii destul de confuze pentru nespecialiøti, ghidul
detaliazæ semnificaflia acestor parametri, descrie corelafliile
dintre ei.

Sunt explicitate 16 elemente distincte, care sunt in-
scripflionate fie pe lampæ fie pe ambalajul ei, printre care
puterea echivalentæ, fluxul luminos, durata de viaflæ,
timpul de aprindere, temperatura de culoare, indicele de
redare a culorilor.

Ghidul este adresat în primul rând utilizatorului final
al læmpii, care poate cædea uøor în ‘capcanele’ vânzæ-
torilor care, prin marcajele aplicate, produc confuzie
pentru cei neinifliafli. Acfliunea ARI este prima dintr-o
serie care are ca scop introducerea unor reglementæri cu
scopul de a asigura o dezvoltare corectæ a pieflei de ilu-
minat din România.
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AACCTTUUAALLIITTAATTEE

Standardele domeniului  
Cum reglementærile sunt cadrul general de desfæøurare a

oricærei activitæfli, Conferinfla ARTS a abordat în primul
rând problema standardelor europene øi naflionale din
domeniului securitæflii fizice øi la incendiu. 

Standardele de produs actuale nu sunt suficiente øi nu
garanteazæ funcflionarea unui întreg sistem de securitate øi,
de aceea, industria doreøte adoptarea unui sistem al calitæflii
paneuropean pentru testarea eficientæ, auditarea øi certifi-
carea produselor electronice destinate securitæflii,  sistemelor
øi serviciilor, bazat pe scheme de testare armonizate øi
unitare. Viitorul standard european de servicii, aflat în fazæ
de proiect, prEN16763, la care EURALARM este implicatæ
activ, va ajuta la dezvoltarea pieflei europene a securitæflii.

Master universitar în ingineria securitæflii în
mediul construit
Una din problemele industriei de tehnologii de secu-

ritate este lipsa de specialiøti. În cadrul Facultæflii de Ingi-
neria Instalafliilor (FII) din Bucureøti, se doreøte dezvoltatea
unui program de master care sæ ofere acestei industrii absol-
venfli cu cunoøtinfle solide în domeniile securitæflii la in-
cendiu øi securitæflii fizice în clædiri. Dl Conferenfliar
Mihnea Sandu øi Dl Conferenfliar Daniel Popescu din
cadrul FII Bucureøti au prezentat proiectul viitorului
master, derulat pe parcursul a 3 semestre øi care este un
ræspuns adecvat al învæflæmântului superior din România la
necesitæflile pieflei de profil, lipsitæ de øcoli specializate pe
aceste domenii. 

Securitatea infrastructurilor critice

Un domeniu de importanflæ majoræ astæzi este cel al
securitæflii infrastructurilor critice, supuse unor ameninflæri

variate, de la cele fizice, pânæ la cele informatice. Protejarea
acestor obiective definite ca infrastructuri critice, revine tot
firmelor din industria de securitate, deci øi membrilor ARTS.
Câfliva membri ARTS au sesizat totuøi cæ acest segment al
pieflei, securitatea infrastructurilor critice, ce oferæ un potenflial
semnificativ de dezvoltare, nu este deschis pentru membrii
ARTS din varii motive. Definirea øi lista obiectivelor ce flin de
infrastructuri critice nu sunt disponibile, fiind informaflii
clasificate, iar membrii ARTS ar trebui sæ beneficieze de
sprijinul unei legislaflii naflionale adecvate. 

Alarmarea vocalæ 

Clædirile înalte, mall-urile, spafliile aglomerate cum sunt
øcolile, spitalele, sunt cele mai vulnerabile în caz de incendiu
sau de ameninflæri pentru securitatea persoanelor ocupante.
Avertizarea  vocalæ în aceste cazuri este cea mai eficace aratæ
studiile întreprinse. În România avertizarea vocalæ  în aceste
spaflii este doar o recomandare, conform normativului
P118-3. La nivel european, seria de standarde EN54-16
(preluat øi la noi ca SR EN 54-16), EN54-24 øi EN54-32
reglementeazæ domeniul avertizærii vocale sub toate aspec-
tele ce flin de echipamente, difuzoare, proiectarea, utilizarea
øi întreflinerea sistemului de avertizare vocalæ.   

Cele trei paneluri ale conferinflei au fost:
• Securitatea fizicæ øi rolul ei în securitatea naflionalæ øi

regionalæ øi standardele naflionale aplicabile ei;
• Sistemul de alarmare vocalæ în mall-uri, spaflii aglo-

merate øi clædiri înalte;
• Siguranfla øi securitatea în unitæflile medicale øi de

învæflæmânt.

PPeennttrruu  ddeettaalliiii  ddeesspprree  eevveenniimmeenntt  øøii  ddeesspprree  aaccttiivviittaatteeaa
AARRTTSS,,  aacccceessaaflflii  wwwwww..aarrttss..oorrgg..rroo

CCoonnffeerriinnflflaa  AARRTTSS  22001166

AAssoocciiaaflfliiaa  RRoommâânnææ  ppeennttrruu  TTeehhnniiccææ  ddee
SSeeccuurriittaattee  ((AA..RR..TT..SS..))  aa  oorrggaanniizzaatt  jjooii  22  iiuunniiee
aa..cc..  cceeaa  ddee  aa  VVIIIIII--aa  eeddiiflfliiee  aa  CCoonnffeerriinnflfleeii
NNaaflfliioonnaallee..  AARRTTSS  ggrruuppeeaazzææ  ffiirrmmeellee  ddiinn
ddoommeenniiuull  tteehhnnoollooggiiiilloorr  ddee  sseeccuurriittaattee  llaa
eeffrraaccflfliiee  øøii  llaa  iinncceeddiiuu  øøii  eessttee  mmeemmbbrrææ  ddiinn
22000099  aa  EEUURRAALLAARRMM,,  ffoorruull  eeuurrooppeeaann  aall
iinndduussttrriieeii  ddee  pprrooffiill..  CCoonnffeerriinnflflaa  AARRTTSS  ddiinn
aacceesstt  aann  ss--aa  ddeessffææøøuurraatt  llaa  ddoouuææ  ssææppttææmmâânnii
ddiissttaannflflææ  ddee  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallææ  aa  EEuurraallaarrmm,,
ccaarree  aa  pprrooppuuss  uunn  ppllaann  ssttrraatteeggiicc  ppee  33  aannii,,
22001166--22001199  ccee  aarree  ccaa  ssccoopp  ccrreeøøtteerreeaa
ccoommppeettiittiivviittææflfliiii  øøii  aa  nniivveelluulluuii  ddee  ssiigguurraannflflææ  øøii
sseeccuurriittaattee  ppeennttrruu  cceettææflfleenniiii  eeuurrooppeennii..
CCoonntteexxttuull  eeuurrooppeeaann  aaccttuuaall  eessttee  uunnuull
ddeeoosseebbiitt  øøii  mmaarrccaatt  ddee  ccrreeøøtteerreeaa  iimmppoorrttaannflfleeii
sseeccuurriittææflfliiii  ppeerrssooaanneelloorr  øøii  oobbiieeccttiivveelloorr    îînn
ccoonnddiiflfliiiillee  ccrreeøøtteerriiii  øøii  mmuullttiipplliiccæærriiii  ffaaccttoorriilloorr
ddee  rriisscc..  DDll..  LLiivviiuu  MMaatteeeessccuu,,  pprreeøøeeddiinntteellee
AARRTTSS,,  aa  ddeesscchhiiss  CCoonnffeerriinnflflaa  ccuu  iinnffoorrmmaaflfliiii
rreecceennttee  ddeesspprree  ttooaattee  aacceessttee  pprroobblleemmee..
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SSIISSTTEEMMEE DDEE SSIIGGUURRAANNfifiÆÆ

EN 60849 – standard retras, dar încæ utilizat ca
referinflæ pentru sistemele de siguranflæ a vieflii

EN 60849 este un standard elaborat în anul 1998 sub
denumirea de IEC 60849:1998. El a fost preluat øi în
România ca standard armonizat sub denumirea de SR EN
60849 în anul 2001. A fost retras odatæ cu apariflia standar-
delor armonizate din seria EN 54 referitoare la produsele
utilizate în sistemele de avertizare vocalæ în caz de incendiu:
SR EN 54-16 (“Echipament de control øi semnalizare
vocalæ a alarmei”) øi EN 54-24 (”Componente ale siste-
melor de alarmare vocalæ - difuzoare”). Începând cu anul
2015 seria de standarde EN 54 s-a îmbogæflit cu partea 32 -
„Ghid de aplicare pentru planificarea, proiectarea, insta-
larea, punerea în funcfliune, utilizarea øi întreflinerea siste-
melor de alarmare vocalæ” („Planning, design, installation,
commissioning, use and maintenance of voice alarm
systems”), document care – similar specificafliilor tehnice TS
54-14 din perioada anterioaræ, referitoare la sistemele de
detectare øi de alarmæ la incendiu – confline recomandæri
actualizate privind componenfla, clasificarea øi instalarea
sistemelor VA.

Deøi din punct de vedere legislativ EN 60849 nu mai
este actual, el este încæ utilizat ca referinflæ în numeroase
situaflii în care – din motive legate de absenfla unor prevederi
naflionale specifice – sunt necesare sisteme de alarmare
vocalæ care sæ prezinte un grad ridicat de siguranflæ nu doar
din punct de vedere al caracteristicilor produselor (zonæ
acoperitæ de standardul EN 54) ci øi din punct de vedere al
aplicærii acestora. Reglementând aspecte specifice refe-

ritoare la sistemele de alarmare vocalæ utilizate în situaflii de
urgenflæ, atât din punct de vedere al produselor utilizate cât
øi al modului de aplicare al acestora, SR EN 60849 consti-
tuie un document care – chiar dacæ nu este prescriptiv – se
poate utiliza drept ghid de bunæ practicæ pentru sistemele
care transmit cætre utilizatorii unei clædiri mesaje vocale în
situaflii de urgenflæ.

În cazul sistemelor de detectare øi de alarmæ la incendiu,
prevederile EN 60849 pot fi completate øi cu recomandærile
CEN/TS 54-32, document care creeazæ condifliile unei
abordæri unitare pentru sistemele care conlucreazæ la
siguranfla utilizatorilor unei clædiri în caz de incendiu.

Care sunt normele aplicabile pentru protecflia
utilizatorilor unei clædiri în cazul unui atac
armat?

Întrebarea „Care sunt cerinflele normative care trebuie
îndeplinite pentru a genera soluflii tehnice sigure pentru
protecflia persoanelor prin alarmare în cazul unui atac
armat?” creeazæ adesea o stare de nesiguranflæ în rândul
multor persoane de decizie care trebuie sæ ræspundæ la ea.

De o vreme apar tot mai multe solicitæri din diverse
direcflii pentru soluflii care sæ asigure o protecflie bunæ în
asemenea situaflii. Întrebærile apar cel mai târziu în faza de
transpunere a temei de proiectare, când se pune în mod
obligatoriu întrebarea privind cerinflele normative care
trebuie respectate de cætre produsele respective. Un grup
relativ mare de persoane cu atribuflii în domeniu sunt de
pærere cæ trebuie dezvoltate în cel mai scurt timp posibil

AAllaarrmmaarree  vvooccaallææ  îînn  ccaazz  ddee  ppeerriiccooll  ––
rreegglleemmeennttæærrii  øøii  rrææssppuunnss  llaa  cceerriinnflfleellee  aaccttuuaallee

aallee  ssiigguurraannflfleeii  uuttiilliizzaattoorriilloorr  ccllææddiirriilloorr
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norme corespunzætoare. Aspectele legate de siguranflæ pot fi
însæ abordate øi în lumina cerinflelor unor documente
normative deja existente.

Domeniul de aplicare al EN 60849

În privinfla mæsurilor de protecflie în cazul unui atac
armat, prevederile normei europene SR EN 60849 refe-
ritoare la „Sisteme electroacustice pentru servicii de aju-
torare în caz de urgenflæ” pot fi aplicate færæ amendamente.
În cadrul acestui document, indicaflii corespunzætoare pot fi
gæsite la cap. „Domeniu de aplicare øi scop” („Scope and
object”, conform versiunii în limba englezæ preluate ca
standard naflional, SR EN 60849:1998, pag. 17).

Domeniul pentru care se aplicæ EN 60849 cuprinde
sistemele de amplificare øi distribuflie a mesajelor transmise
în caz de pericol adresate utilizatorilor unei clædiri, în
scopul de a permite evacuarea rapidæ øi ordonatæ. Aceste
sisteme utilizeazæ pentru avertizare semnale tonale øi/sau
mesaje vocale. În perioadele în care nu existæ situaflii de
pericol, aceste sisteme pot fi utilizate în scopul amplificærii
øi distribuirii unor mesaje uzuale.

EN 60849 recomandæ includerea acestor sisteme într-un
concept general de salvare a utilizatorilor clædirii (echipare,
mæsuri luate în caz de pericol, exerciflii de alarmare). De
asemenea, aceastæ normæ specificæ faptul cæ sistemele
electrocustice de avertizare în caz de pericol pot constitui
obiectul unor cerinfle ale autoritæflilor din domeniul inter-
venfliei la dezastre.

Scopul EN 60849 este stabilirea unor cerinfle pentru
sistemele utilizate, în principal pentru transmiterea în
interiorul unei sau mai multor zone a unor informaflii în caz
de pericol, destinate sæ protejeze viafla oamenilor aflafli în
acele zone. Sunt stabilite caracteristicile necesare descrierii
sistemului, precum øi metodele respective de încercare.

Dacæ în clædire se produce atac armat, aceastæ situaflie
constituie cu siguranflæ un pericol. Dacæ în asemenea situaflie
existæ øi necesitatea unei alarmæri prin transmiterea de
mesaje vocale cætre utilizatori (de exemplu, cu ajutorul unui
sistem de transmitere a unor mesaje de pericol), norma EN
60849 îøi gæseøte aici deplinæ aplicabilitate.

Aplicabilitatea normei

Existæ doar câteva argumente împotriva aplicabilitæflii
EN 60849 pentru situaflii de atac armat, unul dintre ele fiind
cæ se trateazæ doar cazul în care, în urma alarmærii, utili-
zatorii unei clædiri trebuie sæ iasæ rapid øi ordonat din
clædire, pe când planurile de acfliune în caz de atac armat pot
prevedea øi situaflii în care persoanele pot ræmâne în clædire,
baricadate în diverse zone. Aceste planuri de acfliune øi
salvare nu constituie însæ obiectul niciunei norme, ci sunt
mai curând dezvoltate în concordanflæ cu gradul de ocupare
al clædirii, numærul øi mobilitatea utilizatorilor sau cu alfli
parametri similari. Norma oferæ doar caracteristicile øi
metodele de încercare necesare descrierii sistemului. De
asemenea, în cadrul normei se abordeazæ exclusiv
caracteristici tehnice ale sistemului øi nu moduri de reacflie
ale persoanelor aflate în situaflii de urgenflæ.

Pærflile din EN 60849 care descriu faza de evacuare
rapidæ øi ordonatæ, determinatæ de mesajul de alarmare, nu
contravin scenariului de utilizare a sistemului øi în situaflii
de atac armat.

Actualitatea normei. 
Exemplu: utilizare în Germania

În cadrul unei norme care descrie funcflionarea tehnicæ a
unor echipamente este neobiønuitæ existenfla unor pasaje
referitoare la modul de evacuare al unei clædiri. Acest fapt
are însæ un motiv istoric: EN 60849 a intrat în vigoare în
Germania în anul 1998 ca DIN VDE 0828 øi era utilizat în
repectiva perioadæ pentru tratarea tuturor situafliilor de
urgenflæ – incluzând incendiul. În privinfla frecvenflei, incen-
diile constituie de departe cea mai mare parte a situafliilor de
pericol tratate. Indicaflia de pæræsire rapidæ øi ordonatæ a
unei clædiri în caz de incendiu nu poate fi contestatæ în
niciun caz. Ca urmare, este concludentæ existenfla în normæ
a respectivului pasaj. Odatæ cu intrarea în vigoare, în sep-
tembrie 2007, a DIN VDE 0833-4 „Sisteme de alarmare
vocalæ în caz de incendiu”, situaflia generalæ s-a modificat.
Echipamentele de alarmare vocalæ activate automat de un
sistem de detectare a incendiilor au trebuit, începând cu res-
pectivul moment, sæ fie proiectate øi instalate în confor-
mitate cu prevederile DIN VDE 0833-4. Norma EN 60849
a devenit din respectivul moment valabilæ doar pentru alte
situaflii de pericol. Ca urmare, în aceste circumstanfle trebuie
pusæ întrebarea dacæ pasajul din EN 60849 referitor la
evacuarea rapidæ øi ordonatæ a unei clædiri în situaflii de
pericol mai este încæ de actualitate, deoarece între timp au
fost definite øi alte situaflii de pericol (de exemplu, atacul
armat), neprevæzute în momentul intrærii în vigoare a
normei. 

Alarmare vocalæ conformæ DIN VDE 0833-4

În aceastæ situaflie se pune problema instalærii unui
sistem de alarmare vocalæ DIN 0833-4 suplimentar unui
sistem de îndrumare în caz de atac armat. Conform DIN
VDE 0833-4, cap. 7.1.4.8, un sistem de alarmare vocalæ
poate fi utilizat øi în „alte regimuri decât cel de alarmare la
incendiu”. Ca urmare, utilizarea aceluiaøi sistem în situaflii
de atac armat nu este exclusæ.

În raport cu EN 60849, prevederile DIN 0833-4 au
multe puncte identice, uneori cerinflele fiind chiar mai
ridicate.

Aceastæ situaflie se regæseøte în privinfla multor aspecte
semnificative (de exemplu, cele referitoare la inteligibilitate),
unde cerinflele celor douæ norme sunt echivalente; în anu-
mite privinfle (de exemplu, intervalul de funcflionare în
regim de avarie a sursei pricipale de alimentare), cerinflele
DIN VDE 0833-4 sunt mai ridicate. Astfel, un sistem con-
form EN 60849 trebuie sæ funcflioneze în acest regim 24 de
ore, urmat de un interval de 30 de minute de alarmare, pe
când unul conform DIN VDE 0833-4 trebuie sæ funcflio-
neze în acelaøi regim 30 de ore urmate de 30 de minute de
alarmare.

SSIISSTTEEMMEE DDEE SSIIGGUURRAANNfifiÆÆ



16 ELECTRICIANUL 4/2016

Situaflii critice

Ca urmare, un sistem DIN VDE 0833-4 poate fi utilizat
øi pentru alarmare în situaflii de atac armat. În aceastæ
situaflie, la planificarea reacfliei în cazuri de urgenflæ øi pentru
evacuare trebuie însæ luate în considerare o serie de situaflii
critice:

• Care este reacflia când, pe parcursul unei alarmæri de
atac armat trebuie semnalizatæ øi o alarmæ de incendiu?

• Cum se trateazæ o situaflie în care un atacator utilizeazæ
concomitent substanfle inflamabile øi arme de foc?

Scenariul pentru asemenea situaflii nu poate fi întocmit
pe o situaflie generalæ, descrisæ într-o normæ care se ocupæ
de cerinflele tehnice pentru unui sistem. Comportamentul în
aceste situaflii trebuie adaptat situafliei date în clædirea res-
pectivæ øi particularitæflilor existente.

În privinfla cerinflelor tehnice, existæ – aøa cum s-a pre-
cizat anterior – prevederile normative ale EN 60849 øi DIN
0833-4. Alarmarea efectuatæ cu mesaje automate sau cu
adresare directæ de la un microfon poate susfline procedurile
de intervenflie în diverse situaflii de urgenflæ øi de evacuare.
Condiflia de bazæ este însæ existenfla unui concept viabil
pentru scenariul de acfliune în asemenea situaflii, adaptat cu
grijæ cerinflelor specifice clædirii.

Pentru a îmbunætæfli gradul de siguranflæ în clædirile
publice, toate persoanele cu atribuflii în domeniul regle-
mentærilor în construcflii – incluzând de exemplu cele în

atribufliile cærora se aflæ øcolile – trebuie sæ gæseascæ în cel
mai scurt timp posibilitatea de a implementa încæ din faza
de planificare a unei construcflii mæsuri eficiente øi profe-
sionale pentru protecflia la incendiu, alarmarea vocalæ,
evacuarea eficientæ øi alarmarea în caz de atac armat, prin
prevederea unor scenarii adecvate, susflinute de instalarea
unor sisteme corespunzætoare unor asemenea aplicaflii.

BBiibblliiooggrraaffiiee::

Seria de standarde SR EN 54:
Sisteme de detectare øi de alarmare la incendiu - Partea

16: Echipament de control øi semnalizare vocalæ a alarmei
Sisteme de detectare øi de alarmare la incendiu - Partea

24: Componente ale sistemelor de alarmare vocalæ –
difuzoare

Fire detection and fire alarm systems - Part 32: Planning,
design, installation, commissioning, use and maintenance of
voice alarm systems

SR EN 60849: Sisteme electroacustice pentru situaflii de
ajutorare în caz de urgenflæ

DIN VDE 0833-4:2014-10: Gefahrenmeldeanlagen für
Brand, Einbruch und Überfall - Teil 4: Festlegungen für
Anlagen zur Sprachalarmierung im Brandfall

W. Unger, Productmanager sisteme VA, Novar GmbH
– „Alarmierung bei Amokgefahr – Wann gilt welche
Norm?”

Una din principalele preocupæri pentru anul 2016 este
realizarea ghidurilor pentru achiziflii în domeniul ilu-
minatului. Startul a fost marcat odatæ cu lansarea ghidului
Alege un iluminat mai bun! adresat persoanelor fizice.

Urmætoarele ghiduri vor fi finalizate cel mai probabil în
luna noiembrie 2016:

• Ghid pentru achiziflia echipamentelor de iluminat
exterior (stradal, decorativ, etc.);

• Ghid pentru achiziflia echipamentelor de iluminat
pentru øcoli;

• Ghid pentru achiziflia echipamentelor de iluminat
pentru spitale;

• Ghid pentru achiziflia echipamentelor de iluminat
pentru birouri;

• Ghid pentru achiziflia echipamentelor de iluminat
pentru industrie.

Ghidurile vor fi orientate spre beneficiar øi spre rezul-
tate. Acestea trebuie sæ fie uøor de utilizat øi uøor de înfleles,
pæstrând un echilibru între cerinfle øi costuri. Dorim sæ
poata fi utilizate ca bazæ pentru achiziflii corecte øi obiective
creând astfel premizele unei concurenfle corecte.

Noua orientare a setului de legi pentru achiziflii publice
spre oferta cea mai avantajoasæ din punct de vedere tehnico
economic ne obligæ sæ definim cât mai clar setul de cerinfle

minime øi  un mod simplu de alegere a solufliei potrivite.
Întrebæri care vrem sæ-øi gæseascæ ræspuns în aceste

ghiduri:
• Cum alegem un aparat de iluminat? Ce caracteristici

sunt importante?
• Ce standarde øi normative trebuie respectate?
• Care sunt condiflii minime ?
• Cum putem verifica ce cumpæræm?
• Ce verificæm la un proiect luminotehnic?
• Ce trebuie sæ conflinæ un plan/program de întreflinere?
• Care sunt costurile totale pentru beneficiar?

GGhhiidduurrii  AARRII  --  AAssoocciiaaflfliiaa  RRoommâânnææ  ppeennttrruu  IIlluummiinnaatt
Dan Vætæjelu, Preøedinte ARI

Pe aceastæ cale lansæm ofertæ publicæ pentru per-
soanele interesate sæ contribuie la realizarea acestor
ghiduri. Condifliile specifice de participare øi calificare
pot fi accesate trimiflând un email la adresa contact@ari-
iluminat.ro. 

Câteva condiflii generale: persoanæ cu experienflæ øi
cunoøtinte temeinice în domeniul luminii øi iluminatului.

- Buget 3.500 lei/ghid;
- Termen realizare ghid 3 luni.
Pentru mai multe detalii, væ rugæm sæ ne contactafli.

SSIISSTTEEMMEE DDEE SSIIGGUURRAANNfifiÆÆ



CCoommppaanniiaa  SSAATTEECC  LLTTDD,,  lliiddeerr  mmoonnddiiaall  îînn  ssoolluuflfliiii  ddee  SSmmaarrtt  GGrriidd,,
CCoonnttoorriizzaarree  øøii  FFaaccttuurraarree  aa  EEnneerrggiieeii  ((EEnneerrggyy  MMeetteerriinngg  aanndd  BBiilllliinngg)),,
ccuu  sspprriijjiinnuull  SSIIEERR  --  SSoocciieettaatteeaa  IInnggiinneerriilloorr  EEnneerrggeettiicciieennii  ddiinn
RRoommâânniiaa  øøii  aall  SSEEEEEEII  --  SSoocciieettyy  ooff  EElleeccttrriiccaall  aanndd  EElleeccttrroonniiccss
EEnnggiinneeeerrss  iinn  IIssrraaeell  ((SSoocciieettaatteeaa  IInnggiinneerriilloorr  EElleeccttrriicciieennii  øøii
EElleeccttrroonniiøøttii  ddiinn  IIssrraaeell)),,  aa  oorrggaanniizzaatt  îînn  2255  øøii  2266  mmaaii  aa..cc..  ddoouuææ
ccoonnffeerriinnflflee  ppeennttrruu  ssppeecciiaalliiøøttii  ddiinn  ccoommppaanniiiillee  ddiinn  RRoommâânniiaa  ddiinn
sseeccttoorruull  eenneerrggiieeii  øøii  aall  uuttiilliittææflfliilloorr,,  ssttrruuccttuurraattee  aassttffeell::

--  2255  mmaaii  22001166,,  ""RRoommâânniiaa  --  SSAATTEECC  EEnneerrggyy  MMeetteerriinngg  aanndd
BBiilllliinngg  CCoonnffeerreennccee""..

--  2266  mmaaii  22001166,,  ""RRoommâânniiaa  --  SSAATTEECC  SSmmaarrtt  GGrriidd  CCoonnffeerreennccee""..

Organizate la sediul ISPE Bucureøti øi beneficiind de
deschiderea în prezenfla ambasadorului statului Israel la
Bucureøti, Conferinflele au prezentat întreaga gamæ de
contoare electrice inteligente SATEC, care mæsoaræ con-
sumurile de energie øi evalueazæ calitatea energiei electrice,
dezechilibrul fazelor, nivelul de armonici ca øi mulfli alfli
parametri. Toate aceste informaflii sunt stocate øi pot fi
folosite pentru analize ulterioare ale profilului consu-
matorilor øi astfel este posibilæ realizarea unui management
eficace al consumurilor de energie.

Parametrii ce se mæsoaræ pot fi folosifli de exemplu øi
pentru luarea unor decizii în timp real, cu un impact

substanflial în eficientizarea consumurilor øi mentenanflæ
predictivæ.

Caracteristici ale contoarelor SATEC :
• sunt contoare trifazate sau monofazate ce mæsoaræ

tensiunea, curentul (inclusiv pe conductorul neutru),
factorul de putere, puterea pe armonici, dezechilibrul
fazelor;

• pot fi folosite direct pentru tensiuni de pânæ la 690 V
în c.a. øi c.c.;

• pot fi folosite pentru frecvenfle de 25, 50, 60 øi 400 Hz; 
• sunt echipate cu interfefle de comunicaflie øi utilizeazæ

protocoale de comunicaflie uzuale; 
• au caracter modular øi pot fi folosite pentru mai multe

puncte de mæsuræ.

Avantajele contorizærii

Consumurile de energie pot fi reduse cu 4-12%,
reducerea fiind maximæ atunci când datele despre consum
sunt utilizate în timp real la nivelul aparaturii electrice. 

O soluflie de economisire ce implicæ contorizarea
inteligentæ este achiziflia de energie electricæ la tensiune
medie øi revânzarea ei la joasæ tensiune cætre utilizatorii
finali, lucru posibil în cazul unor mall-uri, al unor parcuri
industriale. Diferenfla între cele douæ prefluri de vânzare ale
energiei, la joasæ øi la medie tensiune este de 15%-40%, øi
aceastæ marjæ oferæ un bun profit imediat øi permanent
pentru proprietarii care revând energia.

Contorizarea consumurilor de energie permite detec-
tarea furturilor de energie, repartizeazæ corect toate cos-
turile în funcflie de consum øi permite evitarea unei dimen-
sionæri greøite a reflelei. 

Prin înregistrarea nivelului de armonici ca øi a valorilor
factorului de putere, se monitorizeazæ permanent øi calitatea
energiei electrice.  

Importantæ este øi mentenanfla predictivæ pe care
contorizarea o permite prin înregistrarea duratei de utilizare
a reflelei pentru fiecare consumator, semnalarea unor
evenimente cum ar fi suprasarcini sau dezechilibre. 

SSAATTEECC  øøii  ccoonnttoorriizzaarreeaa  iinntteelliiggeennttææ

RRoonn  DDaavviiddeessccuu  RReeggiioonnaall  SSaalleess  DDiirreeccttoorr  SSAATTEECC  LLTTDD
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FFooccuuss  ppee  iinnffoorrmmaaflfliiaa  rreelleevvaannttææ::  ssuupprraavveegghheerreeaa  vviiddeeoo  îînn  eerraa
BBiigg  DDaattaa..  

NNooiillee  ccaammeerree  vviiddeeoo  BBoosscchh  eecchhiippaattee  ddiinn  ffaabbrriiccææ  ccuu  aannaalliizzææ    ddee
mmaarree  ppeerrffoorrmmaannflflææ  ssuunntt  llaannssaattee  îînn  iiuunniiee  22001166..

Cantitatea de informaflie rezultatæ din supravegherea
video creøte exponenflial, fiind peste 30 de milioane de
camere de supraveghere deja operaflionale numai în SUA
(NBC). 

Acest flux masiv de informaflie digitalæ îndreaptæ
supravegherea video în era Big Data, dar pune øi o imensæ
presiune pe personalul de securitate sæ interpreteze acest
imens flux de date.

Faptele sunt clare: sub 10% din informaflia video co-
lectatæ din supravegherea video este folositæ ca informaflie
utilæ. Mai mult, majoritatea operatorilor de securitate video
pot pierde din observaflie circa 90% din activitatea video
supravegheatæ dupæ numai 20 de minute de vizualizare. În
consecinflæ, operatorii de securitate se bazeazæ pe algoritmi
puternici, axafli pe reguli de recunoaøtere, pentru a separa
informaflia vitalæ de zgomotul digital: piafla aplicafliilor
software de Video Content Analysis (VCA) este în creøtere
rapidæ øi se aøteaptæ sæ atingæ 1303,8 millioane USD pânæ în
2019 (IHS).

Odatæ cu introducerea noilor camere video IP 6000 øi IP
7000, portofoliul Bosch se îmbogæfleøte cu camere video cu
capacitæfli de video analizæ puternice, atât pentru imaginile
vizualizate în mod curent, cât øi pentru înregistrærile ar-
hivate. Øi pentru prima oaræ, aceste capacitæfli sunt dispo-
nibile ca facilitate standard încæ de la gama medie (IP 6000).

Analiza video oferæ relevanflæ øi structuræ informafliilor
video prin utilizarea metadatelor.

Astfel, camerele de supraveghere video pot “înflelege”
ceea ce væd: pot alerta utilizatorii când e cazul, pot regæsi
rapid informafliile corecte øi pot analiza scenele oferind
statistici cheie. 

Vedefli cum imaginile øi metadatele sunt combinate într-
un flux video.

Începând cu luna iunie 2016, analiza video este
caracteristicæ standard

Începând cu ultima generaflie de camere video Bosch, din
luna iunie 2016, Bosch va echipa toate echipamentele, por-
nind de la gama IP 4000 pânæ la gama medie IP 6000, cu o
suitæ completæ de algoritmi de analizæ video de vârf:

AAnnaalliizzaa  VViiddeeoo  EEsseennflfliiaallææ:: oferind analizæ de calitate
ridicatæ a conflinutului video din utilizarea zilnicæ a ca-
merelor, Analiza Video Esenflialæ va deveni disponibilæ ca øi
caracteristicæ standard.

În acelaøi timp, portofoliul de camere Bosch destinate
misiunilor critice (modelele de la IP 7000 la IP 9000) oferæ
deja Analiza Video Inteligentæ ca funcflie standard. Este
special adaptatæ pentru a face diferenfla între alarmele de
securitate reale øi alarmele false, în special în mediile cu
provocæri cum sunt cele cu zæpadæ, vânt sau reflexii datorate
apei sau cu miøcæri depærtate.

Aceste performanfle de analizæ inteligentæ sunt sprijinite
de sensibilitatea remarcabilæ a gamei de camere de supra-
veghere video: cea mai recentæ generaflie livreazæ imagini
color de înaltæ rezoluflie la 0.00825 lux, acolo unde alte
camere comutæ pe monocrom, øi imagini monocrome la
0.00275 lux, acolo unde alte camere ating limitele de func-
flionare.

Sæ facem întunericul total vizibil prin analiza
video Bosch de top

Tofli algoritmii video Bosch sunt dezvoltafli în interiorul
companiei, împreunæ cu divizia de componente auto pentru
a oferi cea mai siguræ øi solidæ soluflie pentru aplicaflii auto,
cum ar fi conducerea autonomæ a maøinii ca øi soluflii pentru
de supraveghere video în reflea.

Acest angajament pentru cercetare øi dezvoltare este
adecvat securitæflii de vârf a datelor în toate aplicafliile de
supraveghre video.

Când este vorba de camerele de supraveghere, utiliza-
torii pot acum sæ aleagæ între douæ nivele de soluflii de
analizæ video Bosch: Analiza Video Esenflialæ øi Analiza
Video Inteligentæ. 

Øi în linie cu tendinflele curente din supravegherea video,
Bosch adaugæ "inteligenflæ" analizei video ca o caracteristicæ
standard – færæ necesitatea de investiflii suplimentare sau
necesitatea de a plæti taxe de licenfliere. 

AAnnaalliizzaa  VViiddeeoo    EEsseennflfliiaallææ,, oferitæ de  camerele DINION
IP starlight 6000 fixed box øi FLEXIDOME IP starlight
6000 fixed dome cameras ca øi standard, poate fi folositæ

CCaammeerreellee  ssuuppeerr  sseennssiibbiillee  BBoosscchh  ooffeerrææ
ffuunnccflfliiii  ssttaannddaarrdd  ppeennttrruu  ccaappaacciittææflflii  
ddee  aannaalliizzææ  vviiddeeoo  ""iinntteelliiggeennttææ""

SSIISSTTEEMMEE DDEE SSEECCUURRIITTAATTEE
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pentru detecflia intruziunilor ca øi pentru a întæri prevederile
de siguranflæ øi securitate (de exemplu, parcarea într-o zonæ
interzisæ sau blocarea unei ieøiri de urgenflæ). Oricum,
dispune de asemenea de capabilitæfli de analizæ a afacerii
pentru retail, cum ar fi contorizarea persoanelor sau
detectarea aglomerafliei.

AAnnaalliizzaa  VViiddeeoo    IInntteelliiggeennttææ oferæ toate performanflele
Analizei Video Esenfliale, plus funcflii proiectate special
pentru cele mai solicitante medii din lume. Oferæ nivelul
cerut de precizie pentru aplicafliile cu misiuni critice, cum
sunt protecflia perimetralæ pentru aeroporturi, infrastructuri
critice sau monitorizarea traficului.

Ceea ce diferenfliazæ Analiza Video Inteligentæ este
abilitatea de a face diferenfla între alertele de securitate reale
øi alertele false, cauzate de condiflii ca ploaie intensæ, zæpadæ,
reflexii datorate apei, vibraflii ale camerei øi arbori în
miøcare, minimizând astfel costurile generate de alarmele
false.

Scenarii de securitate: Analiza video în acfliune

Acum securitatea intræ în epoca Big Data, analiza video
de vârf ajutæ substanflial la reducerea limitelor erorilor care
apar la supravegherea umanæ permanentæ.

Analiza Video Esenflialæ øi Analiza Video Inteligentæ de
la Bosch oferæ aceeaøi interfaflæ intuitivæ ce ajutæ utilizatorul
cu reguli de configurare bazate pe aplicaflie øi pe cerinflele de
securitate.

Iatæ câteva cazuri uzuale:
• PPeerriimmeettrruull  ddee  sseeccuurriittaattee
Când discutæm de securizarea perimetrului clædirii øi a

infrastructurii vitale, detectorii de alarmæ uzuali includ
miøcarea øi urme ale prezenflei omului lângæ un gard de
protecflie, ca øi obiecte læsate în vecinætate. Analiza Video
Inteligentæ declanøeazæ automat o alarmæ (de exemplu dacæ
cineva escaladeazæ un gard sau lasæ în urmæ un obiect) øi de
asemenea permite o trasare inteligentæ a traiectoriei obiec-
telor în miøcare.

• ZZoonneellee  ccoommeerrcciiaallee
Analiza video de top avertizeazæ asupra hoflilor øi de-

tecteazæ comportamentul neadecvat. Supravegherea video
inteligentæ oferæ de asemenea date importante despre
spafliile de retail, prin contorizarea clienflilor, trasarea
momentelor zilnice cu aglomeraflie øi prin analizarea
comportamentului.

• MMaannaaggeemmeennttuull  ttrraaffiiccuulluuii  
Perfecte pentru operatorii parcærilor auto øi pentru a

monitoriza cæile de acces, solufliile de analizæ video sunt
disponibile pentru contorizarea traficului, pentru a detecta
vehiculele oprite pe benzile de urgenflæ øi pentru a declanøa
alarme pentru vehiculele parcate în zone unde parcarea este
restricflionatæ.

• CCoonnttrroolluull  zzoonneelloorr  aagglloommeerraattee
Contorizeazæ oamenii, monitorizeazæ activitæflile neobiø-

nuite ale mulflimilor în zone protejate sau adunærile
mulflimilor de oameni în zone critice.

• IInnvveessttiiggaaflfliiiillee  jjuurriiddiiccee
Prin adæugarea automatæ a metadatelor la înregistræri,

atât Analiza Video Esenflialæ cât øi Analiza Video Inteligentæ

permit analiza evenimentelor pe timpul redærii secvenflelor
video anterioare, chiar øi când evenimentele nu au generat
alarme la momentul înregistrærii.

În cazul cercetærilor juridice, utilizatorii pot vizualiza
înregistrærile arhivate folosind noi criterii de detecflie.

Perspective 

fiinând cont de continua proliferare a camerelor video øi
de cererea crescândæ pentru mai multe detalii, Bosch ræmâne
focusat pe supravegherea video avansatæ, în era BigData.

Noua generaflie de camere video combinæ supravegherea
detaliatæ permanentæ 24/7 øi dezvoltæ sensibilitatea la
luminæ cu analiza video performantæ ca facilitate standard
chiar øi pentru gama medie.

Soluflii puternice software + Soluflii puternice
hardware = Securitate maximæ 

Noile camere Bosch interpreteazæ miøcarea filmatæ øi
decid dacæ øi când sæ ia decizii pe baza unor alarme
configurabile ce acflioneazæ pe baza imaginilor.

Disponibilæ în întreaga lume din iunie 2016, noua gamæ
de camere video ridicæ øtacheta pentru camerele de supra-
veghere permanentæ  24/7 cu performanfle remarcabile:

• EExxcceelleennttææ  sseennssiibbiilliittaattee  llaa  lluummiinnææ.. Funcflie de modelul
de cameræ video, pot fi captate imagini video color de
rezoluflie ridicatæ de 1080p în scene cu luminæ ambientalæ
minimæ (sub 0.00825 lux). Chiar øi când nivelul de
luminozitate coboaræ la 0.00275 lux, sunt oferite imagini
monocrome detaliate de 1080p.

• RReezzoolluuflfliiii  vvaarriiaattee:: 720p, 1080p sau 5 megapixel.
• FFaaccttoorrii  ddee  ffoorrmmææ  vvaarriiaaflflii,, inclusiv modele fixe, mobile,

tip dome sau box.
• EExxcceelleennttee  ppeerrffoorrmmaannflflee  ddiinnaammiiccee de pânæ la 120 dB la

60 frames pe secundæ pentru a capta obiecte în miøcare,
chiar în cele mai provocatoare condiflii de luminæ. 

• CCaappaabbiilliittææflflii  iinncclluussee  ddee  aannaalliizzææ  vviiddeeoo ce nu necesitæ
investiflii suplimentare sau taxe de licenfliere.

• AAlleerrttee  ccoonnffiigguurraabbiillee,, alarme, protocoale de securitate. 

SSIISSTTEEMMEE DDEE SSEECCUURRIITTAATTEE
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Orice proiect de detaliu în inginerie
are la bazæ un set de documente, dia-
grame sau liste, pe baza cærora se
creeazæ diagramele detaliate necesare
fabricafliei, punerii în funcfliune øi
exploatærii instalafliei. Aceste docu-
mente sunt rezultatul “ingineriei de
bazæ” ((BBaassiicc  EEnnggiinneeeerriinngg)), un proces
mai puflin întâlnit la noi în flaræ. Fie cæ
suntefli doar utilizatorul acestor docu-
mente, fie cæ suntefli cel care le creeazæ,
putefli folosi EEPPLLAANN  PPrreeppllaannnniinngg,,
componenta integratæ complet în plat-
forma EPLAN, beneficiind de faptul
cæ toate informafliile introduse sau
importate aici pot fi utilizate direct în
etapele ulterioare de inginerie detaliatæ. 

Acest produs, apærut relativ recent
în platforma EPLAN, este continuarea
øi îmbunætæflirea lui EEPPLLAANN  PPPPEE
((PPrroocceessss  PPllaannnniinngg  EEnnggiinneeeerriinngg)),, care
era gândit aproape exclusiv pentru
proiectarea proceselor, mai precis
crearea øi documentarea diagramelor
de proces øi instrumentaflie ((PP&&IIDD)).
Toate funcfliile oferite în trecut de
EPLAN PPE sunt, în continuare, dis-
ponibile, dar substanflial îmbunætæflite

în EPLAN Preplanning. În afaræ de
posibilitatea creærii schemelor P&ID
ca punct de plecare în ingineria de
bazæ, noul produs oferæ øi o abordare
generalæ, graficæ, în crearea vederilor
generale ale instalafliilor. Pe baza ma-
crourilor standard din EPLAN, se pot
adæuga diverse sub-componente ale
unei instalaflii, prin poziflionarea lor
graficæ pe o paginæ specialæ, dar fiecare
din acestea are toate atributele logice
specifice EPLAN-ului care pot fi pre-
definite sau configurate dupæ crearea
paginii. În felul acesta se defineøte
structura logicæ a instalafliei cu toate
detaliile necesare documentate. Dacæ
nu se doreøte vizualizarea graficæ, se
pot folosi øabloane predefinite
((SSeeggmmeenntt  tteemmppllaattee)), cærora li se pot
modifica ulterior proprietæflile rele-
vante. Aceste proprietæfli pot include
denumiri, descrieri, puteri, tensiuni,
curenfli nominali sau alte caracteristici
tehnice, coduri de comandæ, costuri
sau durate de aprovizionare øi instalare
sau chiar semnalele necesare pentru
sistemele de control. Un rezultat direct
al acestor definiflii logice poate sæ fie

lista de consumatori, instrumentaflie
sau semnale, informaflii esenfliale în
etapele ulterioare.

Pentru inginerii care sunt implicafli
numai în proiectele de detaliu
((DDeettaaiilleedd  EEnnggiinneeeerriinngg)), EPLAN
Preplanning poate fi la fel de util
pentru cæ permite importul direct a
oricæror liste disponibile, în orice for-
mat, øi utilizarea informafliilor direct în
crearea schemelor, eventual cu mici
corecflii sau completæri, dacæ este cazul.
În mæsura în care pe baza acestor pro-
prietæfli (de exemplu, în funcflie de tipul
de consumator øi puterea acestuia) se
poate determina øi un macro schematic
necesar pentru acel circuit, activitatea
de inginerie propriu-zisæ se reduce la
minim: presupune doar o operaflie de
tipul Drag&Drop a circuitului precon-
figurat pe pagina schematicæ doritæ.
Chiar øi modificærile din listele inifliale
se pot prelua foarte uøor în structura
Preplanning, modificærile din schemele
detaliate reducându-se la o funcflie de
tipul “Update detailed planning”.

În afara rapoartelor standard
EPLAN, completate de toate detaliile
definite mai sus, Preplanning permite
generarea documentelor specifice
etapei de inginerie de bazæ (liste de
consumatori øi instrumentaflie, specifi-
caflii pentru echipamente, diagrame de
fixare pentru senzori, øi altele), dar væ
oferæ øi funcflii speciale necesare în
discipline specifice precum proiectarea
automatizærilor în clædiri ((BBMMSS)) sau
urmærirea locafliei utilajelor în mente-
nanflæ.

Pentru mai multe detalii, væ invitæm
sæ ne contactafli!

wwwwww..eeppllaann..rroo  

EEPPLLAANN  PPrreeppllaannnniinngg  ––  SSoolluuflfliiaa
ccoommpplleettææ  ppeennttrruu  iinnggiinneerriiaa  ddee  bbaazzææ

FFiiee  ccææ  ee  vvoorrbbaa  ddeesspprree  ccrreeaarreeaa  ddiiaaggrraammeelloorr  ddee  fflluuxx  ssaauu  ddee  iinnssttrruummeennttaaflfliiee,,  iimmppoorrttuull  lliisstteelloorr  ddee  ccoonnssuummaattoorrii
ssaauu  sseemmnnaallee  ssaauu,,  ppuurr  øøii  ssiimmpplluu,,  ccrreeaarreeaa  uunneeii  vveeddeerrii  ggeenneerraallee  aa  iinnssttaallaaflfliieeii,,  EEPPLLAANN  PPrreeppllaannnniinngg  vvææ  ooffeerrææ
ssuuppoorrttuull  eesseennflfliiaall  ppeennttrruu  ddooccuummeennttaarreeaa  ttuuttuurroorr  aassppeecctteelloorr  nneecceessaarree  îînn  eettaappeellee  ddee  iinnggiinneerriiee  ddeettaalliiaattææ..  

SSOOFFTTWWAARREE



„e-Efectul meu: 
Date consistente de la ideea iniţială 
la instalaţia finală“

Achiziţia şi structurarea datelor de proiect are loc mai devreme în EPLAN Preplanning şi creşte eficienţa
ingineriei de bază prin automatizarea proceselor. Datele consistente oferă o mai mare coerenţă de la
vederea de ansamblu până la transferul către ingineria de detaliu.

Doriţi să beneficiaţi de efectul „e“? Utilizaţi EPLAN Experience – 
un concept demonstrat pentru eficienţa sporită în inginerie.                                                                
Mai multe informaţii la +40 264 438 723.

www.eplan.ro

IILLUUMMIINNAATT

În loc de introducere

Transformærile din ultimii ani din
China sunt evidente øi au o dinamicæ
færæ precedent. Oraøul Shenzhen spre
exemplu, a suferit schimbæri remar-
cabile în ultimii ani, devenind un
centru de producflie a componentelor
electronice dar în mod specific pentru
LED-uri. Oraøul are o vechime de
aproape 30 de ani øi o populaflie de
peste 20 milioane de locuitori, cu o
infrastructuræ modernæ, capabilæ sæ
facæ faflæ ritmului accelerat de afaceri.
Construcfliile sunt ridicate într-un ritm
accelerat, cu o dinamicæ pe mæsura
dimensiunii oraøului. 

În România lucrurile s-au întâm-
plat însæ puflin altfel, prin contrast au
fost irosite. În dicflionar, este definit
prin a consuma, a cheltui sau a præ-
pædi. Daca nu i-aø fi simflit (in)evoluflia
asociatæ cu pasiunea pentru Iluminarea
cu Solid-State, poate n-aø fi scris acum.
Acest proces de irosire, din nefericire,
va determina în final ca tofli aceøti ani
de cunoaøtere øi experienflæ, de pio-
nierat øi consacrare, de deznædejde øi
bucurie, sæ devinæ doar o simplæ men-
fliune într-o conversaflie. Mai mult
chiar, odatæ cu „rentabilizarea”  sis-
temului educaflional s-au spulberat øi
ultimele speranfle de a împærtæøi celor
interesafli cunoøtinflele adunate. Pro-

babil cæ în acest context de supra-
viefluire, totul va fi estompat de un
(climat) politic derizoriu, iar pentru
mulfli se va consuma într-o micæ
afacere, dintr-un garaj de la periferia
oraøului, pe una din stræzile care (încæ
mai) aøteaptæ sæ fie asfaltatæ. 

În contrast 

Industria de semiconductoare din
România a fæcut primii paøi începând
cu anul 1968, prin înfiinflarea IPRS
Bæneasa, în ideea de a alimenta in-
dustria  electronicæ româneascæ cu un
spectru larg de componente electro-
nice. A urmat apoi, în 1977, cu înfiin-
flarea Întreprinderii Microelectronica,
în scopul extinderii øi diversificærii
gamei de componente electronice
pentru a deservi necesitæflile interne dar
øi ale pieflei CAER.  

În 1988, aceasta a fæcut un pas
semnificativ în reducerea decalajului
tehnologic faflæ de flærile dezvoltate,

prin realizarea în premieræ a micro-
procesorului Z80. În aceastæ perioadæ,
tehnologia Led a atins apogeul la
Microelectronica, care a devenit unul
dintre importanflii furnizori de Led-uri
din Estul Europei, Decalajul tehno-
logic era la acea vreme de numai trei
ani øi avea tendinfla sæ se reducæ øi mai
mult prin eforturile specialiøtilor de
atunci. 

Un alt pas important în reducerea
decalajului tehnologic dar øi în scur-
tarea perioadei de trecere de la  cerce-
tare la producflia de componente de
vârf s-a produs prin crearea Institutului
de Microtehnologie. La implementarea
noilor tehnologii au fost atrase øi alte
institute de cercetare øi întreprinderi
cum au fost IPA, Electroprecizia,
Electromagnetica, Automatica, IPR
Curtea de Argeø etc., øi care le-au
utilizat ulterior în domeniul lor specific
de activitate, respectiv automatizæri,
telecomunicaflii øi industria auto. 

În aceastæ perioadæ tehnologia
LED a atins apogeul la Microelec-

MMaaii  mmuulltt  ddeeccââtt  LLEEDD!!  QQuuoo  vvaaddiiss!!!!
Dr. Ing. Stelian Matei, Electromagnetica SA
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tronica, care a devenit unul dintre
importanflii furnizori  de LED-uri
(obiønuite) din Estul Europei.

Dupæ 1989, schimbærile politice
intervenite ar fi permis industriei de
semiconductoare româneøti sæ se
cupleze la piafla internaflionalæ prin
producerea de componente din tele-
comunicaflii, computere dar øi LED-
uri. Lipsa de experienflæ în marketing øi
dotare tehnicæ a împiedicat însæ acest
lucru, în special pentru cæ s-a lovit de o
concurenflæ puternica din est, precum
China, Koreea, Taiwan øi Hong Kong. 

În ciuda potenflialului øi a tradifliei
în domeniul semiconductorilor,
România nu posedæ resursele necesare
pentru dezvoltarea cererilor pe ori-
zontalæ, pentru unele produse chimice,
substanfle rare øi materiale cu grad ri-
dicat de prelucrare, necesare tehnolo-
giilor SSL. Promovarea unor asemenea
tehnologii atrage la rândul ei alte
necesitæfli, legate de instruire øi perfec-
flionare, respectiv øcoli, facultæfli,
institute de cercetæri sau cu orientare
specificæ (în domeniul SSL).

Când vorbim azi în România de

iluminatul cu LED, foarte mulfli se
referæ la importuri, cu toate cæ existæ
producætori importanfli de corpuri de
iluminat locali. Din nefericire pentru
aceøtia însæ, componentele electronice,
inclusiv sursele emiflætoare LED sunt
achiziflionate în totalitate din afaræ. Ca
urmare, importurile ieftine øi contrafa-
cerile sunt greu de contracarat nu
numai din cauza preflurilor dar øi a
politicii economice ambigui. 

Quo vadis?

În perioada în care alte flæri inves-
teau masiv, în România au avut loc
foarte pufline evenimente, cu titlu de
încercare de pætrundere øi expunere a
acestui domeniu de vârf. Unul dintre
ele a fost Seminarul organizat de
Academia Românæ din 2001, având ca
invitafli personalitæfli de renume din
domeniu, prilej cu care øi anunflarea
fabricærii primului  Led de culoare albæ
din România. La acea vreme mai
existau øanse de a reduce decalajul
tehnologic dacæ s-ar fi mobilizat øi
resurse financiare din partea statului
sau a unui investitor serios. În caz
contrar, riscul de înstræinare a teh-
nologiei, care de altfel ar fi putut aduce
beneficii, era major.

De asemenea, primele proiecte de
iluminat general cu LED-uri au fost
modeste, începând cu anul 2008. Era
vorba de o clædire de birouri cu øase
nivele din Bucureøti, unde corpurile de
iluminat tradiflionale de pe casa scærii øi
din parcare au fost înlocuite cu corpuri
cu LED, ce au produs o reducere a
consumului de energie electricæ de
aproape 60%. O altæ aplicaflie este cea
a unei parcæri pe douæ nivele din
cartierul Bæneasa, pentru care arhi-
tectul a preconizat læmpi fluorescente
de 36W cu o putere instalatæ de peste
10kW, dar care a fost redusæ la puflin
peste 1kW. În ambele cazuri amorti-
zarea costului instalafliei era prevæzut
de 12-24 luni. Acesta însæ s-a redus
considerabil ca urmare a faptului cæ nu
a mai fost nevoie de instalarea unui
post de transformare, al cærui cost ar fi
fost de peste 30.000 euro. 

Investifliile în România legate de
iluminatul Solid-State cu LED s-au
rezumat doar la producflia de corpuri
de iluminat øi a metrologiei dome-
niului. În anul 2010 s-a înfiinflat Cen-

trul pentru Iluminatul cu Semicon-
ductori la Electromagnetica SA, ca
rezultat al anilor de experienflæ în
domeniul iluminatului interior auto.
Pe lângæ motivaflia comercialæ, acest
Centru a reunit cunoøtinfle øi discipline
variate, în vederea examinærii obiective
a tuturor aspectelor iluminærii cu
Solid-State cu LED, începând cu faza
de proiectare øi terminând cu faza apli-
cærii. Ca urmare a acestei experienfle,
Electromagnetica SA a construit un
laborator fotometric propriu, cu per-
sonal adecvat testærii produselor SSL
cu LED. Este de remarcat faptul cæ în
cadrul laboratorului se pot testa para-
metrii termici nu numai pentru aparate
de iluminat dar øi pentru orice struc-
turi emiflætoare de luminæ. Echipa-
mentele pentru acest tip de testæri sunt
unice în flaræ, având capabilitatea de a
mæsura temperaturæ la nivel de jonc-
fliune semiconductoare cu precizie
ridicatæ, precum øi a rezistenflei ter-
mice.

În loc de concluzie

Nu va mai trece mult pânæ când
vom asista la înlocuirea sistemelor de
iluminat tradiflionale cu cele bazate pe
semiconductori. Din nefericire însæ,
færæ un suport din partea guvernului
prin încurajarea activitæflii de cercetare,
a investifliilor în educaflie, bine-nfleles
acest proces se va întâmpla færæ aportul
industriei locale. În acest context este
necesaræ înfiinflarea unei pærfli (a treia)
obiective la nivel academic, necesaræ
atât industriei de iluminat dar øi consu-
matorului. Promovarea valorii unei
bune iluminæri este necesaræ atât
siguranflei cât øi conserværii energiei.

IInnssttaallaaflfliiee  ppeennttrruu  mmææssuurraarreeaa  tteemmppeerraattuurriiii
jjoonnccflfliiuunniiii  LLEEDD

IILLUUMMIINNAATT
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La Foren 2016, eveniment major
dedicat domeniului energei, s-a
discutat øi anul acesta despre
pregætirea øi posibila finalizare a
multaøteptatei Strategii Energetice
Naflionale a României, ceea ce ar
permite participarea noastræ la
discufliile privind constituirea
Uniunii Energetice la nivel
european. Este nevoie de o abordare
la nivel regional la formularea
acestei strategii, pentru cæ obligafliile
la nivel european asumate de
România trebuie transpuse în
aceastæ Strategie Energeticæ
Naflionalæ. 

”România are o poziflie-cheie în aceastæ regiune”, a
declarat Corina Popescu, în dezbaterea UUnniiuunneeaa
EEnneerrggeettiiccææ  aa  EEuurrooppeeii  CCeennttrraallee  øøii  ddee  EEsstt  ppeennttrruu  iinntteeggrraarree
rreeggiioonnaallææ  øøii  sseeccuurriittaattee  îînn  aalliimmeennttaarreeaa  ccuu  eenneerrggiiee, din cadrul
FOREN 2016, eveniment organizat de CNR-CME.

FFOORREENN,,  1122--1166  iiuunniiee  22001166,,  CCoossttiinneeøøttii
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Caracteristicile comune sunt clasa de flexibilitate 5 øi
rezistenfla extrem de bunæ la substanfle chimice agresoare de
tipul uleiurilor, combustibililor, substanflelor acide sau
bazice øi flexibilitatea garantatæ la temperaruri scæzute.
Gama de temperaturæ extinsæ, între -45 °C øi +90 °C (120°C
la unii conductori), asiguræ o garantare a comportamentului
produselor în cele mai dificile condiflii climatice.Toate
aceste cerinfle clasificæ aceste produse în categoria MM,
conform EN 50264-3-2 (VDE 0260-264-3-2). Cablurile øi
conductorii sunt încadrafli conform urmætorelor standarde:

• EN 45545-2: Hazard Level HL1, HL2, HL3; 
• NF F 16-101: Internal Category A1, A2, B; 
• External Category A1, A2, B; 
• Categoria C pentru propagarea flæcærii;
• Categoria F0 pentru emisia de fum.
Conductorii sunt realizafli din lifle fine cositorite øi sunt

izolafli cu un amestec de polimeri færæ halogeni de tip EI
109, conform standardului EN 50264-1, reticulafli prin
bombardare cu electroni accelerafli. Acest tip de reticulare
conferæ izolafliei cele mai înalte calitæfli posibile. Prin
controlul extrem de precis al fasciculului de electroni se
obfline o reticulare izotropæ net superioaræ celorlalte metode
posibil de utilizat.

În cazul cablurilor ecranate, între conductori øi ecran
este interpusæ o folie separatoare din masæ plasticæ.

Ecranul este realizat din lifle cositorite de cupru, flesute
cu un grad de acoperire opticæ de cel puflin 85%. Mantaua
exterioaræ, realizatæ dintr-un amestec de polimeri færæ
halogeni de tip EM 104 cu propagare extrem de redusæ a
focului, conform cu  standardul EN 50264-1, este reticulatæ
prin aceeaøi metodæ. Datoritæ acestui fapt, mantaua este
rezistentæ la UV, condiflii climatice øi ozon, substanfle acide
sau bazice, uleiuri minerale sau combustibil.

Familia ÖLFLEX® TRAIN confline 8 tipuri diferite de
conductori øi cabluri destinate aplicafliilor de tracfliune
electricæ. Datoritæ performanflelor deosebite, aceste produse
se pot utiliza øi în alte aplicaflii care necesitæ performanfle
tehnice ridicate.

• ÖLFLEX® TRAIN 350 300 V este un cablu de
comandæ, 300/ 500 V, neecranat, multiconductor, destinat
circuitelor de comandæ øi semnalizare aferente tracfliunii
electrice.

• ÖLFLEX® TRAIN 355 C 300 V este varianta ecranatæ
cu nivel de tensiune 300/500 V.

• ÖLFLEX® TRAIN 340 600 V este un cablu de forflæ øi
comandæ neecranat, cu nivel de tensiune 0,6 /1 kV, cu o
varietate mare de numær de conductori øi secfliuni. O parti-
cularitate este datæ de prezenfla cablurilor cu doi conductori
dar cu secfliuni de pânæ la 50 mm2.

• ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600 V este varianta
ecranatæ, cu aceleaøi performanfle tehnice superioare.

• ÖLFLEX® TRAIN 331 600 V reprezintæ gama de
conductori destinafli cablærii dulapurilor electrice destinate
aplicafliilor feroviare. Gama de secfliuni cu manta neagræ este
cuprinsæ între 1 øi 300 mm2 iar pentru manta verde / galben
între 1 øi 95 mm2.

• ÖLFLEX® TRAIN 361 1,8 kV este familia
conductorilor cu nivel de tensiune 1,8 / 3 kV. Temperatura
extinsæ la 120 °C permite utilizarea acestora în zone
fierbinfli. Secfliunile sunt cuprinse între 1,5 øi 300 mm2 astfel
încât permit o mare flexibilitate de selecflie.

• ÖLFLEX® TRAIN 371 1,8 kV este gama de
conductori cu acelaøi nivel de tensiune, 1.8 / 3 kV dar are
nivelul superior al temperaturii la 90 °C.

• ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6 kV sunt conductori cu
nivel de tensiune 3,6 / 6 kV øi secfliuni între 2,5 øi 300 mm2.

Întreaga familie ÖLFLEX® TRAIN poate acoperi
integral necesarul de cabluri øi conductori necesari cablærii
aplicafliilor de tip tracfliune electricæ. Alte aplicaflii sunt
posibile datoritæ calitæflilor superioare pe care le posedæ,
respectiv excelenta rezistenflæ la substanfle chimice, gama
extinsæ de temperaturæ øi tensiunea nominalæ cuprinsæ într-
un domeniu foarte larg.

Pentru orice informaflii tehnice suplimentare væ rugæm sæ
apelafli la specialiøtii Lapp Kabel România.

CCAABBLLUURRII ØØII AACCCCEESSOORRIIII

SSoolluuflfliiii  ddee  ttoopp  ppeennttrruu  ttrraaccflfliiuunneeaa  eelleeccttrriiccææ
Ing. Dan Ciortea, LAPP KABEL ROMANIA

CCiivviilliizzaaflfliiaa  sseeccoolluulluuii  2211  eessttee  eexxttrreemm  ddee  ssttrrâânnss  lleeggaattææ  ddee  ttrraannssppoorrttaarreeaa  uunnuuii  nnuummæærr  iimmeennss  ddee  ppeerrssooaannee  øøii  aa  uunneeii  ccaannttiittææflflii  iimmeennssee  ddee
bbuunnuurrii..  GGlloobbaalliizzaarreeaa  aa  ccoonndduuss  llaa  ccææuuttaarreeaa  ssoolluuflfliiiilloorr  cceelloorr  mmaaii  bbuunnee  ppeennttrruu  ttrraannssppoorrtt  lleeggaattee  ddee  ccoonnssiiddeerreennttee  eeccoonnoommiiccee  ddaarr  øøii  ddee
pprroobblleemmeellee  ddee  pprrootteejjaarree  aa  mmeeddiiuulluuii..

TTrraaccflfliiuunneeaa  eelleeccttrriiccææ  eessttee  uunnaa  ddiinnttrree  cceellee  mmaaii  vviiaabbiillee  ssoolluuflfliiii  ccuunnoossccuuttee  øøii  rreeaalliizzaattee  ddee  ooaammeennii..  LLooccoommoottiivvaa  eelleeccttrriiccææ,,  mmeettrroouull,,
ttrraammvvaaiiuull,,  ttrroolleeiibbuuzzuull  ssaauu  aauuttoommoobbiilluull  eelleeccttrriicc  rreepprreezziinnttææ  cceellee  mmaaii  eeccoollooggiiccee  ssiisstteemmee  ddee  ttrraannssppoorrtt..  LLaapppp  GGrroouupp  ss--aa  ffooccaalliizzaatt  ppee
rreeaalliizzaarreeaa  uunnoorr  ccaabblluurrii  øøii  ccoonndduuccttoorrii  ccaarree  ssææ  ssaattiissffaaccææ  llaa  mmoodduull  ssuuppeerrllaattiivv  ttooaattee  cceerriinnflfleellee  iimmppuussee  ddee  lleeggiissllaaflfliiaa  eeuurrooppeeaannææ  îînn  vviiggooaarree..

AAcceessttoorr  pprroodduussee  llii  ssee  iimmppuunn  ccrriitteerriiii  ffooaarrttee  ssttrriiccttee  rreeffeerriittooaarree  llaa  ccoommppoorrttaammeennttuull  ssiisstteemmeelloorr  ddee  iizzoollaaflfliiii  llaa  ttooaattee  aaggrreessiiuunniillee  ppoossiibbiillee
ccaarree  ppoott  aappæærreeaa  îînn  ccaazzuull  ttrraaccflfliiuunniiii  eelleeccttrriiccee  ccââtt  øøii  llaa  ccoommppoorrttaammeennttuull  aacceessttoorraa  îînn  ccaazzuull  iinncceennddiiiilloorr..  GGrruuppuull  LLaapppp  vvææ  ooffeerrææ  ggaammaa
ÖÖLLFFLLEEXX®® TTRRAAIINN  ccaarree  ccoonnflfliinnee  ccoonndduuccttoorrii  øøii  ccaabblluurrii  ccuu  ssaauu  ffæærrææ  eeccrraann,,  ccuu  nniivveellee  ddee  tteennssiiuunnee  îînncceeppâânndd  ddee  llaa  330000  VV  øøii  ppâânnææ  llaa  33,,66  kkVV..



AACCTTUUAALLIITTAATTEE

Ministerul Mediului a lansat în dez-
batere publicæ Programul „Infrastructuræ
de alimentare verde”, prin care va fi
demaratæ refleaua naflionalæ de puncte de
alimentare pentru autovehiculele electrice
din România. Programul a fost conceput
ca unul multianual cu o flintæ indicativæ de
6000 de puncte de alimentare instalate în
reflea pânæ în anul 2020. Acesta este
finanflat prin AFM øi beneficiazæ, pentru
anul 2016, de suma de 70 milioane de lei,
sumæ care va acoperi instalarea a circa 400
de staflii de încærcare cu putere normalæ øi
alte 400 de staflii de încærcare rapidæ.

Programul „Infrastructuræ de ali-
mentare verde” este destinat persoanelor
juridice, respectiv: primæriilor din localitæfli
cu mai mult de 50.000 de locuitori,
institufliilor publice øi agenflilor economici
din astfel de oraøe dar øi agenflilor

economici ale cæror sedii sociale sau
puncte de lucru au acces direct la auto-
stræzi, drumuri europene øi drumuri naflio-
nale. Fiecare dintre aceøti beneficiari poate
aplica la AFM pentru instalarea de puncte
de încærcare øi poate beneficia de finan-
flarea a 80% din costurile unui astfel de
proiect. Suma maximæ pe care o poate
solicita o primærie, instituflie publicæ sau
un agent economic este de 900.000 de lei -
aproximativ 200.000 de euro.

Programul permite instalarea atât a
punctelor de încærcare cu putere normalæ,
egalæ cu 22 kW curent alternativ cât øi a
celor cu putere înaltæ, mai mare de 22 kW
curent continuu. Pentru o prizæ cu încær-
care normalæ (de circa 4 ore) AFM a stabilit
o sumæ maximæ decontabilæ de 2500 de
euro, iar pentru una cu încærcare rapidæ
(sub 1 oræ) o sumæ de 35.000 de euro.

PPrrooggrraammuull  ””IInnffrraassttrruuccttuurrææ  ddee  aalliimmeennttaarree
vveerrddee””  îînn  lliinniiee  ddrreeaappttææ
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EEnneerrlliinn''xx  --  MMaannaaggeemmeennttuull  eenneerrggiieeii  nnuu  aa  ffoosstt
nniicciiooddaattææ  mmaaii  ssiimmpplluu

SSiisstteemm  ddee  ccoommuunniiccaaflfliiee  ppeennttrruu  ttaabblloouurrii  eelleeccttrriiccee
iinntteelliiggeennttee

Mihaela GUØÆ -  Schneider Electric Romania

NNooiillee  cceerriinnflflee  pprriivviinndd  eeffiicciieennflflaa  eenneerrggeettiiccææ,,  ssttiippuullaattee  îînn  DDiirreeccttiivvaa  pprriivviinndd  ppeerrffoorrmmaannflflaa  eenneerrggeettiiccææ  aa  ccllææddiirriilloorr  ((EEBBPPDD)),,  pprreeccuumm  øøii
nnoorrmmaa  EEuurrooppeeaannææ  EENN  1155223322  pprriivviinndd  iimmppaaccttuull  aauuttoommaattiizzæærriilloorr  aassuupprraa  aacceesstteeiiaa  iimmppuunn,,  ppeennttrruu  ccllææddiirrii,,  pprrooiieeccttee  ccaarree  ssææ  ccoonndduuccææ,,  îînn  ffiinnaall,,
llaa  oobbflfliinneerreeaa  uunnoorr  ccoonnssuummuurrii  eenneerrggeettiiccee  rreedduussee  ppeennttrruu  aacceellaaøøii  nniivveell  ddee  ppeerrffoorrmmaannflflææ..  

CCuunnooaaøøtteerreeaa  ccoonnssuummuurriilloorr  ddee  eenneerrggiiee  ppee  ddiiffeerriiflflii  ccoonnssuummaattoorrii  îînn  ttiimmpp  rreeaall  rreepprreezziinnttææ  pprriimmuull  ppaass  îînn  eevvaalluuaarreeaa  iinnssttaallaaflfliieeii  îînn  ssccooppuull
aannaalliizzæærriiii  ppoossiibbiilleelloorr  mmææssuurrii  ddee  rreedduucceerree..  

PPrriinn  nnoouuaa  ggeenneerraaflfliiee  ddee  ttaabblloouurrii  eelleeccttrriiccee,,  SScchhnneeiiddeerr  EElleeccttrriicc  rreevvoolluuflfliioonneeaazzææ  îînnssuuøøii  rroolluull  aacceessttoorraa,,  ttrraannssffoorrmmâânndduu--llee  ddiinn  ssiimmppllee
ttaabblloouurrii  ddee  ddiissttrriibbuuflfliiee,,  îînn  iinnssttrruummeennttee  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  aall  eenneerrggiieeii..

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC
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Uøor de instalat,  tablourile inteligente permit obflinerea
de economii importante de energie în 3 paøi:

• mæsurare;
• conectare;
• economisire; 
Tablourile comunicante reprezintæ un sistem care per-

mite:
• Monitorizarea øi controlul aparatajului electric de

protecflie øi control al instalafliei electrice, inclusiv  inte-
grarea în sistemul BMS al clædirii;

• Transmiterea de comenzi cætre aparatajul de control/
comandæ din tablouri;

• Contorizarea øi transmiterea de date privind  con-
sumurile, inclusiv cætre sistemul BMS.

Stærile contactelor de poziflie øi de defect ale întreru-
pætoarelor automate din tablouri, precum øi consumurile
înregistrate de contoarele de energie electricæ pot fi preluate
de echipamente de comunicaflie de tip SMARTLINK øi
IFE øi transmise prin comunicaflie Modbus RS 485 sau
Ethernet, utilizând diferite arhitecturi de comunicaflie. 

Pe lângæ simplitatea în montaj øi a dimensiunilor reduse,
avantajul major al acestor echipamente este acela cæ, prin
intermediul lor, se pot vizualiza informafliile achiziflionate
din instalaflia electricæ, fie direct de la tabloul electric, fie pe
o paginæ web preconfiguratæ,  inclusæ în echipament. 

Accesul la aceastæ pagina web se poate face de pe orice
calculator, tabletæ sau smartphone cu o conexiune la
internet, prin folosirea unui username øi a unei parole, asi-
gurându-se, astfel confidenflialitatea øi securitatea informa-
fliilor. De asemenea, apariflia unor defecte poate fi  semnalatæ
prin intermediul  e-mailurilor transmise administratorilor øi

personalului de întreflinere. Nu este nevoie de un server
dedicat pentru aceastæ aplicaflie øi nu este necesaræ achiziflia
unui soft specializat, acest lucru având un impact major
asupra uøurinflei în utilizare precum øi asupra costurilor de
implementare øi mentenanflæ ale acestei soluflii.

Tablourile electrice astfel realizate sunt sigure in
exploatare, sunt fiabile si, datorita modularitatii lor, pot fi
modificate cu usurinta, adaptandu-se cu rapiditate la noi
cerinte ale beneficiarilor

Ca specialist în managementul energiei electrice
Schneider Electric propune o soluflie în acest sens, perfect
adaptatæ schimbærilor constante de mediu øi care ræspunde
la principalele reglementæri în vigoare.

Nu în ultimul rând, tablourile inteligente pot fi integrate
într-o soluflie completæ de Building Management Systems
pentru a veni în întâmpinarea noilor cerinfle ale proprie-
tarilor øi ocupanflilor de clædiri: 

• reducerea consumurilor de energie;
• creøterea confortului;
• scæderea costurilor de operare; 
• creøterea eficienflei clædirii øi a continuitæflii în alimen-

tarea cu energie electricæ;
• mentenanflæ uøoaræ;
• creøterea siguranflei oamenilor øi bunurilor.

Referinfle principale în România:
• Big Office - investitor: Vlad Exim
• Tg. Mureø Shopping Center
• Clinica oncologicæ Gral Medical Bucureøti
• Fabrica Faurecia Rm Vâlcea -  investitor: WDP

Development

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC
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Conferinfla a fost deschisæ de Rafael Mærculescu,
Preøedintele KNX ROMANIA, dupæ care Øerban fiigænaø,
Preøedintele OAR, a subliniat importanfla construirii
inteligente în România. Emilia-Cerna Mladin, Preøedintele
AAECR, a vorbit despre potenflialul de reducere a
consumurilor necesare de energie prin tehnologia ICT øi a
dezvoltat tema clædirii eficiente energetic din punct de
vedere al reglementærilor europene øi româneøti, care au
prevederi uøor diferite. Christian Stahn, KNX Association
CVBA, a prezentat sistemul KNX ca o soluflie credibilæ
pentru automatizarea clædirilor, certificatæ øi validatæ, cu
suport tehnic permanent øi cu traininguri periodice. De
asemenea, a descris øi IoT - Internet of Things, cel mai
modern øi mai extins
concept de conectivitate,
prezentând øi anumite
riscuri pe care acest
concept le implicæ. 

Cei prezenfli la prima
Conferinflæ Naflionalæ

KNX au aflat repere interesante din istoria KNX de la
Istvan Darvas, KNX Hungary øi KNX Tutor, evoluflia
automatizærilor pentru clædiri fiind adusæ în discuflie de Karl
Weilch, Siemens AG Austria. Cum circa 80% din costurile
generate de o clædire pe întreaga duratæ de viaflæ sunt costuri
de operare - consumul de energie, investiflia într-un sistem
de automatizare se justificæ prin reducerea substanflialæ a
costurilor de operare. Johan Stigyelius, din partea KNX
Finlanda, a prezentat situaflia din flara sa, unde jumætate
dintre clædirile mari nou construite folosesc momentan
protocolul KNX. Se apreciazæ cæ protocolul KNX nu este
îndeajuns de cunoscut de cætre constructorii de clædiri,
astfel încât KNX Finlanda a editat mai multe manuale

destinate iniflierii în KNX, cursuri de KNX
flinându-se fli la Universitæfli. 

Prof. Dr. Ing. Nicolae Mira, Preøedinte SIEAR,
a insistat asupra rolului avut de proiectarea corectæ
a unei clædiri moderne, referindu-se øi la calitatea
instalafliilor electrice øi la verificarea permanentæ a
lor, mai ales în condifliile existenflei unui numær
mare de imobile vechi ce necesitæ modernizæri.
Conf. Dr. Ing. Dorin Beu (ROGBC) a fæcut
referire la automatizæri pentru un iluminat modern
în clædiri, vorbind øi despre problemele specifice

României, unde standardele de iluminat nu se cunosc øi nici
nu se respectæ. De altfel, Asociaflia Românæ pentru Iluminat
intenflioneazæ sæ elaboreze norme precise de etichetare øi de
întocmire a documentafliei (fiøe tehnice) pentru sursele de
iluminat cu LED. Evenimentul a continuat cu prezentarea
EFdeN, proiect câøtigætor la KNX Awards 2016, øi cu
prezentarea UTCN, proiect câøtigætor la SDC San
Francisco 2016. Un concurs cu premii, o sesiune de
networking øi vizitarea standurilor au încheiat prima Con-
ferinflæ Naflionalæ KNX.  

PPrriimmaa  CCoonnffeerriinnflflææ  NNaaflfliioonnaallææ
KKNNXX  RROOMMAANNIIAA  --  

LLuunnii,,  66  iiuunniiee,,  KKNNXX  RROOMMAANNIIAA  aa  oorrggaanniizzaatt  pprriimmaa
ssaa  CCoonnffeerriinnflflææ  NNaaflfliioonnaallææ,,  eevveenniimmeenntt  ccaarree  aa
rreeuunniitt  aapprrooaappee  220000  ddee  iinnvviittaaflflii..  DDoorriinndd  ssææ
rrææssppuunnddææ  llaa  îînnttrreebbaarreeaa  „„DDee  ccee  aauuttoommaattiizzæærrii  ddee
ccllææddiirrii  øøii  îînn  RRoommâânniiaa??"",,  CCoonnffeerriinnflflaa  NNaaflfliioonnaallææ
KKNNXX  llee--aa  ooffeerriitt  ppaarrttiicciippaannflfliilloorr  ccaaddrruull  iiddeeaall  ddee
ccoommuunniiccaarree  îînnttrree  bbeenneeffiicciiaarriiii  aauuttoommaattiizzæærriilloorr
ppeennttrruu  ccllææddiirrii  øøii  ssppeecciiaalliiøøttiiii  ddiinn  ddoommeenniiuu..
PPaarrttiicciippaannflfliiii  aauu  aavvuutt  aacccceess  llaa  kknnooww--hhooww  ddee
pprrooffiill,,  rreessppeeccttiivv  llaa  cceellee  mmaaii  rreecceennttee  tteennddiinnflflee  øøii
pprraaccttiiccii  îînn  ddoommeenniiuu..  SS--aauu  ddeezzbbæættuutt  ssuubbiieeccttee
aaccttuuaallee  øøii  aauu  ffoosstt  pprreezzeennttaattee  ssoolluuflfliiii  pprraaccttiiccee,,
mmooddeerrnnee  ppeennttrruu  îîmmbbuunnæættææflfliirreeaa  eeffiicciieennflfleeii
eenneerrggeettiiccee  øøii  rreeaalliizzaarreeaa  ddee  ccllææddiirrii  ""vveerrzzii""  îînn
RRoommâânniiaa..  DDiinnttrree  ssuubbiieecctteellee  pprriinncciippaallee  aaffllaattee  ppee
aaggeennddaa  zziilleeii  aammiinnttiimm  iimmppoorrttaannflflaa  uuttiilliizzæærriiii  uunnuuii
ssttaannddaarrdd  îînn  aauuttoommaattiizzæærriillee  ddee  ccllææddiirrii,,
ccllaassiiffiiccaarreeaa  ccllææddiirriilloorr  øøii  rroolluull  pprrooiieeccttæærriiii  ccoorreeccttee
aa  uunneeii  ccllææddiirrii  mmooddeerrnnee..

AACCTTUUAALLIITTAATTEE
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Cui se adreseazæ øi ce oferæ
protocolul KNX? 

KNX este un protocol de co-
municaflie capabil sæ conecteze toate
sistemele de control ale unei clædiri,
fiind destinat - cu predilecflie - clæ-
dirilor de birouri, spafliilor comerciale,
øcolilor, hotelurilor, restaurantelor,
spitalelor øi, nu în ultimul rând,
parcærilor acoperite. În domeniul
rezidenflial, KNX oferæ soluflii com-
petitive pentru casele cu o suprafaflæ de
peste 150 m2, iar tehnologia KNX
poate fi utilizatæ atât în clædiri noi, cât
øi în cele deja existente. 

KNX Association CVBA este
creatoarea øi proprietara tehnologiei
KNX, standard mondial pentru toate
aplicafliile de control al clædirilor,
iluminatului, jaluzelelor, sistemelor de
securitate, de încælzire, de ventilaflie, de
condiflionare a aerului, de monitorizare
a alarmelor, de control al instalafliilor
sanitare, al managementul energiei,
contorizærii, precum øi al dispoziti-
velor de uz casnic, audio øi multe
altele. 

KNX, un standard global

La nivel mondial, peste 400 de
producætori din diferite domenii oferæ
peste 7000 de echipamente care se pot
conecta prin protocolul KNX. Astfel,
KNX devine un standard de comu-
nicaflie global pentru clædiri. Pot fi
folosite magistrale de comunicaflie
diverse, iar interfeflele cu alte proto-
coale oferæ flexibilitate proiectantului
în alegerea solufliei tehnice. Asociaflia

KNX are încheiate acorduri de par-
teneriat cu peste 61.000 de instalatori
din peste 140 de flæri øi cu mai mult de
120 de universitæfli tehnice, precum øi
peste 350 de centre de training. Uti-
lizarea tehnologiei KNX este scutitæ
de costuri øi poate fi implementatæ pe
orice platformæ-procesor. Toate pro-
dusele ce poartæ logo-ul KNX sunt
certificate, ceea ce garanteazæ com-
patibilitatea, interconectarea øi inter-
operabilitatea sistemului. 

KNX este standardul global pentru
controlul clædirilor cu:

• o singuræ platformæ software,
independentæ de un producætor KNX
pentru design øi punere în funcfliune
(ETS);

• o gamæ completæ de medii de
transmisie disponibile (TP, PL, RF øi
IP);

• O gamæ completæ de moduri de
configurare asigurate (Modul System
øi Modul Easy).

KNX este aprobat ca:
• Standard European (CENELEC

EN 50090 øi CEN EN 13321-1);
• Standard Internaflional (ISO/IEC

14543-3);
• Standard Chinezesc (GB/T

20965);
• Standard SUA (ANSI/ASHRAE

135).

Acest standard are la bazæ peste 25
de ani de experienflæ pe piaflæ, in-
cluzând predecesorii EIB, EHS øi
BatiBUS.

AACCTTUUAALLIITTAATTEE
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Seminarul a abordat urmætoarele
teme: 

• Diferenfle între o imagine vizualæ
øi una în infraroøu;

• Cum ajutæ imaginea în infraroøu
la identificarea defectelor latente -
conexiuni slabe;

• Limitele în termografie;
• Defecte electrice tipice în siste-

mele de tensiune joasæ, medie øi înaltæ
care pot fi detectate cu o cameræ de
termoviziune;

• Beneficiile utilizærii termoviziunii
în mentenanfla predictivæ;

• Recomandæri øi sfaturi practice

pentru utilizarea unei camere de
termoviziune Fluke în detectarea
defectelor electrice.

Câteva din problemele practice ale
utilizatorului unei camere în infraroøu
sunt:

• calibrarea echipamentului øi
importanfla ei asupra acurateflii mæsu-
rætorilor;

• înflelegerea factorilor care influ-
enfleazæ folosirea ei: emisivitatea øi
transmitivitatea;  

• alegerea unor lentile adecvate øi
calibrarea automatæ a camerelor Fluke
la schimbarea lentilei;

• focalizarea øi tehnologia de super-
focus;

• ratele de eøantionare a imaginilor
de 9 øi 60 Hz øi aplicafliile cærora li se
adreseazæ fiecare dintre ele;  

• identificarea celulelor calde
(defecte) ale unui panou fotovoltaic, ce
reduc eficienfla întregii instalaflii;

• condiflii corecte de aplicare a ter-
moviziunii: factorii de mediu (vitezæ
vânt sau curenfli de aer, culoare øi
strælucire suprafefle ale corpurilor a
cæror temperaturæ este evaluatæ), valori
ale încærcærii unei instalaflii electrice
(minim 40% din valoarea nominalæ),
distanfla constantæ faflæ de obiectul
evaluat la mæsurætori repetate, evitarea
schimbærii focalizærii pe parcursul unei
mæsuræri; 

• influenfla emisivitæflii diferite a
corpurilor asupra mæsurærii øi unifor-
mizarea ei prin aplicarea unei vopsele
organice negre (suprafeflele lucioase au
o emisivitate diferitæ faflæ de altele); 

• inspecflia în infraroøu la motoarele
electrice, aplicaflie de mare interes a
termografiei, ce detecteazæ  supraîncæl-
zirea sau dezechilibrul axului moto-
rului. Motoarele electrice sunt scumpe
øi deteriorarea lor poate produce
pagube importante, iar depistarea din
timp a funcflionærii anormale ajutæ la
evitarea lor;

• focalizarea optimæ øi prelucrarea

FFLLUUKKEE  --  SSeemmiinnaarr  ddee  ""TTeerrmmooggrraaffiiaa  îînn
eenneerrggeettiiccææ,,  iinndduussttrriiee  øøii  pprroodduuccflfliiee""

PPee  99  iiuunniiee  aa..cc..,,  RRoonneexxpprriimm,,  ddiissttrriibbuuiittoorruull
FFLLUUKKEE  îînn  RRoommâânniiaa,,  aa  oorrggaanniizzaatt  îînn
PPoolliitteehhnniiccaa  bbuuccuurreeøøtteeaannææ,,  uunn  sseemmiinnaarr  ppee
tteemmaa  tteerrmmoovviizziiuunniiii  aapplliiccaattee  îînn  ddoommeenniiiillee
eelleeccttrriicc,,  eelleeccttrroonniicc  øøii  tteehhnniicc..  
KKaarrooll  BBiieelleecckkii  --  TTeecchhnniiccaall  SSaalleess  MMaannaaggeerr
CCEEEE  ––  FFlluukkee,,  aa  eexxpplliiccaatt  ppee  llaarrgg  bbeenneeffiicciiiillee
ccaammeerreeii  ddee  tteerrmmoovviizziiuunnee  uuttiilliizzaattee  llaa
iiddeennttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  ddiinn  ddiivveerrssee
eecchhiippaammeennttee,,  îînn  ccoonnddiiflfliiii  nnoorrmmaallee  ddee
uuttiilliizzaarree  øøii  pprriinn  eexxcceelleennttee  ddeemmoonnssttrraaflfliiii
pprraaccttiiccee  aa  aarræættaatt  ccuumm  ccaammeerraa  ddee
tteerrmmoovviizziiuunnee  aajjuuttææ  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  aa
nnuummeerrooaassee  ttiippuurrii  ddee  ddeeffeeccttee  aallee  uunneeii
rreeflfleellee  ssaauu  iinnssttaallaaflfliiii  eelleeccttrriiccee,,    aannttiicciippâânndd
øøii  eevviittâânndd  aassttffeell  aappaarriiflfliiaa  uunnoorr  pprroobblleemmee
ggrraavvee  ccee  nneecceessiittææ    mmaaii  mmuulltt  ttiimmpp  ppeennttrruu
ddeeppaannaarree  ssii  pprreessuuppuunn  ccoossttuurrii  mmuulltt  mmaaii
rriiddiiccaattee..  

AACCTTUUAALLIITTAATTEE
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imaginilor stocate, ceea ce permite
detectarea unor defecte speciale (de
exemplu, scurgeri de lichide dintr-o
conductæ);

• zonele mai reci ale unei instalaflii
electrice indicæ de asemenea un posibil
defect (circuit electric întrerupt);

• tipurile de defecte specifice pot fi
identificate prin analiza imaginilor
termografice: de exemplu, o spraîn-
cælzire localæ pe o fazæ a unui circuit
semnaleazæ un posibil defect de con-
tact pe când un întreg circuit de fazæ
supraîncælzit poate indica o supra-
încærcare a respectivei faze, eventual
chiar cu armonice.

A fost prezentat øi multimetrul
digital Fluke 279 FC, care înglobeazæ
øi o cameræ în infraroøu, soluflie
combinatæ  de depistare rapidæ a defec-
telor de naturæ electricæ.   

De asemenea au fost fæcute demon-
straflii cu camera Fluke TiX560 din
seria Expert, cel mai performant echi-
pament termografic de la Fluke.

Una din concluziile amplei pre-
zentæri este cæ o cameræ de termo-
viziune se alege în funcflie de tipul
aplicafliei iar setarea parametrilor
camerei în funcflie de condifliile

concrete ale mæsurætorii este în mæsuræ
sæ ofere un plus de informaflie utilæ. 

PPeennttrruu  ddeettaalliiii  aacccceessaaflflii
hhttttpp::////wwwwww..rroonneexxpprriimm..ccoomm

AACCTTUUAALLIITTAATTEE

Având ca domeniu siguranfla oamenilor
øi bunurilor, ediflia din 2016 a celei mai mari
expoziflii de securitate din Europa, IFSEC
Internaflional, a primit la Londra între 21 øi
23 iunie, aproape 27000 de profesioniøti în
securitate din 112 flæri, pentru a cunoaøte øi
testa cele mai recente inovaflii tehnologice
din domeniul securitæflii. 

IFSEC Internaflional este singurul loc de
expunere a celor mai noi produse de
securitate dar øi o bunæ ocazie de a stabili
contacte noi øi noi oportunitæfli de afaceri. 

Cei peste 1500 de furnizori prezenfli la
IFSEC Internaflional au prezentat sisteme
de securitate øi produse din în toate do-
meniile industriei, inclusiv automatizarea
casei, alarme antiefracflie, soluflii de control
al accesului, reflele IP, soluflii de supra-
veghere perimetralæ, supraveghere video øi
soluflii integrate  de  supraveghere. Tofli
furnizorii de talie mondialæ de produse
pentru securitate au fost prezenfli la IFSEC
Internaflional 2016.

IIFFSSEECC  IInntteerrnnaaflfliioonnaall  22001166
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Solufliile avansate pentru transportul øi
distribuflia energiei electrice reprezintæ temele
principale ale celor douæ mese rotunde ABB

ABB România a participat la FOREN 2016 Energy
Forum care a avut loc între 12-16 iunie, 2016 la Costineøti,
cu douæ Mese Rotunde dedicate clienflilor ABB din
domeniul energetic. Prezentatorii au fost experfli ABB din
Germania, Elveflia, Cehia øi Finlanda.  

Temele primei Mese Rotunde - RT5, care s-a desfæøurat
pe data de 14 iunie 2016 începând cu ora 14:00, s-au referit
la ““AABBBB  øøii  AApplliiccaaflfliiiillee  GGIISS::  DDuuccâânndd  iinnoovvaaflfliiaa  mmaaii  ddeeppaarrttee”” øi
respectiv ““AABBBB  øøii  AApplliiccaaflfliiiillee  GGIISS::  AAmmpprreennttaa  ooppttiimmiizzaattææ  llaa
ssooll  øøii  îînnaallttææ  ppeerrffoorrmmaannflflææ””..

La cea de-a doua Masæ Rotundæ - RT13, care a avut loc
pe data de 16 iunie, s-a discutat despre ““IInnttrroodduucceerreeaa
ssoolluuflfliiiilloorr  AABBBB  ccuu  rreeaannccllaannøøaattooaarree  ddee  ttiipp  eexxtteerriioorr”” øi despre
““UUnniiGGeeaarr  DDiiggiittaall,,  SSoolluuflfliiaa  iinnoovvaattooaarree  ppeennttrruu  cceelluullee  ddee  mmeeddiiee
tteennssiiuunnee..””

Principalele avantaje ale ABB GIS sunt reprezentate de
amprenta foarte micæ la sol øi de înalta fiabilitate. ABB oferæ
soluflii inteligente øi economice pentru aplicaflii complexe de
înaltæ tensiune, specifice zonelor dens populate øi adecvate
pentru o planificare esteticæ a oraøelor sau pentru cazurile
cu impact sever asupra mediului.

Design-ul inovator al solufliilor ABB cu reanclanøatoare
de tip exterior asiguræ fiabilitatea sistemului, reanclan-
øatoarele OVR ABB fiind caracterizate prin performanflæ în
exploatare, utilizând tehnologii inovatoare øi expertizæ
avansatæ. ABB a creat cea mai fiabilæ soluflie în domeniu

care necesitæ cele mai reduse costuri de mentenanflæ.
În domeniul celulelor de medie tensiune, ABB a

dezvoltat  conceptul “UniGear Digital” – soluflie de ultimæ
oræ menitæ sæ ofere clientului o îmbunætæflire semnificativæ
în comparaflie cu solufliile clasice, astfel ræspunzând celor
mai înalte cerinfle în domeniu.  

“Suntem bucuroøi sæ prezentæm clienflilor noøtri din
România soluflii ABB de ultimæ generaflie øi expertizæ
internaflionalæ în domeniul energetic. Inovaflia, siguranfla
reflelelelor øi costurile reduse de mentenanflæ reprezintæ doar
câteva dintre aspectele importante ale solufliilor ABB care
au fost prezentate la FOREN” – a spus Tomasz
Wolanowski, Country Managing Director pentru ABB
România.

ABB furnizeazæ în România soluflii sigure øi eficiente din
punct de vedere energetic în domeniile generærii,
transportului øi distribufliei energiei electrice cât øi pentru
creøterea productivitæflii în cadrul operafliunilor industriale.
Printre realizarile ABB în România se numæræ proiecte la
cheie în domeniul energetic, inclusiv pentru energie
regenerabilæ – solaræ øi eolianæ, soluflii în domeniul robo-
tizærii (aplicafliile deservite incluzând sudura, vopsirea,
ambalarea, paletizarea øi manipularea, inclusiv mentenanfla
preventivæ øi reactivæ), aplicaflii cu motoare Flame proof /
AMD sau cele pentru termocentrale cu motoare AMI,
tablouri de joasæ tensiune pentru alimentarea cu energie
electricæ a diferitelor unitæfli de producflie din industriile
auto, petrochimicæ øi industria prelucrærii lemnului.

wwwwww..aabbbb..ccoomm//rroo

AABBBB  aa  pprreezzeennttaatt  ssoolluuflfliiii  ddee  uullttiimmææ  ggeenneerraaflfliiee  
llaa  FFOORREENN  22001166    

AACCTTUUAALLIITTAATTEE



Vineri 03 iunie 2016, Comitetul
Naflional Român de Iluminat a orga-
nizat secfliunea de iluminat a celei de a
21-a ediflii a Conferinflei Facultæflii de
Inginerie a Instalafliilor a Universitæflii
Tehnice de Construcflii Bucureøti.

Lista de lucræri prezentate cu aceastæ
ocazie:

• BBrreeaakkiinngg  nneewwss::  iilluummiinnaattuull
ccoonneeccttaatt - dr. ing. Cristian Øuvagæu; 

• SSttaaddiiuull  aaccttuuaall  aall  ccaappaabbiilliittaaflfliilloorr
IINNMM  ddee  eettaalloonnaarree  îînn  ddoommeenniiiillee
ttrraannssmmiittaannflfleeii  øøii  rreefflleeccttaannflfleeii  ssppeeccttrraallee -
dr. ing. Mihai Simionescu;

• CCoommppeetteennflflee  îînn  iilluummiinnaatt,,  ddee  llaa
iinniiflfliieerree  llaa  ssppeecciiaalliisstt - prof. dr. ing.
Cætælin Gælæflanu;

• IIlluummiinnaattuull  nnooccttuurrnn  --  pprriieetteenn  ssaauu
dduuøømmaann??  SSoolluuflfliiii  øøii  tteennddiinnflflee..  RRoolluull
CCNNRRII - astronom Valentin Grigore;  

• ÎÎmmbbllâânnzziirreeaa  LLEEDD--uulluuii  ––  cchheess--
ttiiuunneeaa  rreegguullaammeennttaarrææ - ing. Mihai
Ræzvan Pecinginæ.

Manifestarea a prilejuit prezentarea
øi vizitarea laboratorului de lumino-
tehnicæ al Facultæflii de Inginerie a Insta-
lafliilor. În semn de recunoaøtere øi
apreciere a meritelor sale în crearea
øcolii româneøti de luminotehnicæ,
conducerea facultæflii a hotærât ca noul
laborator de iluminat sæ poarte numele
profesorului em. dr. ing. CORNEL
BIANCHI. Fost cadru didactic uni-
versitar al U.T.C.B., prof. Bianchi este
întemeietorul primei catedre de iluminat
din România øi din Europa de Est øi
mentor al multor generaflii de specialiøti
din domeniul luminii øi iluminatului. 

EEvveenniimmeenntt  îînn  iilluummiinnaattuull  ddiinn  RRoommâânniiaa

PPrreezzeennttaarreeaa  llaabboorraattoorruulluuii  ddee  iilluummiinnaatt

SSeemmiinnaarruull  ddee  iilluummiinnaatt

O componentæ de bazæ a activitæflii profesorului Cornel Bianchi a
reprezentat-o munca sa în cadrul Comitetului Naflional Român de
Iluminat (CNRI), înfiinflat în 1957 ca o parte integrantæ a Comisiei
Internaflionale de Iluminat (CIE), structuræ mondialæ specializatæ în
domeniul LUMINII øi ILUMINATULUI, creatæ în 1993 la Paris,
“Oraøul luminii“. Timp de 22 de ani (pânæ în 2012), profesorul Cornel
Bianchi a condus destinele acestui Comitet, competenfla, devotamentul øi
capacitatea sa de lider autentic de a uni forflele creatoare ale membrilor sæi
au contribuit în mod hotærâtor la consolidarea unui prestigiu de invidiat al
acestui organism profesional, atât pe plan naflional cât øi internaflional.

““LLUUMMIINNAA  EESSTTEE  VVIIAAfifiAA!!““ reprezintæ deviza profesorului Cornel
Bianchi øi a Comitetului Naflional Român de Iluminat, al cærui Preøedinte
de Onoare este.

ELECTRICIANUL 4/2016   33

AACCTTUUAALLIITTAATTEE



34 ELECTRICIANUL 4/2016

LED-urile reprezintæ o tehnologie relativ nouæ de
producere a luminii, întâlnitæ øi sub denumirea de “solid
state lighting” SSL. A cunoscut o dezvoltare rapidæ øi
schimbæri majore de performanfle sunt anunflate de la o lunæ
la alta. LED-urile au introdus øi un nou vocabular de
termeni øi expresii în iluminat, mai mult sau mai puflin
aliniat cu cel din domeniul electronicii; încercæm sæ definim
câfliva dintre aceøtia øi sæ prezentæm un pachet de cunoøtinfle
de bazæ asupra subiectului. 

FFuunnccflfliioonnaarree.. LED-ul este un dispozitiv semiconductor
care emite luminæ atunci când la bornele sale este aplicat un
curent. Diodele sunt componente electronice utilizate în
circuite electronice de mai bine de 80 de ani. O diodæ
permite trecerea curentului electric doar într-o direcflie; de
fapt acflioneazæ ca o valvæ cu sens unic. Diodele au fost uti-
lizate în circuitele electronice pentru redresarea curentului
alternativ (ca) în current continuu (cc). La trecerea curen-
tului electric prin LED, la joncfliunea dintre pozitiv -
negativ p-n apare o formæ de electroluminescenflæ. Emisia
de luminæ se face într-un spectru foarte îngust. De fapt,
curentul electric trece printr-un compound chimic (cristal)
øi produce o excitare atomicæ ce genereazæ luminæ. Tipul
materialelor utilizate pentru joncfliune defineøte lungimea
de undæ a luminii emise øi deci culoarea luminii. Primul
LED utilizat pentru luminæ a fost realizat în 1962 øi a fost
de culoare roøie.

CCoonnssttrruuccflfliiaa  LLEEDD--uulluuii.. Inima LED-ului constæ dintr-o
plæcuflæ realizatæ prin depunerea unui strat de material
semi-conductor pe un substrat, în general denumit “wafer”.
Wafer-ul este un disc având diametrul de 100 sau 150 mm
din care se pot produce un numær mai mare sau mai mic de
diode (LED chips). Acesta este un procedeu tehnologic deja
clasic în producflie prin care se realizeazæ majoritatea semi-
conductorilor din circuitele integrate. Dupæ testare øi selec-
tare în funcflie de culori øi intensitate, fiecare cip este asam-
blat într-un “Pachet LED” care este practic componentul ce
urmeaza a fi încorporat într-un circuit øi utilizat pentru
producerea luminii. 

LLuummiinnaa  pprroodduussææ  ddee  LLEEDD.. Lumina produsæ de cip-urile
LED poate sæ acopere întreg spectrul vizibil, inclusiv
spectrul IR øi UV. Culoarea emisæ este determinatæ însæ de

materialele semi-conductoare, de fapt fiecare CIP emite
într-un domeniu relativ îngust al spectrului. Lumina “albæ”
este produsæ fie utilizând un LED albastru care emite
printr-un strat galben de fosfor, fie din mai multe diode
emiflând lumina din culorile de bazæ, roøie, verde øi albastræ
( RGB) care combinate produc lumina albæ. Prima metodæ
este utilizatæ atunci când este necesaræ doar luminæ albæ de o
anumitæ temperaturæ de culoare, cea de a doua atunci când
modificarea amestecului de culori de bazæ are ca rezultat
modificarea temperaturii de culoare de la cald la rece. 

De aici încep discufliile… øi unde sunt discuflii sunt øi
probleme… de discutat!

CCæælldduurraa  pprroodduussææ  ddee  LLEEDD.. LED-urile nu produc doar
luminæ. La joncfliunee p-n se produce øi o importantæ
cantitate de cælduræ care trebuie disipatæ. Disiparea de
cælduræ este criticæ pentru performanflele luminotehnice øi
pentru durata de viaflæ a acestuia. Temperatura joncfliunii
“Tj” este unul dintre cei mai importanfli parametri de
performanflæ ai LED-ului øi trebuie menflinutæ în parametrii
optimi. Variaflii ale Tj pot influenfla în mare mæsuræ efi-
cacitatea, spectrul de emisie øi viafla unui LED. Un cip LED
are un set definit de valori a Tj, care este testat în mod
curent la valoarea de 25˚C. Este doar o valoare teoreticæ,
întrucât toate LED-urile vor trebui sæ funcflioneze la valori
mult mai mari atunci când sunt încorporate într-un corp de
iluminat. 

EEffiiccaacciittaattee.. Performanflele LED-urilor sunt în continuæ
dezvoltare øi eficacitatea luminoasæ creøte permanent.
Furnizorii de LED-uri nu pierd nici un prilej de a-øi
anunfla continuu progesul în presa de specialitate în ceea ce
priveøte cercetarea øi dezvoltarea de LED-uri cu eficacitæfli
luminoase din ce în ce mai “uriaøe”. În 2013 unul dintre
fabricanflii importanfli nu a avut nici o reflinere de a anunfla o
eficacitate luminoasæ de 250lm/W. Totuøi… toatæ aceastæ
cursæ de marketing nu trebuie confundatæ cu lumea realæ a
performanflelor cip-urilor LED. În mod normal, pentru
temperatura de culoare de 2700K – 3000K (alb cald), LED-
urile ating cca 120 lm/W dar “se înregistreazæ încæ progrese
continui”, cu raflii de creøtere ceva mai mici însæ decât îøi
doresc marketing managerii sau chiar marile firme cu care
am fost obiønuifli.

Când un cip LED este însæ încorporat într-un corp de
iluminat trebuie avutæ în vedere eficacitatea luminoasæ a
întregului sistem. În circuit este nevoie totdeauna de
aparataj auxiliar (denumit øi driver) încorporat sau nu în
LED, care …consuma energie, existæ pierderi datoritæ
absorbfliei din corpul de iluminat, în plus atunci când LED-
ul funcflioneazæ în afara parametrilor optimi mæsurafli, øi aici
ne referim la Temperatura joncfliunii Tj, nu mai produce
aceeaøi cantitate de luminæ. Totuøi, cu echipamente de
control adecvate, în corpuri de iluminat cu sisteme optice
potrivite øi cu posibilitatea transferului de cælduræ (radia-
toare) existæ realizæri tehnice de corpuri de iluminat care
asiguræ puflin peste 100 lm/W. 

LLEEDD::  tteeoorriiaa  nnee  oommooaarrææ!!
drd. ing. Cornel SFETCU

OOPPIINNIIII
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Durata de viaflæ

IInnttrroodduucceerree.. Durata de viaflæ se poate mæsura în douæ
moduri.  Câte mai funcflioneazæ dupæ o anumitæ perioadæ de
timp (la læmpile convenflionale aceastæ valoare este de 50%)
sau timpul în care fluxul luminos emis scade sub o anumitæ
valoare (la læmpile convenflionale fluxul luminos nu scade
semnificativ în timpul duratei nominale de viaflæ). Acest
lucru nu este adeværat pentru LED-uri, unde existæ o
reducere gradualæ a fluxului emis øi nu existæ cæderi bruøte
ale læmpii. 

DDuurraattaa  ddee  vviiaaflflææ  aa  LLEEDD--uurriilloorr. O sursæ LED care
lucreazæ în condiflii ideale are o duratæ de viaflæ foarte mare
în raport cu toate celelalte tipuri de surse de luminæ clasice.
Tipic, majoritatea fabricanflilor dau în jur de 50.000 de ore,
câfliva însæ prezic øi 100.000 de ore. Datoritæ faptului cæ
LED-ul în sine oferæ aceastæ posibilitate teoreticæ extremæ,
cea mai grea încercare tehnicæ în aceastæ perioadæ este de a
realiza în ‘viafla realæ” øi a atinge din punct de vedere real,
ceea ce din punct de vedere teoretic este posibil. Testarea
unul LED în mod continuu 24/24, 365+/an, adicæ 8.760 ore
de funcflionare, înseamnæ cæ în realitate este vorba de 11,5
ani de testare pentru a avea date reale. Ceea ce pentru
nivelul tehnologic actual øi sub presiunea politicæ, de
marketing øi mediaticæ de a comercializa LED-ul face ca
acest demers sæ fie imposibil sau foarte scump. Câfliva
fabricanfli utilizeazæ extrapolarea de 6:1, ceea ce înseamnæ cæ
pentru teste de cca. 8.000 de ore se obflin date valabile
pentru cca 48.000 de ore… deci… circa 50.000 de ore… sau
100.000?

MMeennflfliinneerreeaa  fflluuxxuulluuii.. Atât durata de viaflæ cât øi menfli-
nerea în timp a fluxului emis depind de temperatura
ambientalæ øi de temperatura de operare, ca øi de calitatea
parametrilor sursei de alimentare. În acest moment se
lucreazæ la definirea unei metode standard pentru stabilirea
duratei de viaflæ la LED-uri. Draftul IEC62717 sugereazæ
doi parametri: Viafla Medie Utilæ (Lx) øi Valoarea Cæderilor
Bruøte (AFV). Valoarea Medie Utilæ înseamnæ timpul în
care 50% dintr-un eøantion de læmpi pierd x% din fluxul
iniflial. AFV este procentajul de surse LED sau corpuri
LED de acelaøi tip care nu mai produc luminæ dupæ o
anumitæ perioadæ de timp. Sunt concepte noi øi de aceea nu
sunt încæ adoptate de tofli fabricanflii. Ceea ce este însæ
important la alegerea unui LED esta ca durata de viaflæ sæ fie
foarte bine explicitatæ în documentaflia tehnicæ.  

PPaacchheettee  LLEEDD.. Un pachet LED poate confline un singur
LED sau mai multe, deci au diverse mærimi, forme øi
configuraflii pentru a fi utilizate de fabricanflii de corpuri de
iluminat. 

UUnngghhiiuull  ddee  eemmiissiiee  ((ooppttiiccææ)).. Pachetul LED confline øi
protecflia mecanicæ a cristalului de semi-conductor øi poate
confline, de asemenea, øi optica sistemului, adicæ cea care
dicteazæ modul în care este direcflionat fluxul luminos de la
LED. De obicei sunt construite pentru distribuflii semi-
sferice, adicæ 180 de grade (practic, maximul atinge 160 de
grade). Direcflionarea luminii este însæ mai uøoaræ decât în
cazul læmpilor cu filament. 

MMoodduullee  LLEEDD.. Un pachet LED trebuie sæ mai aibe o
serie de componente astfel încât sæ poatæ funcfliona la

puterea nominalæ øi sæ asigure disiparea cældurii. Poate fi
nevoie ca un anumit numær de pachete LED sæ fie puse
împreunæ pentru a se crea un Modul LED, care mai este
denumit øi Motor LED, chiar dacæ nu este un termen uzitat
în Standardul Internaflional (IEC). O altæ componentæ
esenflialæ a Modulului LED este existenfla unei conexiuni
pentru alimentare. Aceasta poate avea øi rolul de a conduce
cældura afaræ din joncfliunea p-n a cip-ului, deci un material
care sæ aibæ o transmisie termicæ ridicatæ øi conductivitate
electricæ foarte bunæ:  Ar fi vorba de AUR?...

OObbflfliinneerreeaa  ddee  lluummiinnææ  ddiiffuuzzææ.. Iniflial s-a urmærit dezvol-
tarea LED-urilor ca sursæ de luminæ punctualæ, cu
intensitæfli luminoase mari, pentru corpuri de iluminat cu
flux direcflionat. Pe mæsura evolufliilor tehnologice a fost
posibilæ crearea de surse de luminæ mai mari, prin utilizarea
mai multor cip-uri LED øi obflinerea de suprafefle mai mari
de emisie. Obflinerea de luminæ mai difuzæ de la soluflii
multi-CIP s-a fæcut prin utilizarea de opticæ tip “novel”
pentru reflexii øi refracflii interne. Aøa cæ majoritatea LED-
urilor utilizate în aplicaflii generale sunt cele care combinæ
LED-ul albastru øi stratul de fosfor galben.

UUttiilliizzaarreeaa  ffoossffoorruulluuii  îînn  pprroodduucceerreeaa  lluummiinniiii  aallbbee  LLEEDD..
De mulfli ani fosforul este utilizat la læmpile fluorescente
pentru obflinerea luminii albe. De-a lungul timpului s-a
obflinut o gamæ din ce în ce mai largæ a spectrului luminii
emise øi o redare din ce în ce mai bunæ a culorilor. Cu LED-
urile, utilizarea fosforului este mai simplæ, întrucât acesta
produce luminæ vizibilæ albastræ øi cu o adæugare atentæ de
fosfor galben se poate obfline o luminæ albæ. Acesta este
motivul pentru care majoritatea LED-urilor sunt galbene
atunci când sunt stinse. Fosforul poate fi depus direct pe
cip-ul de LED (pentru fabricanflii bogafli care îøi permit
asta…) sau pe o placæ separatæ. Calitatea luminii albe
depinde de calitatea fosforului, de consistenfla stratului
depus øi de grosimea acestuia. Aceøti parametri influenfleazæ
eficacitatea luminoasæ, de aceea LED-urile cu luminæ alb-
rece sunt mai eficiente decât cele cu luminæ caldæ, la care
grosimea stratului de fosfor trebuie sæ fie mai mare, re-
ducând fluxul luminos emis.

LLEEDD--uurrii  ccuu  ppllææccuuflflaa  sseeppaarraattææ  ddee  ffoossffoorr.. Ca alternativæ se
pot utiliza plæcufle cu depuneri de fosfor amplasate peste
LED-urile albastre. Acest ansamblu produce o sursæ de
luminæ mai puflin orbitoare, cu o mai bunæ redare a culo-
rilor øi o duratæ de viaflæ mai mare. Ansamblul este livrat øi
ca Modul LED øi permite o oarecare standardizare, care
poate facilita schimbarea modulului LED din corpul de
iluminat. 

RReeddaarreeaa  ccuulloorriilloorr  ppeennttrruu  LLEEDD--uurrii  aallbbee.. Læmpile LED
albe se pot obfline fie cu ajutorul fosforului, fie prin
utilizarea în acelaøi Modul a LED-urilor roøii, verzi øi
albastre, la care se poate adæuga galben sau “ambræ”.
Distribuflia relativæ spectralæ a acestora este diferitæ. Metoda
curentæ de lucru, CRI. nu este însæ adaptabilæ la absolut
toate tipurile de læmpi. O recentæ comunicare a CIE
(Commission Internationale d’Eclairage) (Ref: CIE
177:2007) a concluzionat cæ se cere o nouæ metodæ de
evaluare, mai ales pentru LED-ul alb destinat iluminatului
general øi care poate depæøi în clipa de faflæ RA98.

Oare? …va exista o metodæ acceptatæ de noii actori din
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iluminat care væ va convinge cæ vedefli cum nu vedefli… cred
ca da… dar sæ nu credefli ce vedefli… mæcar un timp, pâna ce
…!

CCoonnssiisstteennflflaa  ccuulloorriiii.. Variaflii minore în procesul de
fabricaflie pot conduce la læmpi LED cu redare diferitæ a
culorilor. De aceea CIP-urile LED trebuie TOATE testate,
astfel încât sæ se poatæ defini care dintre ele vor fi utilizate în
sisteme profesionale øi care în sisteme comerciale (a se vedea
Directiva UE 1194/2012). 

Nu va facefli probleme…. încæ mulfli ani vor fi în piafla
“accesibilæ” cele care nu sunt testate…

TTeemmppeerraattuurraa  ddee  CCuullooaarree.. LED-urile albe pot acoperi o
gamæ largæ de Temperaturi de culoare, de la cele calde (mai
scumpe...) la cele reci (majoritatea). LED-urile la care
stratul de fosfor este mai subflire øi de calitate mai scæzutæ
produc luminæ alb rece. Prin urmare sunt mai eficiente
decât cele care produc luminæ de calitate, cu aparenflæ alb
caldæ (aøa cum ne-am obiønuit øi crescut de mii de ani la
lumina focului din peøteræ, apoi la focul din vatræ øi la lampa
cu gaz sau incandescentæ). 

SSiisstteemmee  ddee  aalliimmeennttaarree  ppeennttrruu  LLEEDD--uurrii.. LED-ul este
doar un component electronic care are nevoie de o sursæ de
alimentare care sæ-i asigure o tensiune øi un curent cores-
punzætoare caracteristicilor cerute. Marea majoritate a
pachetelor sau Modulelor LED sunt alimentate în Curent
Continuu la valori foarte mici ale tensiunii, dar sunt øi unele
care pot fi alimentate direct la sursa normalæ în CA.  Perfor-
manflele øi calitatea sursei de alimentare a LED-ului  repre-
zintæ un factor foarte important în eficacitatea, mærimea
fluxului  luminos øi pentru fiabilitatea în timp a sistemului. 

Alimentarea surselor LED este adesea denumitæ
“driver”. Pot alimenta unul sau câteva sute de LED-uri.
Este foarte importantæ urmærirea valorii curentului în cir-
cuit pentru a se obfline performanflele optime. Multe LED-
uri sunt supra-alimentate pentru a li se mæri fluxul aparent
în detrimentul scæderii de fapt a eficacitæflii luminoase a
sistemului. De aceea, în cele mai multe cazuri, în situaflia
realæ, este recomandatæ o dimare a fluxului pentru a se
obfline eficacitæfli luminoase mai bune. 

Alte aspecte tehnice

OOrriieennttaarree.. LED-urile pot fi utilizate în orice sistem de
orientare întrucât sunt componente solide, nu au pærfli în
miøcare øi… pentru ecologiøti… nu au gaze de umplere:
dacæ acest aspect va putea fi vreodatæ înfleles în timpul
încælzirii globale...

TTiimmpp  ddee  ppoorrnniirree.. LED-ul porneøte instantaneu la pa-
rametrii nominali de funcflionare sau la un nivel prede-
terminat de sistemul de control. Nu are nevoie de perioadæ
de încælzire øi nu este nevoie sæ porneascæ la 100% înainte
de a fi dimat.

RReeppoorrnniirree.. Nu sunt nici un fel de restricflii pentru por-
nire øi repornire, LED-ul poate fi pornit, oprit øi pornit din
nou øi ajunge instantaneu la valorile nominale.

FFlluuccttuuaaflfliiii  aallee  tteennssiiuunniiii  ddee  aalliimmeennttaarree.. Fluctuafliile
tensiunii de alimentare din reflea vor afecta doar aparatajul
de alimentare øi nu LED-ul. Driverele de calitate sunt rea-
lizate astfel încât protejeazæ LED-ul împotriva fluctuafliilor

sau al vârfurilor de tensiune sau curent. Nu toate driverele
sunt însæ de calitate…

DDiissiippaarreeaa  ccæælldduurriiii  îînn  LLEEDD--uurrii.. Menflinerea unei tem-
peraturi rezonabile de funcflionare în joncfliune “Tj” este un
factor important de performanflæ øi de duratæ de viaflæ pentru
LED. Cældura trebuie extrasæ din LED cât mai rapid øi efi-
cient posibil øi aceasta se traduce prin gæsirea unei moda-
litæfli, a unei cæi de transmitere de la joncfliune, prin corpul
de iluminat, cætre mediul înconjurætor.  Acesta este motivul
pentru care majoritatea Corpurilor de iluminat cu LED
sunt prevæzute cu radiatoare, ca øi cu instrucfliuni precise în
ceea ce priveøte cerinflele de temperaturæ ambientalæ. Færæ
aceste readiatoare de cælduræ (mai ales în situaflia în care se
înlocuiesc alte surse cu surse LED în corpuri închise),
durata de viaflæ poate fi semnificativ mai micæ.

Sisteme de control LED

LED-urile sunt foarte potrivite pentru sisteme de con-
trol deoarece pornesc instantaneu øi fluxul luminos  poate fi
variat continuu de la 0% la 100%. Nici numærul aprinde-
rilor/stingerilor øi nici dimarea repetatæ nu au efecte nega-
tive asupra duratei de viaflæ, aceasta demonstrând cæ sunt
foarte potrivite pentru sisteme de control cu circuite de
comandæ. Dimarea øi pornirea/oprirea repetatæ pot avea
însæ consecinfle negative asupra driverului, în funcflie de
calitatea acestuia.

DDiimmaarree. Se utilizeazæ tehnici diferite de dimare pentru
LED-urile cu driver integrat care înlocuiesc o lampæ clasicæ
într-un circuit de 230V sau dacæ este vorba despre un corp
de iluminat echipat cu LED øi driver separat. O lampæ cu
aparataj integrat LED, conectatæ direct la sursæ, nu poate fi
dimatæ decât dacæ se lucreazæ asupra sursei de alimentare
utilizând fie micøorarea tensiunii de alimentare fie dimarea
sinusoidelor. Un  corp de iluminat care are un aparataj de
control, driver, poate fi dimat electronic fie prin reducerea
constantæ a curentului fie prin modularea cu impuls
(PWM).

CCoonnttrroolluull  llææmmppiilloorr  LLEEDD.. Atunci când o lampæ conven-
flionalæ, la 230V c.a. este înlocuitæ cu un LED într-un fasung
existent, opfliunile de control sunt limitate øi nu totdeauna
posibile. Compatibilitatea între echipamentul existent øi
lampa LED trebuie verificatæ înainte de a se achizifliona
LED-urile, mai ales în situaflia înlocuirii mai multor læmpi
deodatæ. În general, fabricanflii de LED trebuie sæ specifice
sub ce formæ øi cu ce apartaj se poate face acest lucru. În
cele mai multe dintre situaflii apar stingeri sau aprinderi
necontrolate.

CCoonnttrroolluull  ccoorrppuurriilloorr  ddee  iilluummiinnaatt  eecchhiippaattee  ccuu  LLEEDD..
Când se înlocuieøte un corp de iluminat vechi cu unul nou
este indicatæ øi schimbarea dispozitivului de reglaj.  Un corp
nou de iluminat cu LED are un driver care poate fi doar
stingere/aprindere sau dimabil în totalitate, caz în care
dispozitivul de control øi comandæ poate fi analog sau
digital. Acest lucru ar trebui sæ fie indicat pe driver. 

CCoommeennzziillee  ddee  ccoonnttrrooll  øøii//ssaauu  ddiimmaarree.. Un echipament de
control trebuie sæ permitæ unul dintre urmætoarele moduri
de lucru: 1-10V c.c., DALI, semnale DSI sau DMX; unele
pot oferi chiar trei opfliuni de control. Sunt opfliuni de
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control care pot fi direct conectate la o reflea localæ (LAN) øi
capabilæ sæ ræspundæ la comenzi tip instrucfliuni TCP/IP.
Acesta este cazul sistemelor ‘Power over Ethernet’ sau al
celor de control wi-fi. Oricare ar fi protocolul de comandæ,
driverul poate ræspunde între 0% - 100%. Se poate øi Li-fi
… øi Lighting fidelity se pare cæ va însemna un pas uriaø
cætre comunicare.

OOppeerraaflfliiaa  ddee  ddiimmaarree.. Fluxul emis de LED este în funcflie
de curentul care este trimis prin joncfliune. Este de aceea
posibilæ dimarea acestora prin reducerea curentului. Totuøi
la majoritatea LED-urilor se vor produce modificæri ale
aparenflei de culoare a luminii la scæderea curentului. Este
modalitatea analogicæ de dimare a LED-urilor. O metodæ
alternativæ este de a utiliza modularea cu impuls (PWM), în
care practic LED-ul este stins øi aprins foarte rapid  Mæri-
mea ciclului Pornit/Oprit impune mærimea strælucirii LED-
ului. Pentru a se evita efectul de flicker - fie cæ este vizibil
sau nu - frecvenfla impulsurilor PWM trebuie sæ fie peste
3000Hz. Beneficiul utilizærii tehnologiei PWM este cæ se
pæstreazæ aparenfla de culoare øi LED-ul este virtual dimat
liniar øi continuu.

FFlliicckkeerr.. La frecvenfla normalæ de  50Hz, dacæ driverul nu
este de calitate øi nu asiguræ aplatizarea sinusoidei, poate fi
sesizat fie un efect stroboscopic fie perceput un efect de
flicker. 

Avantaje

LED-ul începe sæ se dovedeascæ  o sursæ de luminæ
versatilæ øi foarte  eficientæ, oferind o serie de avantaje
importante:

• Durate foarte mari de viaflæ;
• Pornire øi repornire instantanee;
• Robustæ din punct de vedere fizic øi rezistentæ la

øocuri, atât în fabricaflie cât øi în utilizare;
• Gamæ largæ de culori, redare bunæ a culorilor, luminæ

albæ de foarte bunæ calitatate;
• Uøurinflæ în control; stingerile/aprinderile repetate nu

au impact asupra duratei de viaflæ;
• Sursa compactæ permite echipamente optice de efi-

cienflæ mare, cu pierderi minime prin refracflie sau reflexii
repetate; 

• Færæ radiaflii UV sau IR.
De la forma iniflialæ a unei singure diode (cip) sub forma

unei surse punctuale potrivitæ pentru lumina direcflionalæ,
LED-ul a evoluat rapid cætre iluminat arhitectural, efecte de
culori, trecând acum la o gamæ mult mai mare de aplicaflii,
adresându-se cætre toate sistemele din iluminat acoperite de
sursele convenflionale. Principala barieræ pentru adoptarea
mai largæ a LED-ului o constituie în momentul de faflæ
costul actual al corpurilor de iluminat echipate cu LED faflæ
de solufliile tradiflionale. 

Dezavantaje

În afaræ de cost, sunt foarte pufline dezavantaje ale utili-
zærii surselor LED. Intensitatea luminoasæ a LED-urilor de
puteri mari poate fi supærætoare, orbitoare, însæ cu un
sistem optic adecvat acest inconvenient poate fi înlæturat.

Utilizarea LED-urilor în spaflii cu temperaturæ ridicatæ
poate constitui o problemæ færæ mæsuri adecvate de elimi-
nare a cældurii.

Standarde øi publicaflii specifice 

O serie de standarde, recomandæri øi publicaflii sunt
comune surselor LED øi celor convenflionale. Sunt însæ
cerinfle specifice pentru sursele LED atât în ceea ce priveøte
Siguranfla cât øi Performanfla, emise sau în lucru. 

SSttaannddaarrddee  ddee  SSiigguurraannflflææ:: EN62560, EN62838, EN62663-
1; EN62766, EN62931; EN62031; EN60838-2-2; EN61347-
1 EN61347-2-13; EN60598-1; EN60598-2-xx, EN62868. 

SSttaannddaarrddee  ddee  PPeerrffoorrmmaannflflææ:: EN62612, EN62717,
EN62384; EN62722-1, EN62722-2-1, EN62922. 

WWEEEEEE  ((WWaassttee  EElleeccttrriiccaall  aanndd  EElleeccttrroonniicc  EEqquuiippmmeenntt
DDiirreeccttiivvaa))  øøii  RRooHHSS.. LED-urile sunt componente electro-
nice care fac subiectul legislafliei privind substanflele peri-
culoase øi recuperærii. Directiva CE2012/19/EU asupra
WEEE øi Directiva RoHS 2002/95/EC au devenit Legi
Europene în Februarie 2003. Directiva WEEE stabileøte
flintele de colectare øi reciclare pentru toate tipurile de
bunuri electrice. Directiva RoHS se adreseazæ fabricanflilor
europeni øi stabileøte limitele maxime admise de utilizare în
fabricaflia noilor echipamente electrice pentru o serie de
materiale periculoase. 

Teoretic, ne aflæm în fafla unei provocæri care tehnologic
arata bine pentru domeniul iluminatului. Practic, modul în
care toate aceste aspecte sunt fizic prezente în ceea ce se
comercializeazæ în momentul de faflæ lasæ enorm de dorit. Øi
principalii actori nu sunt deloc stræini de acest lucru, iar cei
noi nu consideræ cæ toate aceste aspecte prezintæ importanflæ
pentru cæ nu au bagaj tehnic øi nici nu îi intereseazæ.

În mæsura în care vom putea, vom reveni într-unul din
viitoarele numere cu  realitatea duræ asupra a ceea ce de fapt
se întâmplæ în lumea realæ a aplicafliilor de iluminat. Din
pæcate pentru acest moment, comerflul lipsit de oameni cu
pregætire tehnicæ, marketingul adoptat dupæ modelul asiatic,
politica “pafaristæ tehnic” sau ecologia prost înfleleasæ con-
verg de fapt cætre împingerea în piafla de iluminat a foarte
multor “gunoaie electronice”.
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Prezentarea primelor dispozitive casæ
inteligentæ la CES 2016

••  NNoouull  ssiisstteemm  ccaassææ  iinntteelliiggeennttææ  BBoosscchh  ppeerrmmiittee  ccoonnttrroollaarreeaa
uuttiilliittææflfliilloorr  pprreeccuumm  îînnccæællzziirreeaa  ssaauu  iilluummiinnaarreeaa  pprriinnttrr--oo  ssiinngguurrææ
aapplliiccaaflfliiee  

••  FFooccuuss  ppee  pprrootteeccflfliiaa  øøii  sseeccuurriittaatteeaa  ddaatteelloorr  
••  SStteeffaann  HHaarrttuunngg::  „„UUnn  iimmppoorrttaanntt  ppaass  ssttrraatteeggiicc  sspprree

cceennttrraalliizzaarreeaa  øøii  eexxttiinnddeerreeaa  ppoorrttooffoolliiuulluuii  nnoossttrruu  ddee  ssoolluuflfliiii  ppeennttrruu
ccaassaa  iinntteelliiggeennttææ..””

Bosch îøi consolideazæ activitatea în domeniul solufliilor
pentru casa inteligentæ. Începând din 1 ianuarie 2016, filiala
nou fondatæ Robert Bosch Smart Home GmbH va reuni
activitæflile companiei privind casa inteligentæ, inclusiv
expertiza privind programele informatice øi sistemele de
senzori. În viitor, noua companie va oferi numeroase
produse øi servicii pentru locuinflele conectate la o singuræ
sursæ: spre exemplu, o nouæ soluflie care poate raporta
efracfliile øi poate ajuta la controlul încælzirii pentru a
economisi energia. Din ianuarie 2016, clienflii pot comanda
online primele produse Bosch din acest domeniu. Acestea
includ consola de comandæ Bosch pentru casa inteligentæ,
un termostat inteligent øi un sistem de contact pentru uøi
sau ferestre. Sistemul a fost prezentat prima datæ în cadrul
târgului Consumer Electronics Show (CES, 6-9 ianuarie
2016) din Las Vegas. Solufliile privind casa inteligentæ Bosch
vizeazæ o piaflæ uriaøæ: potrivit experflilor pieflei specifice,
pânæ în 2020, aproximativ 230 milioane de case din întreaga
lume, adicæ 15% din toate gospodæriile, vor fi dotate cu
tehnologii de casæ inteligentæ.

Potenflial major pentru activitatea economicæ

„Înfiinflarea filialei Bosch dedicate casei inteligente este
un pas strategic important spre centralizarea øi extinderea
portofoliului nostru de soluflii pentru casa inteligentæ.
Casele inteligente faciliteazæ noile servicii care fac viafla

locuitorilor acestora mai uøoaræ øi conferæ un potenflial
major pentru activitatea economicæ”, afirmæ Dr. Stefan
Hartung, membru al Consiliului de administraflie al Robert
Bosch GmbH, responsabil de sectorul Tehnologie pentru
construcflii øi energie.

„Sistemul casæ inteligentæ Bosch este uøor de instalat øi
de utilizat: un singur sistem, o singuræ aplicaflie, o
experienflæ de utilizator unic. Solufliile noastre scutesc
utilizatorii de activitæflile obositoare de rutinæ, oferindu-le
totodatæ mai mult confort øi siguranflæ”, adaugæ Dr. Peter
Schnäbele, viitorul director general al filialei Robert Bosch
Smart Home GmbH, cu sediul în Stuttgart.

Prioritate maximæ acordatæ protecfliei øi
securitæflii datelor

Solufliile Bosch pentru o casæ inteligentæ îndeplinesc cele
mai înalte standarde de protecflie øi securitate a datelor.
Aceste standarde sunt luate în considerare încæ de la
începutul procesului de dezvoltare a produsului. În acest
scop, Bosch a înfiinflat un centru de competenflæ privind
securitatea produsului. Clienflii øi utilizatorii beneficiazæ de
transparenflæ deplinæ øi decid ei înøiøi cum vor sæ le fie
utilizate datele.

Noi servicii øi o aplicaflie pentru o viaflæ mai
uøoaræ

Solufliile Bosch pentru sistemul casæ inteligentæ implicæ
faptul cæ o singuræ platformæ este suficientæ pentru a
interconecta sistemul de încælzire, sistemul de iluminare,
alarmele de fum øi aparatele electrice dintr-o casæ. Toate
acestea pot fi ulterior controlate utilizând doar un telefon
inteligent sau o tabletæ. Nucleul sistemului este consola de
control pentru casa inteligentæ Bosch, un dispozitiv central
de comandæ care conecteazæ toate componentele între ele,

MMaaii  mmuullttææ  ssiigguurraannflflææ  øøii  ccoonnffoorrtt  ddiinnttrr--oo  ssiinngguurrææ  ssuurrssææ  
BBoosscchh  îînnffiiiinnflfleeaazzææ  oo  ccoommppaanniiee  nnoouuææ  ppeennttrruu

ccaassaa  iinntteelliiggeennttææ

AACCTTUUAALLIITTAATTEE
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precum øi la refleaua internet. În viitor, utilizatorii vor putea
utiliza aplicaflia Bosch pentru casa inteligentæ pentru a
combina funcfliile de bazæ ale dispozitivelor independente.
Spre exemplu, soluflia de contact uøi øi ferestre raporteazæ
dacæ o fereastræ este deschisæ. Într-o astfel de situaflie,
sistemul poate reduce în mod automat încælzirea în camera
vizatæ, în funcflie de setærile alese de utilizator. Totodatæ,
utilizatorii îøi pot consulta telefoanele inteligente oriunde,
în orice moment, pentru a verifica dacæ uøile øi ferestrele
sunt deschise sau închise. În cadrul versiunilor viitoare ale
solufliei de contact uøi øi ferestre, sistemul va declanøa

alarma dacæ este spartæ o fereastræ sau o uøæ în timp ce
locuitorii casei sunt absenfli - ceea ce înseamnæ cæ nu va mai
fi necesar un sistem separat de alarmæ.

Compatibil cu dispozitive realizate de alfli
producætori

În ceea ce priveøte conectivitatea, Bosch consideræ cæ
standardele øi platformele deschise vor conferi cea mai mare
uøurinflæ de utilizare a tehnologiei. Din acest motiv, sistemul
casæ inteligentæ Bosch este modular øi extensibil, iar dis-
pozitivele compatibile realizate de cætre alfli producætori
sunt uøor de conectat la acesta.

Grupul Bosch este prezent pe piafla din România de
peste 20 de ani øi numæræ aproximativ 3.000 de angajafli în
patru entitæfli. Pe lângæ noul centru de cercetare – dezvoltare
ø unitatea de producflie pentru tehnologia auto din Cluj,
Bosch mai opereazæ øi o unitate de producflie de tehnicæ
liniaræ la Timiøoara. În Bucureøti, existæ o societate de
distribuflie de scule electrice øi accesorii, termotehnicæ,
sisteme de securitate øi siguranflæ øi produse destinate
industriei auto. În plus, în capitalæ existæ o filialæ a BSH
Hausgeräte GmbH, activæ pe piafla electrocasnicelor.

MMaaii  mmuullttee  iinnffoorrmmaaflfliiii  ppee  wwwwww..bboosscchh..rroo..

AAssoocciiaaflfliiaa  RReeccoollaammpp  aa  ppuubblliiccaatt  rraappoorrttuull  ddee
aaccttiivviittaattee  ppee  aannuull  22001155

2015 a fost anul cu cea mai bunæ performanflæ
øi cea mai mare cantitate de deøeuri
gestionatæ - 659 tone echipamente de iluminat

Asociaflia Recolamp, asociaflie non-profit specializatæ
exclusiv în gestiunea deøeurilor de echipamente de iluminat,
øi-a publicat raportul de activitate pentru anul 2015. Anul
trecut, Recolamp a reprezentat 192 de producætori/importa-
tori de echipamente de iluminat, cærora le-a preluat
responsabilitatea legalæ cu privire la gestionarea deøeurilor
din echipamentele electrice øi electronice puse pe piaflæ.
Astfel, în numele participanflilor sæi, Asociaflia a colectat 659
de tone deøeuri din surse øi corpuri de iluminat, ceea ce
reprezintæ peste 40% din media vânzærilor pe ultimii trei ani. 

În 2015, Recolamp a produs, distribuit øi avea în
utilizare la diverøi parteneri - generatori de deøeuri - 18.098
de recipiente pentru colectarea deøeurilor. 

Orice companie din România poate solicita în con-
tinuare containere customizate øi poate beneficia de infra-
structura naflionalæ de colectare pe care Asociaflia Recolamp
a dezvoltat-o. Colaborarea cu Recolamp este gratuitæ,
organizaflia asigurând preluarea deøeurilor de la cantitatea
minimæ de 20 de kilograme sau 100 de bucæfli de becuri
øi/sau tuburi fluorescente øi 50 de kilograme - pentru
deøeurile de corpuri de iluminat. 

Potrivit legislafliei naflionale de
mediu în vigoare, producætorul de
deøeuri sau persoana fizicæ sau
juridicæ ce se aflæ în posesia acestora
riscæ amenzi de pânæ la 40.000 lei
dacæ abandoneazæ deøeurile de
echipamente electrice sau nu se
asiguræ cæ acestea sunt reciclate. 

Asociaflia Recolamp øi-a pregætit
cu atenflie atingerea ratei de 40% încæ
din 2012, de la momentul publicærii
Directivei din domeniu. Strategia pe
termen mediu øi lung prevede
investiflii øi modalitæfli de dezvoltare
care sæ facæ posibilæ atingerea flintei de 65%. În linie cu
acestea, în 2015, Recolamp a devenit membru al EucoLight,
asociaflia europeanæ, cu sediul la Bruxelles, fondatæ de
organizafliile de preluare responsabilitate pentru
echipamentele de iluminat.

În ceea ce priveøte rezultatele financiare ale Recolamp în
2015, ele au fost de asemenea auditate, ca în fiecare an, de
cætre o companie internaflionalæ specializatæ în furnizarea
acestor tipuri de servicii. 

MMaaii  mmuullttee  iinnffoorrmmaaflfliiii  ppoott  ffii  ggææssiittee  ppee  ssiittee--uull  AAssoocciiaaflfliieeii::
wwwwww..rreeccoollaammpp..rroo..
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SSUURRSSEE RREEGGEENNEERRAABBIILLEE

Avionul Solar Impulse ajunge în Europa
indicând direcflia cætre viitorul transporturilor

Pe 23 iunie a.c.,  Solar Impulse, un avion revoluflionar, a
realizat un zbor de 71 de ore deasupra Atlanticului, de la
New York la Sevilia, etapæ în cælætoria sa în jurul lumii care
a început anul trecut în Abu Dhabi. Avionul se bazeazæ pe
celule solare fotovoltaice de cea mai nouæ generaflie, baterii
øi materiale compozite uøoare, pentru a realiza misiunea
odatæ imposibilæ de a zbura în jurul globului færæ a consuma
combustibili fosili. Proiectul demonstreazæ clar cum noile
tehnologii deschid uøa cætre o nouæ eræ a transporturilor
durabile.

Unul din cei doi pilofli ai avionului Solar Impulse, André
Borschberg a remarcat: “Acest avion este o reflea inteligentæ
zburætoare, ce utilizeazæ energia colectatæ din surse rege-
nerabile øi o furnizeazæ eficient utilizatorilor ce au nevoie
de ea, la momente de timp diferite de cele în care a fost
generatæ”. Solar Impulse, are o anverguræ a aripilor mai
mare decât a unui Boeing 747 dar cântæreøte la fel de mult ca
un pasager obiønuit de vehicul øi foloseøte un sistem de
baterii de mare capacitate de polimer-litiu ce permit sæ
zboare noaptea ca øi ziua, la luminæ solaræ completæ.

Celælalt pilot, Bertrand Piccard, care este inifliatorul
Solar Impulse øi conducætorul proiectului spune: “Lumea ar
putea fi mai eficientæ dacæ toate aceste tehnologii ar fi im-
plementate pe scaræ largæ. Este exact ceea ce partenerul
nostru ABB face: aplicæ aceste inovaflii astfel ca întreaga
lume sæ le poatæ utiliza”.

Solar Impulse este doar un exemplu care aratæ cum teh-
nologiile avansate revoluflioneazæ lumea transporturilor. Dl.
Ulrich Spiesshofer, ABB CEO, observæ cæ grupul ABB
oferæ o gamæ în creøtere de produse øi soluflii care cresc
eficienfla sistemelor de transport în timp ce reduc impactul
asupra mediului pe multiple fronturi.

“La ABB, cæutæm noi cæi de a face cæ oamenii sæ nu

distrugæ pæmântul”, spune dl. Spiesshofer. 
Sistemele de frânare cu recuperarea energiei la trenurile

electrice, tramvaie øi alte vehicule contribuie de asemenea la
creøterea eficienflei energetice. Portofoliul de produse
ENVILINE de la ABB încorporeazæ frâne cu recuperarea
energiei øi alte strategii de eficienflæ ridicatæ pentru a reduce
consumul de energie la sistemele de tracfliune feroviaræ în
c.c. cu pânæ la 30%.

Autobuzele electrice øi alte vehicule electrice devin acum
mai practice øi câøtigæ rapid în acceptare pe piaflæ, graflie
dezvoltærii stafliilor de reîncærcare rapidæ a bateriilor, care
pot reîncærca bateriile celor mai recente vehicule electrice în
câteva minute în loc de ore.

Un nou sistem de autobuze publice din Geneva øi unul
în construcflie din Namur, Belgia, utilizeazæ încærcætoarele
rapide de la ABB øi fac astfel posibil un sistem de transport
cu zero emisii poluante.

Electromobilitatea oferæ astfel calitate sporitæ a aerului øi
reduce aglomeraflia în centrele oraøelor de pretutindeni.

Inovafliile recente au oferit soluflii durabile øi în trans-
portul maritim. Sistemul de propulsie Azipod de la ABB,
plaseazæ motorul electric în incinte imersate øi permit
utilizarea superioaræ a carenei la vasele mari, sporeøte
substanflial eficienfla øi manevrabilitatea vaselor.

Soluflia firmei Octupus foloseøte volume mari de date,
senzori inteligenfli øi conectivitatea avansatæ pentru a oferi
îndrumare operatorilor navelor, asupra celor mai eficiente
rute de urmat øi pentru a avertiza asupra pericolelor poten-
fliale.

Solar Impulse reprezintæ doar deschiderea unei noi ere
de aur a transporturilor prietenoase cu mediul. “Vedem
numeroase noi oportunitæfli în domeniul transportului du-
rabil“, comenteazæ dl.Spiesshofer. “Dezvoltærile tehnolo-
gice recente deschid calea spre avansuri majore în eficienfla
energeticæ øi productivitate. Noi doar începem sæ realizæm
întregul potenflial al acestor schimbæri“.

AAvviioonnuull  SSoollaarr  IImmppuullssee  eessttee  eecchhiippaatt  ccuu  
tteehhnnoollooggiiee  AABBBB

AAvviioonnuull  ssoollaarr  SSoollaarr  IImmppuullssee,,  eecchhiippaatt  ccuu
tteehhnnoollooggiiee  ddee  ppiioonniieerraatt,,  aa  rreeaalliizzaatt  pprriimmuull
zzbboorr  ddeeaassuupprraa  AAttllaannttiiccuulluuii,,  ddoovveeddiinndd  ccææ
cceellee  mmaaii  nnooii  ddeezzvvoollttæærrii  ddiinn  tteehhnnoollooggiiiillee
dduurraabbii llee  ppoott  ddeesscchhiiddee  oo  nnoouuææ  eerrææ  îînn
ttrraannssppoorrttuurriillee  pprriieetteennooaassee  ccuu  mmeeddiiuull..
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FFiirrmmaa  ggeerrmmaannææ  CCaannddiilluuxx  pprroodduuccee  ssiisstteemmee  ddee  iilluummiinnaatt  mmoobbiillee
øøii  eexxttrreemm  ddee  vveerrssaattiillee  ddeessttiinnaattee  iilluummiinnaattuulluuii  îînn  ssiittuuaaflfliiii  ddiivveerrssee,,
ccuumm  aarr  ffii  iinntteerrvveennflfliiiillee  ddee  uurrggeennflflææ  ppee  ttiimmpp  ddee  nnooaappttee  ssaauu  lluuccrruull  ppee
ttiimmpp  ddee  nnooaappttee..  EEssttee  ppoossiibbiillææ  îînn  ffuunnflfliiee  ddee  mmooddeell,,  ffiiee  aalliimmeennttaarreeaa
ddee  llaa  bbaatteerriiee  ddee  aaccuummuullaattoorrii  ffiiee  ddee  llaa  ggrruupp  eelleeccttrrooggeenn,,  ffiiee  ddee  llaa
rreeflfleeaa..  

A. Existæ mai multe variante funcflionale: CCaannddiilluuxx
VVAARRIIOO  6600//8800 sunt corpuri de iluminat cu leduri, mobile øi
autonome (pot fi alimentate de la baterie) øi au posibilitatea
de legare la refleaua de distribuflie a energiei electrice. Bateria
de acumulatori poate fi reîncærcatæ de la reflea, timpul de
funcflionare continuæ este de 5 ore iar puterea este de 60 W
(6000 lumeni)/80 W (8000 lumeni). Pachetul de livrare
include corpul luminos, pachetul de acumulatori, redresor
încærcare de la reflea, încærcætor de la bateria de 12 Vc.c. a
unui autovehicul. 

B. CCAANNDDIILLUUXX  VVAARRIIOO  112200,,  VVAARRIIOO  224400 øi VVAARRIIOO
442200 sunt corpuri de iluminat cu leduri, complet echipate,
pentru utilizarea în intervenflii, în condiflii dificile, cu
domeniu variabil de iluminare øi timp de montaj extrem de
scurt. 

Echipate leduri de înaltæ putere, ele sunt unice sub
aspectul iluminærii færæ faze de încælzire, au o înaltæ eficienflæ
energeticæ øi valori reduse ale tensiunii electrice de alimen-
tare. Pot funcfliona ca øi corpuri de iluminat verticale,
sprijinite pe sol cu ajutorul trepiedului integrat, stativului
standard sau pot fi agæflate de macara/scæri pivotante. 

Cablul de conectare integrat poate fi desfæøurat øi înfæ-
øurat orizontal, ceea ce reduce timpul de montare la ordinul
secundelor. Datoritæ eficienflei maxime, corpul de iluminat
se încælzeøte foarte puflin, chiar øi în cazul funcflionærii timp
de mai multe ore la o temperaturæ a mediului ambiant de
20°C. Corpurile de iluminat robuste CANDILUX Vario,
de calitate industrialæ, fac faflæ cu succes vibrafliilor øi tem-
peraturilor joase ale mediului ambiant.

Sunt echipate cu 3 panouri cu leduri, ce au o duratæ
medie de viaflæ de 50.000 ore de funcflionare øi un flux

luminos stabil de 14100 lm, spectru
luminos în gama 380-750 nm, cu o
temperatura de culoare de
aproximativ 5000 K.

Temperatura de funcflionare a
mediului ambiant este între -35°C
pânæ la 55°C øi au un CRI (indice
de redare a culorii) de 70.

Puterile absorbite variazæ de la
140 W la 420 W, gradul de protec-
flie oferit este IP54, cu o clasa de
protecflie I øi cu un factor de putere
de circa 0,98.

Alimentarea electricæ se face de
la refleaua electricæ sau de la un
grup electrogen. 

Greutatea cu 10 m de cablu este
de numai 10 kg, graflie construcfliei din aluminiu/oflel
inoxidabil. Echipamentul dispune de o cutie de transport.

Avantaje 

• Lampa este rezistentæ la vibraflii øi este adecvatæ
utilizærilor industriali øi protecfliei civile. 

• Suprafaflæ redusæ de expunere la vânt øi de aceea poate
fi utilizatæ chiar øi în condiflii de vânt. 

• Lumina poate fi dirijatæ prin reglarea unghiului de
înclinare al panourilor cu leduri. Opflional, unghiul de în-
clinare al panourilor cu leduri poate fi reglat øi electro-
mecanic (tipul: Candilux VARIOMATIC). 

• O iluminare bunæ øi uniformæ în apropiere precum øi
pierderi reduse prin dispersie la distanflæ datoritæ utilizærii
unui sistem de lentile integrat în panourile cu leduri. 

• Lampa lumineazæ imediat dupæ alimentarea ei cu
tensiune. Nu existæ faze de încælzire. Nu existæ faze de
iluminare ulterioaræ dupæ decuplare. 

• Lampa are o mare eficienflæ luminoasæ la temperaturæ
scæzutæ. Acest lucru prezintæ avantaje deosebite, în special
în anotimpul rece. 

• Lampa nu se încælzeøte. Ea poate fi oricând modificatæ
în timpul funcflionærii la locul de utilizare, færæ a exista
pericolul de ardere sau de defectare. 

• Avantaje legate de securitatea în exploatare: lampa
permite recunoaøterea culorilor øi contrastelor. 

Astfel sunt oferite beneficii utilizatorului, printre care: 
• Sursa de luminæ nu este avariatæ de vibraflii øi øocuri

mecanice. Mare stabilitate øi siguranflæ. 
• Puteri electrice de racord reduse. Economicæ øi perfect

adaptatæ pentru conectarea la o reflea de alimentare cu capa-
citæfli limitate, cum ar fi reflelele electrice de bord, grupurile
electrogene øi, la modul general, la sursele mobile de ali-
mentare cu energie electricæ. 

• O înaltæ eficienflæ luminoasæ øi energeticæ datoritæ
emiterii de radiaflii luminoase færæ reflectoare. Prin aceasta
rezultæ costuri reduse de exploatare. 

PPeennttrruu  ddeettaalliiii  aacccceessaaflflii::  wwwwww..uunniiccmmaarr..rroo

CCaannddiilluuxx  VVaarriioonn  --  SSiisstteemmee  ddee  iilluummiinnaatt  mmoobbiillee

IILLUUMMIINNAATT
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AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC

EEaattoonn  pprreezziinnttææ  uurrmmæættooaarreeaa  ggeenneerraaflfliiee  ddee  sseeppaarraattooaarree  ccuu
ssiigguurraannflflee  NNHH  XXNNHH..  PPeerrffoorrmmaannflfleellee  tteehhnniiccee  øøii  iinnssttaallaarreeaa  uuøøooaarrææ  aa
ddiissppoozziittiivveelloorr  ppeerrmmiitt  oo  iimmpplleemmeennttaarree  aa  pprrooiieeccttuulluuii  mmaaii  ssiigguurrææ,,
mmaaii   eeffiicciieennttææ  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  aall   ccoossttuurrii lloorr  øøii   ccaarree
eeccoonnoommiisseeøøttee  ttiimmpp..  NNoouull  sseeppaarraattoorr  ccuu  ssiigguurraannflflee  eessttee,,  ddee
aasseemmeenneeaa,,  pprriimmuull  sseeppaarraattoorr  ccuu  ssiigguurraannflflee  NNHH  ccaarree  ppooaattee  ffii
ccoonneeccttaatt  llaa  SSmmaarrttWWiirree--DDTT  ccaa  ddoottaarree  ssttaannddaarrdd..

În cadrul seriei de întreruptoare xEffect, gama XNH
oferæ o varietate mare de versiuni ale dispozitivului øi o
gamæ extinsæ de accesorii. Aceasta îi permite sæ ræspundæ
cerinflelor unui numær mare de aplicaflii diferite øi cu
exigenfle crescute din  domeniul construcfliei de  utilaje øi
instalaflii, precum øi în domeniul distribufliei clasice de
energie. Astfel, Eaton lanseazæ pe piaflæ o serie de dispo-
zitive care oferæ chiar mai multe funcflii de siguranflæ decât
prevede standardul IEC/EN 60947-3.

Pentru conectarea la SmartWire-DT - sistemul inteligent
al Eaton de cablaj øi comunicare - se conecteazæ simplu un
modul de comunicare la comutatorul XNH. Acest lucru
permite înregistrarea øi monitorizarea permanentæ a stærii
siguranflei, a pozifliei de comutare øi a valorilor energetice.
Datele pot fi transmise printr-un  gateway corespunzætor
tuturor protocoalelor de comunicare industriale recu-
noscute. Prin urmare, personalul responsabil poate
sæ detecteze la timp, din centrul de control, stærile
critice øi sæ localizeze imediat sursa
problemei.

Sistemul de monitorizare a
siguranflei cu „Lumina de
control a siguranflei” (FCL)
ajutæ la rândul sæu la
reducerea perioadei de în-
trerupere a circuitului
afectat în eventualitatea
unei defecfliuni. FCL
indicæ operatorului
arderea siguranflei cu
ajutorul ledului, astfel
încât siguranfla defectæ
poate fi identificatæ ime-
diat øi înlocuitæ la fafla
locului.  

Carcasa înælflatæ øi pro-
tecfliile laterale la atingere øi
protecflia anti-ræsucire de pe
capacul separatorului cu sigu-
ranflæ oferæ protecflia crescutæ
a operatorului în timpul proceselor
de comutare. 

Eaton a integrat în design protecflia la atingere, separând
în siguranflæ pærflile conductoare de pe dispozitiv øi din
tabloul de distribuflie. De asemenea, existæ un mecanism de
blocare în formæ de U în vederea protejærii împotriva
comutærii neautorizate. La efectuarea lucrærilor de service,
operatorul poate deplasa capacul cu siguranflele într-o
poziflie „neutræ” øi îl poate fixa pe mecanismul de blocare
utilizând, de exemplu, o bræflaræ autoblocantæ.

Caracteristicile suplimentare includ øi un dispozitiv
solid anti-furt, suprapus pe toate fafletele, øi tehnologie de
conectare multilateralæ, precum øi terminale cutie, cu fiøe,
cu papuc, prismatice øi dublu-prismatice.

Separatorul XNH este disponibil în urmætoarele dimen-
siuni: 00, 1, 2 øi 3. Seria include dispozitive tripolare,
precum øi mono- bi sau cvadripolare pentru montare pe
bare, plæci de  montaj øi øinæ. Cu versiunea pentru sistemul
bare de 60 mm, de exemplu, Sasy 60i de la Eaton, cone-
xiunea cablului la partea inferioaræ poate fi înlocuitæ cu
uøurinflæ într-o conexiune pe sus.

Pentru a afla mai multe despre Eaton, vizitafli
www.eaton-electric.ro.  

Despre Eaton

Sectorul electric al companiei
Eaton este lider global, cu expe-
rienflæ în distribuflia energiei øi
protecflia circuitelor, sisteme de
alimentare de rezervæ, control øi
automatizare, iluminare øi
securitate, soluflii øi dispozitive de

cablare structurata, soluflii
pentru medii periculoase øi

dificile øi servicii de proiec-
tare. Eaton se poziflio-
neazæ, prin solufliile sale,

astfel încât sæ poatæ ræs-
punde la cele mai impor-
tante provocæri actuale în

materie de management al energiei electrice.
Eaton este o companie de management

energetic, cu o cifræ de afaceri de 20,9 mi-
liarde USD în 2015. Eaton oferæ soluflii
eficiente energetic, care ajutæ clienflii sæ

gestioneze energia electricæ, hidraulicæ øi
mecanicæ într-un mod mai eficient, mai sigur
øi mai durabil. 
PPeennttrruu  mmaaii  mmuullttee  iinnffoorrmmaaflfliiii,,  vviizziittaaflflii
wwwwww..eeaattoonn..eeuu..

SSeeppaarraattoorr  ccuu  ssiigguurraannflflee  EEaattoonn  XXNNHH  --  ssiigguurraannflflææ
mmaaxxiimmææ  ppeennttrruu  ddiissttrriibbuuflfliiaa  eenneerrggiieeii

PPooaattee  ffii  ccoommbbiinnaatt  ccuu  SSmmaarrttWWiirree--DDTT  ppeennttrruu  aa  ssppoorrii  ttrraannssppaarreennflflaa  øøii
pprrooffiittaabbiilliittaatteeaa



Ediția

a II-a

manualul de INSTALAȚII

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

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

Informații suplimentare la tel./fax: 021.2524840, 021.2527428. ARTECNO BUCUREȘTI SRL

ENCICLOPEDIA TEHNICĂ DE INSTALAȚII



VARIODYN D1 Comprio

MESAJE VOCALE ÎN CAZ DE PERICOL? NIMIC MAI SIMPLU!

Confi guraţie compactă şi o gamă largă de funcţii!
O unitate centrală şi un amplifi cator cu sursă de 
alimentare de avarie integrată oferă o paletă optimă 
de funcţii.                

Uşor de extins şi posibilitate de confi gurare 
independentă!
Sunt disponibile versiuni independente sau 
conectabile în reţea, fi ecare oferind gama completă 
de funcţii disponibile.

Raport excelent preţ/performanţe!
Hardware optimizat şi echipare cu software 
inteligent.

Doriţi un sistem profesional certifi cat pentru alarmare vocală care să constituie în acelaşi timp şi o 
soluţie simplă şi intuitivă pentru adresare publică şi muzică de fundal?
Iată răspunsul nostru la cerinţele Dvs.:

VARIODYN D1 Comprio - Ideal pentru şcoli, hoteluri, magazine, clădiri publice şi de birouri!

Birouri de vânzări şi centre de pregătire tehnică Honeywell Life Safety în România:
RO-020339 Bucureşti str. G. Constantinescu nr. 3 Upground-BOC Offi ce Building, intr. A et. 4, Telefon +40 (0)31 2243610 Fax +40 (0)21 2048165

RO-305500 Lugoj str. Salcâmilor nr. 2 bis Telefon: +40 (0)256 350000 Fax +40 (0)256 307564

hls-romania@honeywell.com
www.hls-romania.com


