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AAPARATAJ ELECTRIC

• Mecanismele ocupæ mai puţin spaţiu, fiind øi mai uøor
de instalat øi ajustat în dozæ.

• Întrerupætoare cu borne automate. Instalare uøoaræ øi
rapidæ.
Clapete de deblocare mari pentru o manipulare mai
uøoaræ.
Gheare noi pentru o mai mare rezistenţæ la smulgere.

• Întrerupætoarele pot fi transformate în întrerupætoare
cu iluminare prin simpla adæugare a unui LED.
Lumina este vizibilæ prin plæcile standard translucide.

• Protecţie pentru copii integratæ în mecanism.

• Încærcarea este simplæ, uøoaræ øi accesibilæ.

• Soluţii compacte pentru funcţionalitate îmbunætæţitæ în
mai puţin spaţiu.

• Gestionarea tuturor tipurilor de læmpi cu economii
mai mari de energie.



Dar ce se întâmplæ atunci când un obiect aflat în miøcare
iese din câmpul vizual al camerei? Familia de camere mobile
AUTODOME IP este ræspunsul. Aceste camere au abi -
litatea de a localiza rapid øi cu precizie (în mod automat sau
manual) persoane sau alte flinte aflate în miøcare - chiar øi
atunci când acestea se aflæ la o distanflæ considerabilæ, cu
mult mai mare decât câmpul vizual obiønuit al unei camere
fixe. Mai mult, camerele mobile oferæ nivelul de zoom nece -
sar pentru a identifica obiectele sau persoanele de interes de
la mare distanflæ. 

Toate camerele AUTODOME IP au funcflia de Video-
Analiza (Video Analytics) încorporatæ în mod stan dard.
Acest fapt le permite sæ ofere cu uøurinflæ date/informaflii
relevante pentru o serie de multe alte aplicaflii faflæ de cele
clasice de securitate, precum asigurarea respectærii regulilor
în trafic, a zonelor cu parcare interzisæ, detectarea vehicu -
lelor ce merg în sens opus sau date privind gradul de ocu -
pare (numærul de vehicule ce intræ / pæræsesc o parcare). 

AUTODOME IP starlight 7000 oferæ o funcflie unicæ:
tehnologia Starlight combinatæ cu Analiza Video Inteligentæ
(Intelligent Video Analytics). Færæ a avea nevoie de ilu -
minare opticæ, AUTODOME IP starlight 7000 asiguræ
imagini color atunci când alte camere vor fi trecut de mult
în modul mono crom. Acest lucru îmbunætæfleøte semnifi -
cativ nivelul de securitate, utilizatorii putând folosi la maxi -
mum capa citatea de Analizæ - Video, inclusiv cu detecflii pe
bazæ de culoare în scene cu o luminæ ambientalæ minimæ
(pânæ la 0.0077 lucøi). 

Funcflia Intelligent Tracking contribuie øi ea la o secu -
ritate sporitæ. La apariflia unei flinte în miøcare funcflia
Intelligent Tracking poate declanøa urmærirea respectivei

flinte în mod automat sau printr-un simplu click al opera to -
rului de securitate. Odatæ ce funcflia de Intelligent Tracking
este activatæ, aceasta asiguræ o urmærire automatæ øi con -
stantæ a flintelor mobile. 

Tehnologia Starlight øi Video-Analiza Inteligentæ
integratæ, împreunæ cu gradul de protecflie NEMA-TS2 al
camerei, fac din AUTODOME IP starlight 7000 can didata
idealæ pentru proiectele de monitorizare a traficului. 

Camerele AUTODOME IP 4000i øi IP 5000i benefi -
ciazæ de asemenea de Video-Analizæ, Essential Video
Analytics fiind standard încorporatæ în acestea. Acest lucru
le permite camerelor sæ înfleleagæ evenimentele ce se des fæ -
øoaræ la locul de instalare øi sæ væ alerteze din primele mo -
mente, în cazul în care apar potenfliale ameninflæri. De ase -
menea, Essential Video Analytics ajutæ în a gæsi instant
imaginea video relevantæ din zeci de ore de înregistræri
stocate. Însæ aceste camere asiguræ mai mult decât secu -
ritatea, ele pot oferi de asemenea sta tistici interesante, pre -
cum numærul de oameni dintr-un anu mit perimetru, pot
ana liza comportamentele sau pot asista în impunerea nor -
melor de sænætate øi siguranflæ, spre exemplu în cazul unei
ieøiri de urgenflæ blocate. 

Video-Analiza permite datelor video sæ fie mai uøor de
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manipulat. Fiind posibilæ setarea anumitor alarme, spre
exemplu atunci când cineva se apropie sau se urcæ pe un
gard, operatorii de securitate vor fi alertafli în momentul în
care aceastæ regulæ de alarmare se produce. Camerele pot fi
chiar con figurate pentru a recunoaøte schimbærile de vitezæ,
de direcflie sau de formæ a flintelor mobile. 

AAUTODOME IP 4000i oferæ echilibrul perfect dintre
aspect øi performanflæ. Concepute pentru a fi utilizate la
interior, carcasa discretæ a camerelor le integreazæ perfect în
decor. Acestea pot acoperi o suprafaflæ consi derabilæ, graflie
funcfliilor tip full pan/tilt øi capa bilitæflii de zoom a imaginii
de pânæ la 12 ori. De asemenea, pot identifica obiecte ce se
miøcæ rapid, la rezoluflii de 1080p øi distanfle de pânæ la 88 de
metri, cu 60 de cadre pe secundæ.

Pentru proiectele ce necesitæ supavegherea unui peri -
metru larg, atât la interior, cât øi la exterior, AUTODOME
IP 5000i este alegerea potrivitæ. Cu zoom-ul sæu optic de
30x, rezoluflia de 1080p øi 60 de cadre pe secundæ, iden ti -
ficarea obiectelor ce se deplaseazæ rapid se poate face de la
distanfle de pânæ la 190 de metri în timpul zilei, chiar øi în
condiflii mai puflin favoabile.  

În cazurile în care obiectele trebuie indentificate de la
mare distanflæ, pe întuneric absolut, iar imaginea trebuie sæ
fie de o calitate înaltæ, AUTODOME IP 5000i este ræs -
punsul. Pe timpul zilei, aceasta oferæ aceeaøi calitate a
imagini ca øi AUTODOME IP 5000i, însæ pe timpul nopflii,

modelul IP 5000i IR face posibilæ identificarea obiectelor de
la o distanflæ de pânæ la 150 de metri, graflie sursei cu infra -
roøu încorporate, care asiguræ iluminarea optimæ a obiec -
telor, indiferent de nivelul de zoom. 

AUTODOME IP starlight 7000 oferæ ca funcflie stan dard
tehnologia Starlight Bosch, precum øi o rezoluflie de 1080p øi
o ratæ a cadrelor de 30 cadre/secundæ. Acest lucru permite
captarea imaginilor color cu un grad înalt de detalii, în con -
difliile unei lumini ambientale minime (pânæ la 0.0077 lucøi).
Obiectele ce se deplaseazæ cu vitezæ pot fi cu uøurinflæ
detectate, graflie ratei framerate ridicate. Expunerea perfectæ a
obiectelor (în miøcare) în cadre cu o luminozitate inegalæ este
asiguratæ de cætre funcflia High Dynamic Range, de 120 dB. 

Atunci când sunt vizionate scene încefloøate sau cu un
contrast scæzut, vizibilitatea este îmbunætæflitæ cu ajutorul
funcfliei Intelligent Defog. Calitatea excelentæ a imaginii ofe ritæ
de cætre camerele AUTODOME IP starlight 7000 este sus -
 flinutæ de cætre o carcasæ solidæ, rezistentæ la impact, la medii cu
umiditate ridicatæ øi la temperaturi de la -40°C la + 55°C. 

Toate camerele AUTODOME IP 4000i øi 5000i oferæ
funcfliile de reducere inteligentæ a zgomotului, Intelligent
Dynamic Noise Reduction øi redarea inteligentæ, alæturi de
compresia video H.265. În funcflie de conflinutul scenei fil -
mate, aceasta reduce valoarea bitrate cu pânæ la 80% øi ajutæ
la reducerea substanflialæ a încærcærii reflelei øi a necesitæflilor
de stocare. 
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Cât de fiabilæ este flexibilitatea?

Majoritatea oamenilor se întreabæ cum reuøim sæ creæm
produse durabile øi calitative, necesare oricærei aplicaflii. Ei
bine, flexibilitatea øi rezistenfla produselor ne definesc. Cu
dezvoltarea permanentæ a tehnologiei speciale de cabluri
FD® am stabilit standardele în domeniul aplicafliilor flexi -
bile. Realizæm produse versatile, cu duratæ de viaflæ maxi -
mizatæ, destinate aplicafliilor foarte rapide, cu cele mai mici
raze de îndoire. Parametrii unici de îndoire øi rezistenflæ ai
cablurilor noastre, greutatea redusæ øi gabaritul necesar mic
datoritæ razei minime de îndoire, respectæ tendinflele de
miniaturizare.

Vom începe explicând, dinspre interior spre exterior,
componentele unui cablu øi criteriile care îl conduc spre
flexibilitate sau superflexibilitate. 

Dar pânæ sæ intræm în anatomia cablurilor, ar trebui sæ
explicitæm cuvântul flexibilitate ca øi atribut al unui cablu
electric, referitor la elementele care conduc curentul electric,
respectiv conductorii. 

Tofli practicienii cunosc cæ, în decursul procesului de
dezizolare, putem întâlni conductori mai mult sau mai
puflin flexibili, unifilari sau multifilari, cu cuprul neacoperit
de alt metal sau acoperit. Deoarece tehnica stæ sub imperiul
normelor øi reglementærilor, modul în care sunt confec -
flionafli conductorii este definit complet astfel încât sæ nu
poate exista criterii subiective de apreciere. Norma euro -
peanæ IEC 60288 defineøte 4 clase de conductori :

• Clasa 1 corespunde conductorilor unifilari, cu secfliuni
care rareori depæøesc 10 mm2 deoarece lucrabilitatea con -
duc torului devine greoaie. Acest tip de conductor poate fi
folosit doar pentru pozare fixæ deoarece, supus miøcærilor
repetitive, se rupe datoritæ fenomenului de obosealæ care
apare în structura cristalinæ a metalului.

• Clasa 2 corespunde conductorilor multifilari creafli
prin ræsucirea øi presarea unui numær de conductori de
Clasæ 1. Cablurile cu conductori clasæ 2 sunt destinate
pozærii fixe, în special pentru realizarea traseelor destinate
alimentærilor cu energie electricæ.

• Clasa 5 corespunde conductorilor multifilari creafli
prin ræsucirea liflelor fine de cupru, cu diametrul liflei
cuprins între 0,15 øi 0,70 mm. Aceøtia sunt destinafli aplica -
fliilor flexibile cu miøcæri de îndoire-dezdoire aleatoare.
Cablurile din aceastæ clasæ pot fi folosite în orice aplicaflie
care impune flexibilitate, mai puflin în aplicaflii de tip lanfl

port cablu sau în care cablurile executæ cicluri de îndoire-
dezdoire conform unui algoritm bine precizat (de exemplu,
maøini unelte în coordonate).

• Clasa 6 corespunde conductorilor multifilari creafli
prin ræsucirea liflelor extrafine de cupru cu diametrul liflei
cuprins între 0,05 øi 0,40 mm. Cablurile din aceastæ clasæ
sunt utilizate în aplicaflii în care se mizeazæ pe foarte multe
cicluri de îndoire-dezdoire sau torsiune, de exemplu robofli
industriali, maøini unelte multi-axæ, etc.

Nu doar grosimea liflei participæ la flexibilitatea conduc -
torului. În egalæ mæsuræ, pasul de ræsucire al liflelor pentru
realizarea mænunchiului de lifle este important. Cu cât pasul
de ræsucire este mai mic cu atât simetrizarea efortului
mecanic indus de miøcærile de îndoire-dezdoire este mai
bunæ. De aceea, la cablurile destinate miøcærilor repetitive,
pe lângæ prezenfla liflelor extrafine se utilizeazæ un pas de
ræsucire scurt.

MMai multe informaflii referitoare la aceste detalii pot fi
gæsite în anexa T11 din catalogul general Lapp existent în
limba românæ pe www.lappkabel.ro.

Liflele de cupru pot fi neacoperite sau acoperite cu un alt
metal. În aplicafliile în care temperatura este factorul agre -
sor, liflele pot fi acoperite cu staniu, argint sau nichel, în
funcflie de nivelul maxim de temperaturæ pentru care este
construit cablul.

Efectul pelicular poate fi, de asemenea, un factor care sæ
conducæ la necesitatea argintærii liflelor, asta pentru a crea o
pæturæ cu rezistivitate minimæ pe exteriorul liflelor, având în
vedere efectul de refulare spre exterior al curentului odatæ
cu creøterea frecvenflei.

Conductorii dintr-un cablu trebuie sæ fie izolafli pentru
se pa rarea galvanicæ a fiecæruia dintre ei. Existæ o multitu -
dine de materiale de izolaflie, pornind de la materiale anor -
ganice (micæ, fibre de sticlæ) sau materiale organice, polimeri
cu proprietæfli electrice, mecanice sau chimice diverse.
Fiecare cablu trebuie sæ aibæ conductorii izolafli co res -
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punzætor aplicafliei pentru care este construit. Unele mate -
riale de izolaflie poartæ o denumire genericæ (de exemplu
PVC) dar fiecare producætor are reflete proprii (sau
standardizate) în care materialul de bazæ reprezintæ circa
95% din total iar 5% reprezintæ substanfle aditivante care
conferæ proprietæfli speciale referitor la gama de tempera -
turæ, rezistenfla chimicæ la substanfle anorganice sau organice
sau rezistenfla la eforturi mecanice repetitive.

Conductorii din interiorul unui cablu sunt de obicei
ræsucifli între ei, cu un anumit pas de ræsucire. Atunci când
se discutæ despre cabluri destinate transferului de semnale
electrice mici, în scopul creøterii rejecfliei de mod comun,
conductorii sunt torsadafli în perechi sau triade cu un pas
scurt, corespunzætor frecvenflei maxime pentru care este
construit cablul. Aceastæ torsadare conduce la simetrizarea
geometricæ a conductorilor dintr-o pereche, astfel încât
tensiunile induse de cætre zgomotul electromagnetic exis -
tent în special în mediul industrial sæ fie cât mai mici.

Straturile separatoare care sunt aplicate peste conductori
au rolul de a limita eforturile mecanice care se transmit spre
conductori, astfel încât aceøtia sæ nu fie afectafli de miøcærile
cablului sau au doar rol de creare a unei secfliuni pseudo -
circularæ peste care sæ se poatæ flese ecranul sau extruda
mantaua exterioaræ.

Sistemele de ecrane din interiorul unui cablu electric
sunt corelate cu aplicaflia pentru care cablul este construit.
Dacæ discutæm despre mediul industrial, în cazul cablurilor
de forflæ, acestea sunt uzual ecranate cu o flesæturæ din lifle de
cupru, realizatæ astfel încît gradul de acoperire opticæ sæ fie
cât mai ridicat. Frecvenflele întâlnite frecvent sunt fun -
damentala øi armonici care pot crea un zgomot electro -
magnetic care sæ perturbe circuitele de semnale mici iar
ecranul nu trebuie sæ permitæ cablului sæ emitæ câmpuri
electromagnetice parazitare prin crearea unei bariere la
nivelul ecranului.

La cablurile de semnal mic, scopul ecranelor este cel de a
nu permite câmpurilor electromagnetice exterioare sæ
inducæ tensiuni parazite în interiorul conductorilor øi de
aceea existæ frecvent o combinaflie de ecrane, unul din folie
aluminizatæ, destinat frecvenflelor mari øi celælalt din flesæ -
turæ de cupru, destinat frecvenflelor mici.

Mantaua exterioaræ trebuie sæ flinæ cont de agresiunile
chimice, mecanice sau termice la care va fi supus cablul.
Tehnologiile moderne permit realizarea unor cabluri
deosebit de performante, adaptate la cerinflele punctuale ale
utilizatorilor.

Cea mai bunæ alegere: pariafli
pe calitate

“Oferim calitate”, mulfli spun acest
lucru - dar LAPP KABEL poate dovedi
acest lucru. Fiecare cablu flexibil a fost
verificat în centrul de testare LAPP
KABEL, în condiflii similare aplicafliilor
practice. Cablurile sunt conectate la
dispozitive de testare speciale, unde
cablul este expus la o sarcinæ mecanicæ
extremæ, schimbând permanent para -
metrii miøcærii. Astfel de combinaflii de
sarcini diferite nu pot apærea în mod
regulat în aplicaflii practice, chiar øi în cele
mai complexe. Datoritæ designului special
al cablurilor noastre, putem asigura
minimum 5 milioane de cicluri de
îndoire. În practicæ, cablurile Lapp
funcflioneazæ cores punzætor mult peste
numærul de cicluri garantat precizat în
catalog. În urma rezultatelor finale,
numai produsele care dovedesc înaltæ
fiabilitate øi calitate sunt apoi incluse în
programul de producflie.

Lapp Group, prin unitæflile sale de
producflie øi prin laboratoarele ultra -
performante poate proiecta øi realiza o
multitudine de tipologii de cabluri, chiar
atunci când solufliile existente în piaflæ nu
pot oferi ræspuns la aplicafliile clienflilor.

AAcum øtifli care este secretul, nu-i aøa?
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SSOFTWARE

COPA-DATA aduce noi versiuni de software pe
piat,æ: zenon 7.60 øi zenon Analyzer 3.1

Cu noua versiune a software-ului de automatizare,
zenon 7.60 øi a modulului zenon Analyzer 3.10, COPA-
DATA prezintæ noi pietre de hotar în funcflionarea
ergonomicæ pentru inginerii de proiecte øi operatorii din
companii de producflie øi din sectorul energetic.

“Cælætoria în timp” pentru depistarea erorilor
– posibilæ acum cu zenon 7.60  

O opfliune importantæ este reprezentatæ de modulul
zenon Process Recorder. Acesta înregistreazæ în întregime

procese definite individual øi le poate pune ulterior la
dispoziflia utilizatorului, la cerere. Procese anterioare pot fi
derulate, inversate pas cu pas sau oprite de câte ori este
nevoie. Datele adunate, referitoare la posibile cauze de
erori, pot fi folosite în scopul creøterii eficienflei øi calitæflii.
zenon Process Recorder nu este potrivit doar pentru com -
paniile axate pe producflia alimentaræ øi de bæuturi sau cele
din domeniul farmaceutic; este conceput în special pentru
furnizorii de energie electricæ. Trasabilitatea îmbunætæflitæ a
procesului în reflelele sau stafliile electrice sprijinæ operatorii
de reflea în menflinerea fiabilæ a infrastructurii critice. 

Acest nou instrument este un fel de “maøinæ a timpului”
øi poate fi folosit pentru a naviga prin istoricul unui proces
de producflie. Serverul Runtime creeazæ o înregistrare de ta -
liatæ a variabilelor definite în proiect. Fiecare schimbare de
va loare este stocatæ permanent pe hard drive, iar aceste înre -
gistræri pot fi accesate în orice moment în ecranul zenon
processor. 

În timpul rulærii modului Process Recorder, interfafla de
operare de pe staflia de lucru a utilizatorului trece pe modul
Replay simulation. Staflia de lucru este deconectatæ de la
refleaua HMI øi ruleazæ în mod independent astfel încât sæ
nu interfereze cu alte staflii de lucru. 

Echipa Kreatron Automation 



SSOFTWARE

În modul Simulare doar intervalul de timp ce trebuie
analizat va fi afiøat, celelalte date fiind ascunse. Fluxul de
date øi elemetele dinamice vor fi afiøate pe ecran exact cum
au apærut în momentul în care s-a produs evenimentul ce a
cauzat anomaliile. Acest afiøaj include elemente numerice cu
valori numerice ce se schimbæ, elemente grafice care îøi
schimbæ forma sau chiar øi linii ALC de culori dinamice. 

Analize mai bune pentru o calitate ridicatæ 

Process Recorder arhiveazæ procese într-un mod în care
nicio listæ de alarme sau de evenimente nu a putut-o face
pânæ în acest moment. Se pot salva detaliile proceselor cu
erori sau a celor de succes, de asemenea, se pot crea versiuni
animate sau 3D ale proceselor în ecranul de proces. Acest
lucru face analiza mult mai uøoaræ øi rapidæ în comparaflie
cu o cæutare normalæ în diferite liste. 

O multitudine de informat,ii individuale într-o
manieræ structuratæ

Cu noul Context List screen type, zenon oferæ suport
îmbunætæflit pentru utilizatori în cazul structurærii datelor øi
informafliilor introduse manual. Intrærile fæcute de diferifli
utilizatori pot fi armonizate cu noile liste pentru context,
ceea ce este benefic în mod deosebit pentru analiza cauzelor
de alarmæ. Descrieri uniforme, predefinite, asiguræ o eva -

luare ulterioaræ a cauzelor de alarmæ – cu zenon Analyzer
de exemplu – øi pot fi folosite în managementul calitæflii. 

Localizare rapidæ a status-urilor øi erorilor

Inginerii de proiect pot integra cu uøurinflæ modele 3D
într-un proiect de vizualizare cu noul 3D Tool din zenon.
Vizualizarea tridimensionalæ a maøinilor de producflie creøte
uøurinfla în utilizare pentru useri øi promoveazæ munca
intuitivæ. În cadrul modelului, variabilele care deschid
ecranele pentru detalii destinate unei compo nente pot fi
corelate sau create. Acest lucru face posibilæ localizarea
diferitelor stæri din cadrul mecanismului mult mai rapidæ. 

zenon 7.60 oferæ de asemenea o nouæ posibilitate de a
combina datele obflinute de la sisteme geoinformatice (GIS)
øi vizualizarea zenon. Prin intermediul GIS Editor øi GIS
Control, utilizatorii pot afiøa reflele electrice, în vizualiza -
torul zenon, pe un material de mapare geograficæ. Stæri
curente, precum alarmele, sunt afiøate direct pe hartæ. 

Localizarea defectelor prin calcularea im pedanflei reflelei
este de asemenea nouæ în zenon. Aceastæ funcflionalitate
joacæ un rol vital în automatizarea energeticæ. Folosind
impedanfla masuratæ (rezistenfla calculatæ în curent alter -
nativ), este posibil sæ se localizeze cu mare precizie unde
sunt erorile în reflea. Astfel, an gajaflii din cadrul companiilor
furnizoare de electricitate pot reacfliona rapid øi cu exac titate,
reducând în acest mod întreruperile de energie electricæ. 



Organizare eficientæ, documentare øi analizare 

Noul zenon Shift Management integreazæ organizarea
personalului în mediul de producflie. Calendarul pentru ture
permite planificarea øi do cu mentarea proceselor de pro -
ducflie în funcflie de turæ. Analize referitoare la pro ducflia
aferentæ unui anumit schimb pot fi desfæøurate acum în
zenon Analyzer. Managementul turelor este integrat în
modulul zenon Message Control, facilitând astfel crearea
unui lanfl de comunicare în cazul aparifliei unei probleme,
deoarece numai cei responsabili pentru tura respectivæ sunt
informafli.  

Integrare Add-in uøoaræ

Utilizatorii care vor sæ îmbunætæ fleascæ sau extindæ
performanfla zenon cu funcflii create de ei – Add-Ins – pot
folosi platforma de programare Microsoft Visual Studio din
zenon 7.60 pentru a face acest lucru. O dezvoltare indivi -
dualæ, bazatæ pe cod, pentru zenon Editor øi zenon Runtime
poate sæ fie integratæ într-o manieræ simplæ øi pro fesionalæ pe
aceastæ cale. În acest mod, se extinde øi gama de posibilitæfli
pentru o inginerie automatizatæ. 

Noile caracteristici din zenon Analyzer 3.10:

CConfiguraflie de raport ergonomicæ
Interfafla pentru utilizatori din zenon Analyzer

Management Studio (ZAMS) a fost complet reproiectatæ. În
completarea meniului uøor de utilizat, crearea de rapoarte în
zenon Analyzer 3.10 a devenit øi mai in tu itivæ øi flexibilæ.
Persoana care creeazæ raportul este ghidatæ prin sistemul de
configurare, de cætre soft. Designul raportului poate fi alcætuit
în funcflie de cerinflele utiliza torului, iar diferite rapoarte pot fi
com binate pe o foaie de ansamblu în cadrul programului.
Astfel, utilizatorii au toate cifrele cheie, tabelele øi graficele la
dispoziflie.

Disponibilitate crescutæ a echipamentelor
În zenon 7.60, tipul de ecran Context List a fost imple -

mentat, aspect ce face posibilæ structurarea cau zelor de
alarmæ într-o manieræ uni formæ. 

Cauzele alarmelor pot fi evaluate în detaliu în zenon
Analyzer, contri buind în acest fel la un management mai
bun al calitæflii. În baza datelor aflate în relaflie cu erori
recurente øi cauzele lor, utili zatorii pot sæ acflioneze într-o
manieræ mai precisæ, sæ limiteze sursele erorilor øi sæ creascæ
disponibilitatea echipamentelor.  

Analizæ comparativæ flexibilæ
În noua versiune de software, rapoarte comparative pot

fi create uøor øi adaptate individual la cerinflele utiliza -
torului. Timpi de lucru, loturi sau schimburi pot fi com -
parate între ele în mod flexibil. De exemplu, valori actuale
pot fi comparate cu valori “per fecte” din trecut. În baza
acestei analize de date, procesele pot fi op timizate øi
costurile reduse. 

Cooperare øi comunicare pe plan internaflional
Etichetele øi descrierile dintr-un ra port pot fi traduse cu

uøurinflæ în language table. Intræri gata pregætite pot fi
modificate sau îmbunætæflite dupæ plac. Pentru procesul de
tradu cere, lista poate fi transferatæ cætre un traducætor prin
intermediul unui ex port XML øi apoi reimportatæ printr-un
import XML. 

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

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

Trimitefli-ne un e-mail la adresa:
office@kreatron.ro
iar noi væ vom contacta în cel mai scurt timp. 

SOFTWARE



Aplicaflia poate configura atât drivere din gama
PREMIUM cât øi pe cele din gama EXCITE de la Tridonic.
Software-ul suportæ de asemenea, interfafla DALI USB øi
programatorul ready2mains.

Avantajele deviceCONFIGURATOR 
• PProcese de lucru optimizate - deviceCONFIGURATOR

permite ca personalul de producflie sæ poatæ edita uøor øi
precis setærile corecte ale driverului în corpul de iluminat.
Acest lucru permite noului instrument sæ eficientizeze
procesele de configurare în timpul funcflionærii.

• Reducerea erorilor – sunt oferite trei funcflii de
reducere a erorii de suport a deviceCONFIGURATOR: un
indicator luminos oferæ personalului feedback direct
privind starea configurafliei, permiflându-i sæ verifice modul
de lucru. În plus, identificarea siguræ a driverului este ga -
rantatæ prin scanarea codurilor de bare. DALI oferæ de
asemenea verificarea opflionalæ a parametrilor setafli. 

• Securitate – deviceCONFIGURATOR oferæ protecflie
prin parolæ pentru scripturi, împiedicându-le sæ fie modi -
ficate în timpul funcflionærii. Acest lucru oferæ un strat
suplimentar de protecflie pentru configuraflia corectæ.

DeviceCONFIGURATOR poate seta urmætorii
parametri, printre altele: curent, coridorFUNCTION,

chronoSTEP, valoare constantæ a luminii, nivel DC pentru
iluminare de urgenflæ, GTIN sau numærul de elemente ale
corpurilor de iluminat.

"În calitate de parteneri, oferim suport integrat clienflilor
noøtri în timpul configurærii øi punerii în funcfliune a
solufliilor de iluminat. De acum, deviceCONFIGURATOR
este parte a portofoliului nostru de servicii. Aplicaflia ajutæ
clienflii noøtri sæ programeze eficient øi rapid driverele,
evitând în acelaøi timp erorile", spune Klaus Mohr, Director
de produs de la Tridonic.

SOFTWARE

DeviceCONFIGURATOR este disponibil pentru descærcare gratuitæ: 
http://www.tridonic.com/com/en/software-deviceconfigurator.asp

Tridonic vede Led-urile (SSL) ca fiind suportul
perfect pentru dez voltarea reflelelor IoT, care vor
permite dezvoltarea de clædiri conectate, de comerfl
conectat øi de oraøe conectate. Tridonic a expus de
asemenea sistemul sæu DC-String track lighting system
- 48 DC-String – cu care va fi posibilæ miniaturizarea
corpurilor de iluminat cu LED.

Tridonic a expus modulele special cu LED colorate
pentru spoturi lu mi noase, ca øi modulele LED cu
eficienflæ ridicatæ pentru iluminat general øi sursele de
alimentare corespun zætoare.



Dupæ finalizarea schemelor elec -
trice, este necesaræ generarea multor
documente automate de tip liste (de
comandæ, de aparate, de conductoare,
etc.), care se vor folosi ulterior de alte
aplicaflii. De aceea, cel mai comun
format de schimb sunt fiøierele CSV
sau XLS(X). Indiferent dacæ avefli
nevoie de o listæ cu coduri de aparat,
descrieri, producætori øi cantitæfli, pe
care sæ o folosifli în sistemele de apro -
vizionare, sau avefli nevoie de un jurnal
de cabluri pe care inginerii de øantier
sæ væ completeze lungimile lor, sau pur
øi simplu dorifli o listæ cu numele
aparatelor pentru etichetare, funcflia
implicitæ EExport/Labeling væ permite
sæ væ configurafli exportul aøa cum îl
dorifli. Chiar øi completând un model de fiøier propriu cu
care colegii dum neavoastræ sunt obiønuifli deja. Pro fitând de
funcfliile avansate din Excel, putefli face chiar diverse calcule
folo sind datele extrase din proiecte, pre cum calculul puterii
disipate, a greu tæflii tabloului sau chiar verificæri ale
circuitelor electrice!

Dacæ avefli nevoie sæ importafli date în proiect din
formate tabelare, una din opfliuni este funcflia de bazæ Edit
properties externally care permite exportul unui fiøier XLS,
editarea lui în afara EPLAN-ului øi preluarea modificærilor
direct pe paginile din proiect.

Dacæ lista pe care dorifli sæ o ex por tafli se va folosi pentru
tipærirea de eti chete, nu este nevoie sæ trecefli prin etapa

intermediaræ de fiøier XLS. EPLAN-ul are dezvoltate
interfefle di recte cu cele mai întâlnite platforme de ti pærit eti -
chete precum Clip Project Marking (Phoenix Contact), M-
Print PRO (Weidmuller) sau smartPRINTER (Wago). Prin
inter faflarea aplicafliilor, vefli obfline în meniurile EPLAN
funcflii directe ce trimit etichetele de cleme, aparate,
conductoare sau cabluri spre aplicaflia de tipærire; odatæ cu
interfa flarea se configureazæ tipul de impri mantæ pe care îl
folosifli de la oricare din producætori, suporflii de etichete
precum øi reguli generale de tipærire de genul unghiul textelor
sau dimensiunea caracterelor, astfel încât tipærirea se face,
practic, prin apæsarea unui buton!

În cazul particular al clemelor, o interfaflare deosebit de
utilæ pentru inginerii proiectanfli este
posibilitatea configurærii øirurilor de
cleme direct în softurile specializate ale
producætorilor de echipamente. În
EPLAN trebuie doar sæ plasafli
simbolurile de cleme, acestea se
transmit cætre programele de
configurare de genul Clip Project
Planning (Phoenix Contact),
Weidmuller configurator,
smartDESIGNER (Wago) sau
Wieplan (Wieland) unde, profitând de
know-how-ul producætorului de echi -
pamente se pot alege foarte precis
codurile de catalog, punflile potrivite
sau accesoriile mærunte (care se omit
de multe ori!) precum capete de fixare,
perefli despærflitori sau etichetele
pentru cleme. Odatæ øirul de cleme
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configurat complet, se pot genera
vederi 3D sugestive pentru fabricaflie,
iar detaliile se transmit înapoi în
proiectul electric pentru a fi incluse în
listele generale de materiale sau în alte
rapoarte automate.

Chiar øi pentru listele de comandæ
sau de aprovizionare se poate særi
peste pasul intermediar de a genera o
listæ din EEPLAN care sæ fie ulterior
impor tatæ manual în programele ERP
de genul SAP sau Pro Alpha. Modulul
special EPLAN Integration Suite
(EPIS) permite interfaflarea directæ øi
bidirecflionalæ a EPLAN-ului atât cu
programele de gestiune a comenzilor
de materiale, a stocurilor din depozit,
chiar øi a informafliilor de prefluri, pre -
cum øi cu softurile specializate PDM
de genul Autodesk Vault Professional,
Windchill sau Teamcenter pentru ur -
mærirea dezvoltærii produselor øi ges -
tio narea reviziilor documentelor.

În majoritatea proiectelor indus -
triale existæ o legaturæ foarte strânsæ
între proiectul electric øi softul din
automatul programabil. De aceea, de o
însemnætate deosebitæ este posibilitatea
schimbului direct de date între
EPLAN øi aplicafliile de programare
ale PLC-urilor precum Siemens
STEP7, RSLogix Architect
(Rockwell), ABB Automation Builder,
Codesys øi, începând cu versiunea
EPLAN 2.7, Siemens TIA Portal/TIA
Configuration tool! Schimbul de date
este complet, transferându-se bidirec -
flional atât configurafliile hardware

(codurile aparatelor, pozifliile pe rack-
uri, adrese, etc.), cât øi descrierile øi
tag-urile semnalelor. Nu este impor -
tant cu care din discipline se începe,
toate informafliile definite în aplicaflia
EPLAN/PLC se transferæ direct spre
aplicaflia PLC/EPLAN.

Nu este neglijatæ nici latura de pro -
ducflie a tablourilor electrice: infor -
mafliile din modelul virtual 3D
ProPanel, referitoare la conductoarele
din tablouri, precum øi la gæurile øi
decupajele necesare în contrapanouri,
uøi sau alte suprafefle, se pot transfera
fie prin intermediul unor fiøiere ge ne -
rate automat (liste/DXF/PDF), fie
direct spre aplicafliile de control ale
maøinilor cu comandæ numericæ pentru
tæierea, marcarea øi prelucrarea cape -
telor conductoarelor øi a celor de

gæurire øi decupare automatæ. Indi -
ferent dacæ folosifli maøini CNC de la
Perforex, Steinhauer, Komax,
Schleuniger sau de la orice alt pro -
ducætor, putefli minimiza munca
manualæ utilizând una din interfeflele
EPLAN.

Folosifli în activitatea dumnea -
voastræ de inginerie sau în activitæflile
conexe o altæ aplicaflie soft? Væ invitæm
sæ ne contactafli pentru a discuta posi -
bilitatea interfaflærii aplicafliei dum -
neavoastræ cu platforma EPLAN!

www.eplan.ro
info@eplan.ro
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Cum ar fi dacæ am avea un accesoriu pentru întrerup -
toarele modulare care doar prin înclichetare sæ permitæ
accesul la toate informafliile principale de pe circuitul
respectiv? Dar dacæ acest dispozitiv, relativ minuscul în
tabloul dumneavoastræ, væ poate alerta în cazul în care
echipamentul alimentat ajunge în pragul defectærii, sau chiar
s-a defectat?!

PowerTag este cel mai mic senzor de
energie wireless din lume care, ataøat
întreruptoarelor automate modulare
iC60, oferæ informaflii în timp real
privind managementul energiei, mo -
nitorizarea sar cinilor øi disponi bilitatea
energiei electrice.    

Potrivit pentru orice tip de clædire,
PowerTag monito rizeazæ øi mæsoaræ cu
uøurinflæ principalii parametri ai cir -
cuitului pe care este montat, respectiv
valorile de curenfli, tensiuni, puteri øi
factor de putere.  

PowerTag simplificæ conectarea întreruptoarelor auto -
mate modulare la sistemul de Building Management al
clædirii, furnizând proprietarilor øi personalului de între -

flinere informaflii precise, în timp real, privind “sænætatea“
instalafliei electrice øi a bunurilor.

Datele sunt transmise wireless cætre un concentrator de
date amplasat în tabloul electric, fiind disponibile via unor
pagini web incluse în echipament sau prin intermediul
configuratoarelor de BMS. Datele nonconforme pot fi
transmise pe e-mail, personalizate, sub forma unor alarme
cætre personalul de întreflinere.

PowerTag completeazæ solufliile Smart Panels, în sensul în
care, complementar monitorizærii parametrilor electrici ai cir -
cui telor, acestea pot include øi monitorizæri ale stærii deschis/
închis a întreruptoarelor automate, prin echiparea acestora cu
contacte auxiliare de poziflie de nivel scæzut (iOF+SD24) øi
prin utilizarea unor interfefle de comunicaflie adecvate.

Aceste accesorii compacte se pot instala, de asemenea, cu
uøurinflæ, în tablouri existente realizate cu întreruptoare
modulare Acti 9, fæcându-se astfel primul pas în rezolvarea

Mihaela GUØÆ – Schneider Electric România

PowerTag:
Senzor de energie wireless
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unor probleme de eficienflæ
energeticæ la nivelul circuitelor de
distribuflie finalæ.

Sunt foarte uøor de montat,
nu ocupæ loc suplimentar în
tablou øi nu necesitæ øinæ DIN
supli mentaræ sau cabluri pentru
conectare.

PPowerTag se integreazæ în
mod natural sistemului de
comunicaflie Acti 9 al Schneider
Electric, asigurând, all-in-one,
soluflii de monitorizare øi control.

Este o soluflie versatilæ øi
scalabilæ, în sensul în care poate fi
utilizatæ în aplicaflii mici unde
monitorizarea se face prin
intermediul paginilor web ale
echipamentelor sau poate fi
utilizatæ în aplicaflii mari (clædiri
comerciale) sau critice (spitale,
centre de date), pentru moni -
torizarea tuturor sarcinilor
importante.

În funcflie de cerinflele clien -
flilor se pot realiza arhitecturi de
comunicaflie adecvate, optime ca
prefl øi care aduc beneficii reale
utilizatorilor finali în termen de
eficienflæ energeticæ øi financiaræ.

APARATAJ ELECTRIC

În concluzie, Schneider Electric permite combinarea caracteristicilor tehnice ridicate de protecflie øi control ale
întreruptoarelor Acti 9, cu facili tæflile Powertag privind contorizarea øi monitorizarea parametrilor electrici, în scopul
îmbunætæflirii performanflelor de siguranflæ, eficienflæ øi fiabilitate a instalafliilor electrice de joasæ tensiune.



Context

În ultima perioadæ au existat dezbateri pe
marginea neconcordanflei între normele øi
standardele din iluminat. Din nefericire,
aceste neconcordanfle au creat posibilitatea
celor implicafli sæ interpreteze convenabil
modul de aplicare a lor. Au apærut astfel
discordanfle între soluflia proiec tan tului,
solicitarea de minim a beneficiarului øi, ce
este de re marcat, solicitærile aøa numitului
„pompier”. De-a lungul timpului s-a reuøit
oarecum impunerea propriilor norme, sub
„protecflia” necesitæflii asigurærii siguranflei
cetæflenilor. Asistæm astfel la rezultate ine -
dite, cum ar fi amplasarea corpurilor de
iluminat øi/sau de urgenflæ/siguranflæ la o
înælflime de 0.5 m de la podea, sub motivul
vizibilitæflii în cazul prezenflei fumului (fig.
1). În absenfla unei pregætiri de specialitate,
iluminatul de urgenflæ/siguranflæ este consi -
derat de aceeaøi categorie de „pompieri”,
într-o notæ de prevenire øi combatere a
incendiilor, independent de calificarea
specialistului din iluminat. 

Standardele aplicabile însæ menflioneazæ
cu precizie soluflii, având la bazæ rezultatele
cercetærilor dar øi a expertizei în domeniu.
Semnalizarea cæilor de evacuare sau ilumi -
natul acestora a fost de-a lungul timpului
subiectul nenumæratelor studii de cercetare,
pânæ la actualul nivel de standardizare.

În acest context, este util de prezentat un

Prof Dr eng S. Matei - Electromagnetica SA
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articol de specialitate referitor la percepflia indicatoarelor de
urgenflæ/ siguranflæ în prezenfla fumului. Acest articol este
rezultatul unei cercetærii solicitate de „Division of building”
de la „National Research Council Canada”. Rezultatele au
fost publicate de Mark. S. Rea, F.R.S. Clark øi M.J.
Ouellette într-un articol în anul 1985. 

Scopul acestui studiu a fost de a furniza organismelor
sau organizafliilor implicate în aceastæ activitate informaflii
concrete privind vizibilitatea semnelor de urgenflæ în
prezenfla fumului. Rezultatele, de altfel foarte consistente,
au la bazæ principii bine cunoscute din opticæ øi de
viziune/percepflie a luminii. 

Informafliile raportate au condus în final la îmbunæ -

tæflirea siguranflei împotriva incendiilor øi
ulterior la modi ficarea standardelor. Acest
articol poate constitui un material informativ
pentru categoria menflionatæ aici ca
„pompier”, în vederea reconsiderærii pozifliei
actuale.

Experiment

Experimentul s-a desfæøurat într-un
laborator cu perefli acoperifli cu folie de
polietilenæ neagræ, format dintr-o cameræ de
fum øi o cabinæ de vizionare (fig. 2 øi 3). În
camera de fum au fost montate pe un suport
vertical fix (a) indicatoarele de
urgenflæ/siguranflæ, (b) flevile de evacuare ale
aparatelor de generare a fumului, (c) aparatul
de mæsurare a densitæflii fumului øi (d)
corpuri de iluminat fluorescente montate pe
plafon. În cabina de observare, unde s-a aflat
observatorul uman, au fost instalate
comenzile pentru semnele de ieøire øi

corpurile de iluminat (pornit/oprit), monitorul de densitate
a fumului, comenzile pentru producerea de fum, fotometrul
øi alte echipamente.

În camera de fum au fost montate pentru testare
treisprezece tipuri de indicatoare de urgenflæ/siguranflæ, de
menflionat cæ azi nu mai sunt utilizate. Øapte dintre ele au
fost auto iluminate cu læmpi cu incandescenflæ, patru cu
læmpi compact fluorescente øi douæ au fost de tip chemi
luminiscente (fig. 4). Fiecare indicator auto-iluminat putea
fi aprins øi stins din cabina de vizualizare de cætre experi -
mentator. De asemenea, fiecare indicator auto-iluminat
putea fi acoperit sau descoperit cu o clapetæ mecanicæ
acflionatæ tot din cabina de vizualizare. De remarcat faptul
cæ, de-a lungul celor 32 ani de la desfæøurarea experimen -
tului, grafica/simbolistica s-a modificat considerabil.

La evaluærile pragurilor de vizibilitate ale indicatoarelor
de urgenflæ/siguranflæ, au participat 16 (subiecfli) voluntari de
diferite vârste (Tabelul 1). Înaintea experimentului, vederea
fiecærui observator a fost evaluatæ cu o suitæ de teste oftal -
mologice pentru determinarea gradului de percepflie a
culorii sau a deficienflelor de vedere. Subiecflii care foloseau
lentile corective le-au folosit în timpul evaluærii oftalmo -
logice dar øi în timpul experimentului, astfel încât tofli
subiecflii au avut acuitate normalæ la cel puflin un ochi. Øase
dintre subiecfli (10-16) au fost clasificafli având deficienflæ de
culoare. 

Recomandæri privind vizibilitatea acestor indicatoare au
fost fæcute de-a lungul timpului de diverse organisme din
întreaga lume în mæsura sæ sancflionare utilizarea lor. La
momentul experimentului caracteristica luminanflei, de altfel
una dintre cele mai importante øi care determinæ vizibili -
tatea în prezenfla fumului, nu era specificatæ de multe dintre
aceste organisme. Altele însæ au oferit unele specificaflii, a
cæror fundamentare însæ nu era documentatæ în mod
adecvat.

Urmare în numærul viitor
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Solut,ia multifunct,ionalæ de test

SVERKER 900 este disponibil pentru a include mai
multe instrumente de testare într-o singuræ soluflie por tabilæ.
Folosind diferite setæri, instrumentul de testare a stafliei
poate fi utilizat pentru urmætoarele scenarii de testare:

• Instrument principal;
• Mæsurare timpi de acflionare;
• Determinarea manualæ a parametrilor de închidere /

deschidere a contactelor releelor;
• General: setare, injecflie, mæsuræ;
• Instrument magnetizare CT;
• Determinarea tensiunii punctului de inflexiune CT;
• Instrument Predefect - Defect;
• Mæsurare timpi de acflionare – utilizat în principal

pentru a testa relee care necesitæ o simulare a stærii predefect
înainte de starea de defect;

• Instrument Rampæ;
• Determinarea automatæ a pragului de acflionare;
• Mæsurare timpi, de exemplu la testarea releelor df/dt;
• Instrument Secvenflæ;
• Simularea secvenflelor, de exemplu reanclanøatoare

automate, pornire motor, defecte homopolare;
• Instrument Impedanflæ;
• Ecranul impedanflæ permite testarea releelor direct din

panoul impedanflæ, unde calcularea impedanflei în curenfli øi
tensiune este efectuatæ de SVERKER 900;

• Test Predefect øi Defect;
• Rampæ impedanflæ;

Caracteristici deosebite

• Trusæ de instrumente pentru teste 3-fazate ale stafliilor;
• Trei curenfli øi patru tensiuni;
• Funcflionalitate independentæ;
• Robust øi sigur, pentru utilizare în teren;
• Genereazæ 900 V øi 105 A în mod monofazat;
• Teste primare øi secundare;
• Display Tactil 5,7” LCD.

Acesta este noul SVERKER900,
trusa de instrumente pentru testarea
secundaræ øi primaræ a stafliilor elec -
trice, a stafliilor de generare a energiei
din surse regenerabile øi pentru apli -
caflii industriale.

Acflionat printr-un ecran tactil
rapid øi uøor de utilizat pentru confi -
gurarea rapidæ øi uøoaræ a tuturor pro -
cedurilor, SVERKER900 poate fi
utilizat pentru o mare varietate de sar -
cini, inclusiv testarea releelor de pro -
tecflie, trasarea curbelor de excitaflie ale
transformatoarelor de curent, testelor
de polaritate, injecflie primaræ (tri øi
monofazat), verificærile cablajelor ca øi
multe, multe altele.

SVERKER900 este echipat cu trei
surse de curent øi patru de tensiune,
permiflându-le sæ fie utilizate în serie
sau paralel, alimentând cu un curent de
pânæ la 105Aca sau 900Vca. Toate
sursele pot fi reglate individual în am -
pli tudine, defazaj øi frecvenfla, în timp

ce a patra sursæ de tensiune poate fi
utilizatæ pentru a testa releele numerice
care necesitæ o tensiune de referinflæ
care simuleazæ bara magistralæ.

Pentru mai multæ uøurinflæ,
SVERKER900 este construit într-o
carcasæ de transport robustæ pentru de -
pla sarea de la un test la altul. Capacul
este, de asemenea, proiectat în mod
unic - gæzduieøte o selecflie de jumperi
în suporturi specifice, un stilou tactil
precum øi un ghid de referinflæ rapid
pentru uøurinfla utilizærii.

Cu SVERKER900, nu este nevoie sæ
folosifli un computer în timpul testærii.
Interfafla unicæ a testerului cu opfliuni
complet configurabile, utili zând ecranul
tactil, plus capabilitæflile integrate de
înregistrare a datelor, îl fac ideal atât
pentru mæsurarea, cât øi pen tru înre gis -
trarea datelor. Putefli conec ta instru -
mentul la PC prin USB pentru a trans -
fera fiøierele øi datele în format standard
CSV (compatibil cu Microsoft Excel). 

MÆSURARE ØI TESTARE



AREL a luat fiinflæ în 2008 øi are ca
obiectiv perfecflionarea continuæ a
membrilor sæi, obiectiv concretizat
pânæ în prezent prin ateliere electrice øi
cursuri de perfecflionare realizate în
parteneriat cu mari firme producætoare
sau distribuitoare de echipament
electric prezente pe piafla româneascæ.
AREL are filiale judeflene în întreaga
flaræ øi joacæ un rol important în
formare øi dezvoltarea profesionalæ a
forflei de muncæ din domeniul
instalafliilor electrice de la noi.

Obiectivele AREL

• AREL este dedicatæ sprijinirii
membrilor sæi în pregætirea øi perfec -
flio narea tehnico-profesionalæ, con -
form standardelor profesionale euro -
pene de profil; 

• AREL reprezintæ interesele profesionale ale
membrilor sæi în relafliile cu institufliile de stat cu atribuflii în
domeniu, cu alte asociaflii profesionale øi organizaflii
sindicale; 

• AREL combate sub toate formele lucrærile electrice
executate de personal necalificat øi ne-profesionist; 

• AREL susfline campanii de conøtientizare a populafliei
asupra riscurilor la care se expune prin nerespectarea
cerinflelor de electrosecuritate impuse de normativele øi
legislaflia în vigoare; 

• AREL organizeazæ reuniuni øi simpozioane, pe teme
de interes pentru membri, inclusiv prin participæri
internaflionale. AREL promoveazæ inifliative legislative în
vederea reglementærii prin normative tehnice a activitæflilor
din domeniul electric. 

AREL a autorizat la ANC (CNFPA) cursurile de
perfecflionare „Electrician în construcflii” øi „Montator de
instalaflii fotovoltaice solare” iar la ANRE „Cursul de
pregætire în vederea autorizærii/reautorizærii electricienilor,
verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu
execuflia, precum øi a experflilor tehnici de calitate øi
extrajudiciari în domeniul instalafliilor electrice”.

Centrul de formare profesionala AREL va autoriza
ANC pânæ la finalul anului 2016 urmætoarele cursuri/
specializari:

- Montator, reglor øi depanator pentru aparate de
masuræ electrice øi relee;

- Electrician PRAM;
- Instalator pentru sisteme termice solare;
- Electrician-automatist ascensoare.
De asemenea, se vor întocmi documentafliile pentru

înscrierea în COR a urmætoarelor ocupaflii:
- Domotician;
- Electrician instalare-montaj øi exploatare staflii de

încærcare automobile electrice.
AREL participæ cu stand propriu la toate manifestærile

expoziflionale din România legate de instalaflii øi echipa -
mente electrice.

wwww.arel.ro

PREZENTARE



RREGLEMENTÆRI

Pe 24 mai 2017 a avut loc la
Hotelul InterContinental Bucureøti
Conferinfla Utilitæfli SMART în Ro -
mânia, organizatæ de GOVNET. 

Prezent la Conferinflæ, domnul
Gheorghe fiucu, Preøedinte ASRO
(Asociaflia de Standardizare din
România) a oferit Revistei ELEC TRI -
CIANUL un interviu care a abordat
problema raporturilor dintre standar -
dele europene øi cele naflionale, pro -
blemæ extrem de importantæ date fiind
diferenflele uneori majore dintre aceste
standarde øi care creeazæ confuzie în
rândul specialiøtilor.

RE: Care este baza legalæ a acti -
vitæflii de standardizare de la noi øi ce
obligaflii avem legate de respectarea
standardelor europene odatæ cu ade -
rarea la UE? Am auzit de multe ori
afir maflia cæ respectarea standardelor
este voluntaræ øi deci ele nu sunt obli -
gatorii aøa cum sunt normativele.

Ghfi: ASRO este o asociaflie, per -
soanæ juridicæ românæ de drept privat,
de interes public, færæ scop lucrativ,
ne guvernamentalæ øi apoliticæ consti -
tuitæ în baza prevederilor Legii nr.
163/2015 privind standardizarea naflio -
nalæ øi Ordonanflei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaflii øi fun -
daflii.

Standardele sunt voluntare, fiind
adoptate prin con sensul pærflilor
interesate. În general vorbind, stan dar -
dele nu sunt nici obligatorii øi nici

facultative cum, uneori, se mai afirmæ
din lipsæ de informaflii.

Existæ însæ øi standarde care devin
obligatorii, de exemplu în domeniul
sænætæflii sau în domeniul militar.

În plus, dacæ douæ pærfli contrac tante
fac referire la unul sau mai multe
standarde într-un contract, atunci stan -
dardele referite devin obligatorii pentru
derularea contractului respec tiv.

Standardele mai sunt obligatorii øi
dacæ sunt referite în legislaflie.

Trebuie menflionat cæ orice entitate
(firmæ, instituflie de stat etc.), care face
referire la un standard trebuie sæ-l de -
flinæ în mod legal, sub sancfliunea legii
de protecflie a proprietæflii intelectuale.

RE: Cum "coexistæ" deci standar -
dele europene cu reglementærile naflio -
nale, care sunt raporturile dintre ele,
atât în România dar øi în alte state
(Germania cu normele naflionale DIN,
Franfla cu normele proprii NF)?

Ghfi: Standardele de interes pentru
comunitæflile eco nomice øi tehnice din
România sunt adoptate, prin consens,
de ASRO, prin acti vitatea comitetelor
tehnice. Regle men tærile sunt emise de
autoritæfli. Reglementærile pot face
refe rire la standarde, caz în care stan -
dardele pot deveni obligatorii pe do -
me niile referite de reglementæri.
Aceastæ situaflie se regæseøte în toate
flærile UE øi, probabil, în toate flærile
lumii.

RE: Cum poate fi rezolvatæ pro -
blema neadaptærii normelor naflionale
la standardele europene (care se mo -
dificæ foarte des)?

Ghfi: Prin referirea standardelor în
normele naflionale, dacæ este cazul.

RE: Care sunt în prezent insti tu fliile
româneøti cu competenfle în do meniul
standardelor øi normelor (ela borare/
aplicare/verificare)?

Ghfi: În domeniul standardelor
singura instituflie din România cu
auto ritate în adoptarea de standarde
este ASRO. Verificarea aplicærii stan -
dardelor revine autoritæflilor (acolo
unde este cazul) sau firmelor de audit,
în situafliile în care se doreøte certi -
ficarea.

EN 54 este un standard pe pærfli (de
la 1 pânæ la 31) la CEN/TC 72, sunt în
revizuire/moficare urmæ toarele:

• EN 54-13:2017/prA1 (WI=
00072134) Fire detection and fire alarm
systems - Part 13: Compat ibility and
connectability assessment of system
components - Under Drafting;

• EN 54-22:2015/prA1 (WI=
00072130) Fire detection and fire alarm
systems - Part 22: Resettable line-type
heat detectors - Under Enquiry;     

• prEN 54-10 rev (WI=00072121)
Fire detection and fire alarm systems -
Part 10: Flame detectors - Point
detectors - Under Drafting;     

• prEN 54-20 rev (WI=00072127)
Fire detection and fire alarm systems -
Part 20: Aspirating smoke detectors -
Under Drafting;

EN 62606:2013 are un proiect de
amendament în lucru care preia IEC
62606:2013/A1:2017;

Project: EN 62606:2013/FprA1:
2016, s-a încheiat votul final.

În conformitate cu legea 163/2015,
art.7, referirile la standarde în le gislaflia
naflionalæ (inclusiv nor ma ti vele) repre -
zintæ o modalitate reco man datæ færæ a
fi singura însæ. Fiind re glementæri
tehnice, normativele trebuie sæ conflinæ
reguli tehnice re cunoscute, care sæ
reflecte stadiul teh nicii la momentul
respectiv, ceea ce con duce la intro -
ducerea unor trimiteri la standardele
aplicabile. Se reco mandæ ca referirea la
standarde sæ fie o referinflæ indicativæ,
nedatatæ, ceea ce înseamnæ cæ una din
modalitæflile de îndeplinire a cerinflelor
normativului este respectarea unui
anumit standard. Totodatæ, trebuie
reflinut cæ auto ri tatea competentæ care a
inifliat regle mentarea are obligaflia sæ
asigure fi nan flarea necesaræ pentru
adoptarea standardului citat ca stan -
dard naflional în versiune românæ în
maxim doi ani de la intrarea în vigoare
a reglemen tærii. 



• prEN 17037 „Daylight of buildings” se aflæ în fazæ de
proiect la nivel CEN, urmând sæ fie aprobat ca standard
european în cursul anului 2018. Ulterior va fi adoptat la
nivel naflional.

• EN 12464-1:2011 se aflæ în re vizuire la nivel CEN.
Ultima ediflie EN 12464-1:2011 a fost adoptatæ la data de
30.11.2011 ca standard româ nesc. SR EN 12464-1:2011 are
ver siune în limba românæ. Revizuirea a fost, deocamdatæ,
suspendatæ.

• EN 12464-2:2011 a fost adoptat ca standard românesc
la data de 30.06.2014. Începând cu 29.04.2016 SR EN
12464-2:2014 are versiune în limba românæ.

• EN 15193:2007 a fost înlocuit de EN 15193-1:2017 øi
CEN/TR 15193-2:2017. EN 15193-1:2017 va fi adoptat ca
standard românesc prin metoda Notei de confirmare în
septembrie 2017, iar ambele vor fi publicate ca standarde
româneøti, prin elaborarea versiunii în limba românæ, în
aprilie 2018.

• EN 1838:2013 nu se aflæ în revi zuire la nivel CEN.
Ultima ediflie EN 1838:2013 a fost adoptatæ la data de
31.07.2014 ca standard românesc. SR EN 1838:2014 are
versiune în limba românæ.

• CEN/TR 13201-1:2014 nu se aflæ în revizuire la nivel
CEN. Ultima ediflie CEN/TR 13201-1:2014 a fost adoptatæ
la data 31.07.2015 ca standard românesc prin Notæ de
confirmare. SR CEN/TR 13201-1:2015 nu are ver siune în
limba românæ.

• EN 13201-2:2015; EN 13201-3:2015; EN 13201-4:2015
øi EN 13201-5:2015 nu se aflæ în revizuire la nivel CEN.
Ultimele ediflii ale stan dardelor anterior menflionate au fost
adoptate la data de 31.05.2016  ca standarde româneøti prin
metoda Notei de confirmare. SR EN 13201-2:2016; SR EN
13201-3:2016; SR EN 13201-4 øi SR EN 13201-5 nu au
versiuni în limba românæ.

Normativele NP 061 øi I7 sunt reglementæri tehnice
naflionale care fac referire la standardele aplicabile dome -
niului respectiv.

De principiu, trebuie sæ existe coerenflæ între standardele
øi legislaflia dintr-un domeniu, astfel încât modificærile din
standardizare trebuie corelate øi cu modificæri ale reglemen -
tarilor tehnice aplicabile.

Examinarea privind necesitatea revizuirii sau confir -
marea standardelor se face sistematic, la o perioadæ fixatæ de
CEN de maxim 5ani, dar, la cerere, se poate face øi mai
devreme.

În conformitate cu Legea 163/2015 privind standar -
dizarea naflionalæ, art. 6 - "Aplicarea standardelor române
are caracter voluntar. Aplicarea unui standard român poate
deveni obligatorie, în totalitate sau în parte, pe întreg
teritoriul, pe plan zonal sau pe plan local, numai printr-o
reglementare, în cazul în care considerente de ordin public,
de protecflie a vieflii øi a securitæflii persoanelor fizice, a
mediului øi a intereselor consumatorilor fac necesaræ o astfel
de masuræ."

Aplicarea voluntaræ este necesaræ pentru a nu fi impuse
bariere în calea comerflului øi a inovafliei. Spre exemplu, dacæ
se doreøte introducerea pe piaflæ a unui produs/tehnologie
cu performanfle mai bune decât cele prevæzute în standard,
caracterul obligatoriu al standardului ar împiedica acest
lucru.

Pe de altæ parte, standardele prevæd un nivel minim/ac -
cep tabil de cerinfle privind calitatea, siguranfla sau perfor -
manfla, astfel încât "aplicarea voluntaræ" trebuie înfleleasæ ca
fiind cerinfla minimæ furnizatæ de prevederile standardelor
aplicabile.

ing. dipl. Daniel Ioni æ, Expert Standardizare, 
Direc ia Standardizare ASRO

REGLEMENTÆRI

Savanflii de la Universitatea Tehnologicæ din
Lappeenranta, Finlanda, au elaborat un model de trecere
totalæ a Rusiei la utilizarea surselor regenerabile de
energie. Ei afirmæ cæ aceastæ trecere ar putea fi efectuatæ
pânæ în anul 2030. Potrivit specialiøtilor, pânæ atunci
energetica ruseascæ va fi capabilæ sæ producæ circa 390
GWt øi ar putea deveni lider în utilizarea energiei rege -
nerabile în Eurasia.

Potrivit estimærilor savanflilor, construcflia unui sistem
în Eurasia, ce va utiliza energie „curatæ” 100%, va costa
aproape de douæ ori mai puflin decât construcflia numærului
necesar de staflii atomoelectrice de o capacitate sumaræ
similaræ.

Conform raportului specialiøtilor, sistemul va atinge o
eficienflæ maximæ prin conectarea unui numær cât mai mare
de regiuni din Eurasia într-un sis -
tem comun. Cu cât mai multe
reflele electrice vor fi unite într-o
mare „super-reflea”, cu atât mai
micæ va fi necesitatea în instala -
fliile-tampon, destinate pentru acu -
mularea øi pæstrarea surplu sului de
energie.

Productivitatea totalæ a acestui
model ajunge la 550 GWt, dintre
care 60% este producflie eolianæ. 



Detectoare de miøcare cu sistem optic cu
oglindæ

VViewguard
Detectoarele PIR Viewguard sunt detectoare de miøcare

care funcflioneazæ pe principiul detectærii radiafliilor infra -
roøii pasive.

Detectoarele de miøcare Viewguard
DUAL cuprind douæ sisteme de detecflie
care opereazæ independent - de tector de
radiaflie infraroøie pasivæ øi detector cu
microunde.

Pentru a asigura o detecflie optimæ,
detectoarele sunt echipate cu elemente
optice de tip oglindæ de înaltæ calitate.

Echipamentul standard include o
oglindæ pentru unghi larg. Dacæ este
necesar, detectoarele pot fi transformate în

detectoare cu razæ lungæ de acfliune sau în detectoare perdea,
folosind accesorii care sunt disponibile separat.

Detectoarele sunt potrivite pentru centrale de alarmæ de
efracflie care utilizeazæ tehnologie BUS-2/BUS-1 sau con -
venflionalæ øi sunt disponibile cu sau færæ funcflie Anti-Mask
(monitorizare a acoperirii).

Detector seismic pentru aplicaflii bancare

SC100 detecteazæ toate tipurile cunoscute de atac
Gama de detectoare seismice SC100 este proiectatæ

pentru a detecta vibrafliile specifice care apar în cazul încer -
cærilor de penetrare a unitæflilor de stocare de valori, pro -
tejându-le împotriva efracfliei. Modelul SC100 este un

detector seismic universal care poate fi folosit pentru a
proteja camere de valori, uøi, bancomate fixe, seifuri øi alte
structuri solide. SC105 este o versiune dedicatæ pentru
bancomate, automate de vânzare bilete sau distribuitoare
mobile, care sunt situate în medii zgomotoase. Acesta oferæ
un raport optim între sensibilitate øi imunitatea la alarme
false pentru astfel de obiecte de sine stætætoare.

Un dispozitiv universal unic pentru seifuri,
camere de valori øi bancomate.
Detectorul SC100 poate fi folosit pentru protejarea

seifurilor, a camerelor de valori øi a bancomatelor. O simplæ

SISTEME DE SECURITATE



acflionare a unui comutator DIP permite selectarea între
aplicaflia de tip seif/cameræ de valori øi cea de bancomat. În
prezent, aceastæ caracteristicæ este unicæ pe o piaflæ în care se
consideræ normal a se oferi mai multe detectoare diferite
pentru a acoperi toate aceste situaflii. Prin combinarea
tuturor acestor caracteristici într-un singur detector, SC100
oferæ aceleaøi funcflii, dar cu mai pufline echipamente.

Detecflie de fum inclusæ - Facilitarea
modernizærii

IIQ8Quad
Noul soclu pentru detectoare de fum permite integrarea

flexibilæ a detectoarelor de incendiu în seria MB de centrale
de efracflie, fie prin intermediul BUS-2, fie printr-o cone -
xiune færæ fir. Centrala funcflioneazæ astfel ca un sistem de
securitate cuprinzætor øi controleazæ un numær de funcflii de
alarmæ care anterior ar fi putut fi obflinute numai prin inter -
mediul unei centrale separate de detectare a incendiilor.
Conceptul modular permite selectarea celui mai adecvat
detector de incendiu øi montarea lui pe acest soclu.

Seria IQ8Quad include o gamæ versatilæ de detectoare:
de la detectoare optice pentru o detecflie timpurie øi de
încredere, la detectoare duale optice øi termice pentru
condiflii dificile de mediu, ajungând pânæ la detectoare duale
optice øi termice cu senzor de gaz integrat, pentru detec -
tarea dioxidului de carbon.

Detectorul corect va fi selectat pe baza condifliilor de
mediu øi a cauzelor potenfliale de foc. www.honeywell.com

SISTEME DE SECURITATE

Ediflia din toamna acestui an a EMO se desfæøoaræ între
18 øi 23 septembrie iar conceptul de Industry 4.0 bazat pe o
comunicare extinsæ se regæseøte la tofli expozanflii. În zilele
de 21 øi 22 iunie 2017, Hannover Messe a organizat o amplæ
prezentare a celui mai important târg din lume dedicat
industriei prelucrærii metalelor, EMO. La eveniment au
participat peste 120 de jurnaliøti din întreaga lume. Cele 2
zile ale evenimentului, au fost structurate astfel: prima zi a
fost alocatæ prezentærii EMO dar øi unui numær de 12 com -
panii care au dispus de mici standuri de prezentare pentru
jurnaliøtii prezenfli. Discufliile øi întrebærile s-au derulat atât
în sala de conferinfle cât øi în standurile firmelor prezente.

Automatizarea tuturor proceselor industriale øi conec -
tivitatea extinsæ au fost exemplificate în a doua zi a eveni -
mentului printr-o vizitæ în fabrica Volkswagen din
Hanovra. Circa 1,5 milioane de puncte de mæsuræ  furni -
zeazæ continuu date sistemului de conducere centra lizatæ ce
produce toate modelele din gama Transporter ale mærcii
Wolkswagen. Vizita s-a derulat în secflia de debitare-
ambutisare øi în câteva din punctele liniei de montaj a
vehiculelor.

www.emo-hannover.de 



SSOFTWARE

Ca mânuite de mâna unui spirit, storul se miøcæ singur la
fereastræ prin acflionarea smart.

Noul stor Alugard acflionat cu telecomandæ îmbinæ
confortabil decorarea modernæ øi protecflia solaræ.
Acflionarea inteligentæ permite dozarea funcflionalæ øi
ecologicæ a luminii. Dacæ nu avem la dispoziflie o sursæ de
alimentare, panoul solar furnizeazæ eficient øi ieftin energia
necesaræ pentru încærcarea acumulatorului de 7,4 V.

Acflionarea poate fi controlatæ prin telecomandæ, co -
mutator de perete sau prin smart phone app dupæ pre -
ferinflæ. În solufliile Smart Home se pot integra øi alte
sisteme electrice: øine de perdea, plisee, jaluzele orizontale
sau verticale, parasolare, uøi de garaj øamd. www.edecora.ro

Noul sistem electric pentru perdea Alugard permite
priveliøti frumoase øi protejeazæ de priviri nedorite. Cel mai
înalt confort: cu motorul puternic de 96 W sunt acflionate
fluent øi silenflios, ca de o mânæ nevæzutæ, pânæ øi draperiile
din stofe grele. Sistemul electric poate fi cu uøurinflæ integrat
în sistemele uzuale de home control (ca de exemplu Bus sau
Gira).

Aplicat,iile a:nor sprijinæ afacerea ta

3 Beneficii

• creøte profitul
• optimizeazæ activitatea
• controleazæ fluxurile

Exemplu de 5 funcflionalitæfli

• catalog clienfli øi furnizori
• produse øi servicii

• ofertare

solut,ii online øi cloud pentru antreprenori                                       www.anor.ro
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În data de 15 iunie 2017 a avut loc øedinfla de lucru
CNRI aferentæ primei jumætæfli a anului 2017.

Întâlnirea a prilejuit celor prezenfli un schimb de idei øi
informaflii actuale, iar preøedintele CNRI, dr. ing. Mihai
Husch, a fæcut o scurtæ radiografie a prognozelor de
creøtere a pieflelor internaflionale din principalele domenii
ale iluminatului.

Noii membri CNRI au avut ocazia sæ-øi prezinte
societæflile în fafla colegilor.

În cadrul øedintei, s-au prezentat rezultatele auditului
financiar-contabil al asociafliei, efectuat pentru perioada
2013-2016.

S-au descris noile achiziflii din biblioteca CNRI - ghi -
duri øi standarde din domeniul iluminatului - efectuate pe
parcursul ultimului an.

Au fost aduse la cunoøtinflæ membrilor noile parteneriate
cu Facultatea de Inginerie a Instalafliilor din cadrul
U.T.C.B., cu Asociaflia Românæ a Electricienilor øi cu
revista Electricianul.

Preøedintele CNRI a fæcut o trecere în revistæ a uneia
din principalele activitæfli ale comitetului: cursurile de

inifliere øi perfecflionare în iluminat pe care asociaflia le-a
efectuat de la atestarea oficialæ ca unic formator profesional
în domeniul iluminatului din România.

S-a hotærât ca Adunarea Generalæ anualæ, care în acest an
va prilejui øi alegerea noii conduceri CNRI pentru urmæ -
torii patru ani, sæ fie programatæ în a doua jumætate a lunii
septembrie, la o datæ care va fi anunflatæ oficial, conform
statutului.

Au fost aduse la cunoøtinflæ membrilor eforturile con -
ducerii CNRI øi demersurile pe lângæ autoritæfli în vederea
revizuirii pachetului legislativ referitor la iluminat.

În unanimitate, cei prezenfli au stabilit ca direcflie
prioritaræ implicarea asociafliei, în calitatea sa de cea mai im -
portantæ autoritate în domeniu, în corectarea øi actualizarea
normelor tehnico-economice din iluminat.

Tot cu acest prilej s-a stabilit øi tematica Seminarului
Naflional de Iluminat pe care CNRI îl va organiza în cadrul
celei de-a 52-a Conferinfle Naflionale de Instalaflii (4-6
octombrie, Sinaia): Legislaflia în iluminat - necesitæfli actuale
øi de viitor. Actualizarea normelor naflionale øi armonizarea
cu cele europene.
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Noutæflile expuse anul acesta au inclus:
• Soluflii de stocare a energiei pentru domeniul  indus -

trial, infrastructuræ øi clædiri mari xStorage Buildings øi
xStorage Grid;

• Soluflii de stocare øi managementul energiei pentru
domeniul rezidenflial, care i-au încântat øi pe cei de la clubul
Manchester City;

• MCC-uri inteligente pentru distribuflia eficientæ a
energiei;

• Soluflii de iluminat pentru domeniul industrial øi zone
ex;

• Confort øi siguranflæ crescute în locuinfle cu dispo -
zitivele pentru detectarea arcului electric serial.

Ne-a reflinut atenflia soluflia de stocare a energiei electrice
pentru segmentul rezidenflial (xStorage Home) care,
combinatæ cu generarea localæ a energiei folosind panouri
fotovoltaice, asiguræ o realæ independenfla energeticæ, la un
prefl competitiv. Meritæ menflionat cæ stocarea energiei
electrice, aspect cheie al succesului solufliei, foloseøte baterii
de tip Li-Ion de la partenerul EATON, firma Nisan, care
vine cu o bogatæ experienflæ din domeniul vehiculelor cu
tracfliune electricæ. Bateriile noi furnizate de Nissan au
garanflie de 10 ani iar în cazul celor “second life”,  recon -
diflionate, durata de viaflæ scade la 5 ani.

Nissan este de altfel cel mai mare producætor de
autovehicule electrice øi lider mondial în domeniu øi are
peste 70 de ani de experienflæ în  tracfliune electricæ. 

Sistemul xStorage Home se bucuræ de un real success
graflie preflului imbatabil, de 4943 euro, færæ  taxe øi færæ

instalare. Câteva detalii tehnice: o baterie Second Life are
4,2 kWh iar una nouæ, fie 6 kWh, fie 9,6 kWh (capacitate
aøteptatæ pentru  sfârøitul lui 2017), iar puterea nominalæ se
situeazæ între 3 øi 6 kW. 

De asemenea, am væzut dispozitivul de detecflia a arcului
electric, denumit AFDD (Arc Failure Detection Device)
care, combinat cu dispozitivele uzuale de protecflie diferen -
flialæ, de protecflie la scurt circuit øi de protecflie la supra -
sarcinæ, reprezintæ cea mai performantæ soluflie de protecflie
a circuitelor de joasæ tensiune din locuinfle dar øi din spaflii
de depozitare, birouri etc.

Fiind singurul dispozitiv care asiguræ detecflia arcului
electric serial, AFDD asiguræ protecflia cea mai performantæ
a circuitelor electrice de joasæ tensiune. Este de aøteptat ca
acest dispozitiv sæ fie inclus øi în normativul românesc I7.



ASOCIAT,IA ROMÂNÆ PENTRU TEHNICÆ DE
SECURITATE (A.R.T.S.) a organizat joi, 8 iunie 2017, cea
de a IX-a ediflie a Conferinflei Naflionale a asociafliei, a cærei
tematicæ a fost: PERSPECTIVE ÎN SECURITATEA
PRIVATÆ - VALOAREA SOCIALÆ A SERVICIILOR
DE SECURITATE.

În cadrul conferinflei ARTS a dorit sæ aducæ în atenflia
participanflilor problemele piaflei regionale de securitate dar
øi soluflii româneøti de securitate premiate peste hotare.
Evenimentul a fost organizat sub formæ de paneluri, fiecare
panel abordând câte un aspect derivat din tematica generalæ.
Suntem încrezætori cæ ediflia Conferinflei Naflionale de anul

acesta a realizat o coeziune eficientæ în
cadrul fiecærui panel øi un schimb de
idei interactiv între invitafli øi partici -
panflii la conferinflæ.

Panelurile conferinflei au fost:
1. Securitatea sistemelor cyber-

fizice, provocarea anilor viitori pentru
domeniul securitæflii private;

2. Sistemele antiincendiu moderne
– rol în securitatea socialæ.

Printre interlocutorii invitafli în
paneluri au fost repre zentanfli ai auto -
ritæflilor, reprezentanfli ai asociafliilor
profesionale partenere øi reprezentanfli
din mediul privat, membri A.R.T.S.

AACTUALITATE



Un oraø inteligent este o viziune de dezvoltare urbanæ
care integreazæ tehnologia informafliei øi a comunicafliilor
(TIC) øi Internetul lucrurilor (IoT) într-un mod sigur
pentru a gestiona activele oraøului. Acestea  includ sistemele
informatice ale departamentelor locale, øcoli, biblioteci,
sisteme de transport, spitale, centrale electrice, reflele de
alimentare cu apæ, gestionarea deøeurilor, aplicarea legii øi
alte servicii comunitare. Un oraø inteligent este promovat sæ
utilizeze informatica øi tehnologia urbanæ pentru a îm -
bunætæfli eficienfla serviciilor. TIC permite oficialilor ora -
øului sæ interacflioneze direct cu comunitatea øi cu infra -
structura oraøului øi sæ monitorizeze ceea ce se întâmplæ în
oraø, modul în care evolueazæ acesta øi cum sæ permitæ o
calitate mai bunæ a vieflii. Prin utilizarea senzorilor integrafli
în sistemele de monitorizare în timp real, datele sunt
colectate de la cetæfleni øi dispozitive, apoi sunt procesate øi
analizate. Informafliile øi cunoøtinflele acumulate sunt „chei”
pentru combaterea lipsei de eficienflæ. 

Tehnologia informafliei øi a comunicafliilor este folositæ
pentru a îmbunætæfli calitatea, performanfla øi interactivitatea
serviciilor urbane, pentru a reduce costurile øi consumul de
resurse øi pentru a îmbunætæfli contactul dintre cetæfleni øi
guvern. Aplicafliile urbane inteligente sunt dezvoltate
pentru a gestiona fluxurile urbane øi pentru a permite
ræspunsuri în timp real. Prin urmare, un oraø inteligent
poate fi mai pregætit sæ ræspundæ provocærilor decât unul
care are o relaflie „tranzacflionalæ" simplæ cu cetæflenii sæi.

Oraøele trebuie sæ creascæ substanflial eficienfla cu care
opereazæ øi sæ-øi utilizeze resursele. Îmbunætæflirile majore
ale eficienflei pot fi realizate prin interconectarea orizontalæ
a sistemelor individuale, cum ar fi: electricitatea, apa,
canalizarea øi gestionarea deøeurilor, transportul, dar øi
securitatea, monitorizarea mediului sau informaflii meteo -
rologice.

La nivel ierarhic, sunt puse bazele pe care se pot
organiza øi dezvolta oraøele inteligente. Organismele de
standardizare, europene ETSI, CENELEC, CEN øi cele
internaflionale – ISO, IEC, ITU-T – conlucreazæ øi ela -
boreazæ standarde care sæ acopere toate domeniile necesare
dezvoltærii unui oraø inteligent. 

Menflionæm comitetul ISO/TC 268, care a elaborat
standardele:

• ISO 37120, Dezvoltarea durabilæ a comunitæflilor –
Indicatori pentru servicii în oraø øi calitate a vieflii;

• ISO 37101, Dezvoltarea durabilæ în comunitæfli –
Sistem de management pentru o dezvoltare durabilæ –
Cerinfle øi ghid de utilizare;

• ISO/TR 37150, Infrastructuri ale comunitæflii
inteligente;

• ISO 37151, Infrastructuri inteligente în comunitate –
Principii øi cerinfle pentru mæsurætorile de performanflæ. 

De asemenea, se poate aminti Telecommunication
Standardization Sector (ITU-T), care a promovat øi realizat
standardul Y.2060, Infrastructura informaflionalæ globalæ,
aspectele legate de protocol internet øi reflele de ultimæ
generaflie.

În sfârøit, se cuvine menflionatæ contribuflia IEC la dez -
voltarea oraøelor inteligente, cu seria IEC 62264, care se
ocupæ de sisteme de integrare în conducerea întreprin -
derilor, dezvoltat pe module privind gestionarea opera -
fliunilor de fabricaflie. 

Comitetul tehnic ISO/TC 292, Securitate øi rezilienflæ, a
elaborat urmætoarele standarde:

• ISO 22320, Securitatea societæflii – Gestionarea
situafliilor de urgenflæ – Cerinfle privind ræspunsul la
incidente; 

• ISO 22322, Securitatea societæflii – Gestionarea
situafliilor de urgenflæ – Ghid pentru avertizare publicæ;

Adrian Colgiu, expert standardizare, Departamentul Electric, 
Direc ia Standardizare, Asocia ia Românæ de Standardizare (ASRO)
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• ISO 22324, Securitatea societæflii – Gestionarea
situafliilor de urgenflæ – Ghid pentru alerte cu coduri de
culori;

• ISO 22325, Securitate øi rezilienflæ – Managementul
situafliilor de urgenflæ.

Organismul naflional de standardizare – ASRO – a
adoptat o serie de standarde care promoveazæ oraøul
inteligent, dintre care amintim standardele care gestioneazæ
situafliile de urgenflæ:

• ISO 22311 (SR EN ISO 22311:2015), Securitatea
societæflii. Supraveghere video. Interoperabilitatea exportului;

• ISO 22320 (SR ISO 22320:2013), Securitatea societæflii.
Managementul urgenflelor. Cerinfle privind ræspunsul la
eveniment.

Existæ, de asemenea, comitete tehnice-oglindæ care au
adoptat øi au în vedere adoptarea de standarde privind
oraøul inteligent cum ar fi: 

• ASRO CT 6 - ETSI/Smart M2M, Comunicaflii M2M,
Infra structuræ IoT;

• ASRO CT  140 - IEC/TC 57, CLC/TC 57 – Tele -
conducere;

• ASRO CT 208 - ISO/IEC JTC 1 – Tehnologia infor -
mafliei;

• ASRO CT  167 - IEC/PC118, Interfaflæ utilizator –
Reflea inteligentæ;

• ASRO CT  281 - ISO/TC 163, Performanfla energeticæ
a clædirilor;

• ASRO CT  335 - ISO/TC 59, Construcflii;
• ASRO CT  345 - ISO/TC 204, Transport inteligent;
• ASRO CT  19 - ISO/TC 257, IEC/TC 242, Mana -

gementul energiei;
• ASRO CT  376 - ISO/TC 223, Securitatea societæflii.

În figura urmætoare se prezintæ domenii care fac parte
din oraøul inteligent. 

SSMART CITY



EEVENIMENT

Prin solu iile Power, Legrand ræspunde aplica iilor cu
un grad ridicat de complexitate, asigurând atât confort i
control, cât i siguran æ în exploatare i economie de
energie. 

Noul sistem EMS CX3 de management al circuitelor
electrice permite mæsurarea parametrilor electrici, trans -
miterea i vizualizarea informa iilor, controlul i comanda
echipamentelor.

Mæsurarea, controlul i supravegherea consumului de
energie electricæ sunt asigurate prin noile solu ii IME.

Gama Niloé evolueazæ!

Un adeværat clasic Legrand, gama Niloé este acum i mai
u or de instalat. Mecanismele ocupæ mai pu in spa iu în
dozæ, întrerupætoarele au borne automate, clapetele de
deblocare sunt mai mari i noile gheare conferæ o mai mare
rezisten æ la smulgere.

Întrerupætoarele pot fi transformate în întrerupætoare cu
iluminare prin simpla adæugare a unui LED, lumina fiind
vizibilæ prin plæcile standard translucide. Protec ia pentru
copii este integratæ în mecanism.



EEVENIMENT

Parte din Programul Eliot - Programul Legrand dedicat
produselor conectate Internet of Things - Videointerfonul
conectat Classe300X13E este modern, conectat, simplu.
Direct de pe smartphone, utilizatorul poate:

• ræspunde la apel din interiorul sau exteriorul casei
• controla deschiderea u ii sau a por ii
• activa camerele video i vedea imaginile
• activa iluminatul exterior i sistemul de iriga ii.

Senzorii CP Electronics pentru controlul iluminatului pot
controla orice sursæ de luminæ, în orice tip de clædire, adaptat
nevoilor spa iului, pentru un maximum de confort i
flexibilitate.

CP Electronics, achizi ionat de cætre Grupul Legrand anul
trecut, este liderul britanic în sisteme de control al ilumi -
natului.

• Douæ tehnologii de detec ie: PIR sau Microunde
• Control: ON/OFF, Dimare DALI/DSI, Dimare

Analogicæ, KNX
• Instrument de configurare.

Solu iile UPS Legrand asiguræ cele mai bune niveluri de performan æ în materie de putere
i timp de alimentare de rezervæ, fiind adaptate în func ie de aplica ii: reziden ial i

microîntreprinderi, întreprinderi mici i mijlocii, corpora ii i proiecte mari.
Gama completæ asiguræ continuitatea fluxului de energie pentru protejarea constantæ a

datelor importante, echipa mentelor i fluxului de lucru.

Blocurile multiprizæ multimedia verticale cu încærcare
wireless prin induc ie pentru smartphone oferæ, în plus fa æ
de designul elegant în culori negru i aluminiu: 2 prize USB
de 2400mA, protec ie la supratensiune i întrerupætor.
Variantele adi ionale ale produsului includ func iuni pre cum
încærcætor micro USB i punct de acces cu extindere semnal
Wi-Fi.

Solu iile complete LCS3 de cablare cupru i fibræ opticæ aduc
noutæ i care permit scalabilitate i o eficien æ crescutæ:

• Instalare i mentenan æ u oaræ
• Modularitate
• Performan æ: conectori RJ45 de la Cat5e la Cat8, suportæ

aplica ii POE++
• Patch panel-uri de fibræ modulare, non-modulare, fixe sau

rotative. 

www.legrand.ro 



Cu aceste camere de termoviziune putefli descoperi øi
diagnostica o gamæ largæ de probleme: conexiuni electrice imper -
fecte, probleme legate de rulmenfli la nivelul motoa relor øi al altor
maøini electrice rotative, monitorizarea regimului termic normal
de funcflionare precum øi multe probleme de naturæ mecanicæ.

Un loc anormal de cald sau de rece sau un regim termic
neobiønuit în echipamentele de proces indicæ deseori pro bleme foarte
grave. Acest lucru face din camerele de ter mo viziune instrumente
indispensabile pentru întreflinerea pre dic tivæ regulatæ a echipa -
mentelor mecanice sau electrice da to ritæ captærii imaginilor termice øi
a rapoartelor detaliate generate. 

Este necesaræ acordarea unei atenflii speciale tuturor
echipamentelor care funcflioneazæ øi au o fluctuaflie a tem peraturii
sub sau peste limitele admise. Astfel de fluctuaflii pot indica defecte
grave, care neidentificate øi neremediate la timp ar putea genera
costuri foarte mari de reparaflii. Cu aceste camere de termoviziune
avefli totul sub control din punct de vedere al monitorizærii tempe -
raturilor.

Væ prezentæm în tabelul de mai jos câteva ccaracteristici øi spe -
cificaflii tehnice ale Camerelor de termoviziune seria Fluke
Professional, Ti200, Ti300, Ti400, Ti450. 

Fiecare dintre aceste camere poate fi conectatæ la Apli caflia
Fluke Connect®, cu toate avantajele pe care aceasta le oferæ:

• Aplicaflia Fluke Connect împreun cu camerele de ter -
moviziune reprezintæ singurul sistem de mæsurare wireless care væ
permite sæ fifli în contact cu întreaga echipæ færæ sæ pæræsifli locaflia
în care væ aflafli;

• Prezentafli sau transmitefli un raport detaliat cu aju torul
aplicafliei instalatæ pe tabletæ;

• Permite pæstrarea istoriei valorilor înregistrate pentru
comparaflii ulterioare.

Sistem wireless Fluke Connect® - Vedefli, Salvafli øi distribuifli
direct de pe teren øi conectafli-væ la cea mai mare gamæ de

instrumente de mæsuræ øi test wireless cu ajutorul aplicafliei Fluke
Connect™

Astfel, tehnicienii de întreflinere pot face cu uøurinflæ o
comparaflie în paralel cu inspecfliile anterioare, pentru a determina
condifliile anormale de funcflionare ale unui echipament øi pot
stabili dacæ este necesaræ orice intervenflie planificatæ Acest lucru
prelungeøte durata de funcflionare a echipamentului, economisind
timp øi bani, øi reduce riscul unor perioade de inactivitate.

Camerele de termoviziune Ti200, Ti300, Ti350 sau Ti400 de la
Fluke sunt echipate cu focalizare automatæ LaserSharp®, pentru a
obfline întotdeauna imagini perfect focalizate.

Væ semnalæm încæ o facilitate: putefli extinde perfor manflele
camerelor de termoviziune prin conectarea len tilelor inteligente ce
nu necesitæ cali brare. 

Practic, obflinefli astfel - cu fiecare nouæ lentilæ conectatæ, o
nouæ cameræ de termoviziune!

Øi o oportunitate comunicatæ de Ronexprim, valabilæ pânæ la
31.12.2017: Achizitionafli una dintre camerele de termoviziune
Ti200, Ti300, Ti400 sau Ti450 øi primifli CADOU la alegere o
LENTILÆ (TELE2 sau WIDE2).

MÆSURARE ØI TESTARE



Vineri 30 iunie 2017, FEGIME România a organizat
Fegime Day 2017, ziua internaflionalæ a grupului FEGIME,
eveniment ce s-a desfæøurat la Clubul Ambasad'Or din
Otopeni øi la care au participat angajaflii membrilor gru -
pului Fegime din România (Consolight, Elda øi Can Power)
precum øi reprezentanflii unora din furnizorii EPS
(European Preffered Suppliers). 

FEGIME reuneøte 230 de distribuitori independenfli din
18 flæri europene, cu o cifræ de afaceri de 4,7 miliarde euro
(10% din piafla europeanæ de profil) øi sprijinæ activ firmele
membre prin diverse acfliuni. Astfel FEGIME pune la dis -
poziflie instalatorilor øi specialiøtilor din domeniul echipa -
mentelor electrice, aplicaflia software Electro Tools, pentru
iPhone øi tablete/telefoane cu Android, un instrument util
pentru calcule de alegere øi dimensionare øi pentru intero -
garea cataloagelor de produse. 

Evenimentul din 30 iunie a oferit celor prezenfli ocazia sæ
facæ un bilanfl al celor peste doi ani de existenflæ a FEGIME
România. PPentru detalii, accesafli www.fegime.ro. 

EVENIMENT

Joi, 29 Iunie 2017, la Hotelul Ramada Hotel & Suites
Bucharest North,  Schneider Electric România a
organizat o prezentare a unora din produsele øi tehno -
logiile sale recent lansate pe plan mondial.

Evenimentul a cuprins urmætoarele prezentæri:
- Conectivitate & Evoluflie: Tablouri inteligente &

Power tag: concept, arhitecturi de comunicaflie – exem -
plificæri în domeniul medical øi retail. Introducere în
lumea Masterpact MTZ

- Eficienflæ energeticæ în clædiri: Accusine - soluflii
adec vate pentru compensarea puterii reactive øi a
factorului de putere

- Eficienflæ electricæ în clædiri: Altivar process -
Soluflii adecvate de variaflie de vitezæ & beneficii

Evenimentul s-a bucurat de prezenfla unui nu -
meros auditoriu compus din specialiøti în proiectarea
instalafliilor electrice din clædiri øi industrie. 



Spectrul luminii produse
Aparent, unul dintre cele mai importante beneficii ale

LED-urilor este „calitatea luminii” pe care sunt capabile sæ
le ofere, adicæ un spectru continuu, în domeniul lungimilor
de undæ vizibilæ. Din pæcate, nu toate LED-urile sunt con -
struite pentru a produce un spectru continuu. Mai ales cele
ieftine sau cele care sunt cunoscute „cu luminæ rece”
(>5000K).  De fapt, cu cât spectrul emis este mai continuu,
deci cu cât lampa este „mai bunæ”, cu atât eficacitatea lumi -
noasæ este mai slabæ. Confortul øi sænætatea sunt un pic mai
importante decat eficacitatea luminoasæ, mai ales în cazul
copiilor. Cu alte cuvinte, cu cât eficacitatea luminoasæ de -
claratæ este mai mare pe un ambalaj frumos colorat, cu atât
lumina este emisa excesiv cætre spectrul albastru øi mai puflin
în celelalte culori. Principalul efect negativ asupra or -
ganismului uman la expunerea îndelungatæ în aceaste
lungimi de undæ, conform unor studii AMA (American
Medical Association) øi nu numai, este afectarea drasticæ a
producerii de melatoninæ. Cu alte cuvinte, niveluri scæzute
ale acesteia contribuie la insomnie, obosealæ ocularæ øi
generalæ dar øi tulburæri afective sezoniere. Pærerile sunt
împærflite între medici øi „marketeri”; nu spun care parte
susfline ce... personal însæ, atâta timp cât medicii vorbesc
despre sænætate cred cæ tofli ceilalfli ar trebui sæ asculte.

Ca sæ putefli cât de cât evita acest lucru, asigurafli-væ cæ
toate læmpile pe care le achiziflionafli au spectru larg, con -
tinuu, asemænætor læmpilor incan descente sau halogen. Ar
trebui ca pe ambalaj sau în catalog sæ existe o pictogramæ de
spectru. Evitafli desenele precum cele care aratæ
ca cel din dreptul „early LED” (o denumire
politicoasæ comercial pentru LED-uri proaste).

Utilizarea cip-urilor de calitate
scæzutæ
Faflæ de toate celelalte surse, cele cu LED au o

duratæ de viaflæ mare. În mod obiønuit se men -
flioneazæ 50.000 h, însæ cele aøa zis comerciale
menflioneazæ 25.000 h. La mai puflin de 25.000 de
ore nu meritæ sæ achiziflionafli o lampæ LED, decât
dacæ este mai ieftinæ decât o lampæ fluorescentæ

compactæ. Mai este însæ ceva, extrem de important de altfel.
Mare parte dintre LED-urile comerciale nu reuøesc sæ atingæ
aceste durate de viaflæ datoritæ cip-urilor de slabæ calitate.
Acestea dezvoltæ micro-fisuri, ducând la o scædere acceleratæ
a fluxului luminos. Multe læmpi mai produc doar 70% din
valoarea declaratæ iniflial dupæ numai 6 - 10.000 de ore. Iar o
sursæ trebuie înlocuitæ dupæ ce fluxul luminos scade sub 80%. 

Aici,  singurele indicaflii sunt preflul sau fabricantul cip-
ului ...sau aøteptafli sæ vedefli cât fline lampa vecinului... Pe
pachetele frumos colorate din „SuperDoitYourself” nu
avefli speranfle sæ vi se indice dupæ câte ore „scade lumina la
trei sferturi”.

Utilizarea de drivere necorespunzætoare
O altæ problemæ comunæ este faptul cæ mulfli pro -

ducætori de LED-uri nu asiguræ o potrivire corespunzætoare
între drivere øi celelalte componente. Deøi poate pærea o
problemæ minoræ, aceastæ neconcordanflæ poate face ca
læmpile sæ producæ luminæ „intermitentæ”, chiar dacæ acest
lucru este pentru noi imperceptibil. În ciuda faptului cæ
flicker-ul este aproape insesizabil, ochii noøtri încearcæ sæ se
adapteze la aceste schimbæri rapide în luminæ. Rezultatul
este pe termen scurt oboseala øi migrena, iar pe termen lung
afectarea retinei... si din nou: copiii!!! Este bine sæ avefli în
vedere ca atât driverul cât øi LED-ul sæ fie produse de
aceeaøi firmæ. Mai avefli însæ la îndemânæ o probæ simplæ: cu
ajutorul telefonului mobil: (stânga bine; dreapta prost).

Ing. Cornel Sfetcu
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OOPINII

Materiale de dispersie a luminii

Mai sus sunt douæ imagini de corpuri LED de tip panou
luminos, care utilizeazæ ca material de dispersie: în stânga
PS (Polyphenylene sulfide), în dreapta PMM (Polymethyl
methacrylate), dupæ 6 luni de utilizare. Deøi PS este mai
ieftin øi mai popular printre cei mai mulfli fabricanfli, acesta
devine galben øi prezintæ pete întunecate care au ca rezultat
înræutæflirea eficacitæflii luminoase pe lângæ efectul inestetic.

Utilizarea slabæ a luminii naturale

Nu uitafli însæ cæ lumina naturalæ este cea care trebuie
utilizatæ la maximum. În multe cazuri, mai ales în clædirile
de birouri, sistemul de iluminat este aprins pe toatæ durata
programului, fie cæ spafliul este ocupat, fie ca nu. Øi acest
lucru este lesne de observat fæcând un tur prin orice oraø, în
clædiri administrative sau private. Culmea este cæ sunt
ocupate în general de acei ultra-conøtiincioøi „verzi” care
sting lumina acasæ o oræ pe an de Ziua Pæmântului...

Sistemele LED sunt cele mai versatile øi oferæ cele mai
mari beneficii ale combinærii luminii naturale øi artificiale,
prin sistemele de comanda øi control. Aproape cæ un sistem
de iluminat LED dintr-o clædire de birouri nu ar trebui sæ
fie conceput færæ un sistem de management øi control care
sæ flinæ seama de iluminatul natural øi de ocuparea spafliului.

Øi alte multe probleme... mai apæsætoare

Ar mai fi încæ de menflionat øi alte aspecte tehnice. Însæ
trebuie înøirate în treacæt øi câteva aspecte non-tehnice. În
perioada actualæ de transformare a Business-ului de Sisteme
de Iluminat de la „clasic” la LED, multe firme vând Brand-
uri, Brand-urile dispar, apar Pictograme cu pretenflii de
Branduri, dar care existæ doar datoritæ site-urilor frumoase,
pline invariabil de poze cu copaci fericifli. Oameni care
altædatæ trebuiau sæ munceascæ o viaflæ ca sæ fie recunoscufli
în branøæ sunt înlocuifli de bæiefli cu certificate de absolvire.
Comitetele øi Comisiile altæ datæ cu adeværat Naflionale se
despart, dispar sau lâncezesc... øi nu doar din lipsæ de
resurse materiale. Unii îøi fac Asociaflii... neapærat tot
Naflionale, dar formate din câfliva istefli cu interese comune
care fac gælægie în media øi social media pentru orice
mærgicæ. Firme de apartament fac proiecte pompoase sau
dau Certificate de absolvire pentru tot felul de cursuri
recunoscute Naflional øi Internaflional... de nu øtiu ce
Agenflie... altfel nu pofli sæ-fli faci meseria chiar dacæ ai în
spate lucræri de referinflæ øi destule cunoøtinfle teoretice øi
practice. Multi-, Trans-, Naflionalele, firme mari sau pitice,
care mai træiesc, se plâng cæ nu-øi mai gæsesc oameni, pentru
cæ spun dânøii øcoala nu-i mai pregæteøte... dar nici ei nu se
mai preocupæ decât sæ aibæ oameni cu faflæ pentru internet,
voci la telefon sau ræspândaci în social media. Nu ar pune

mâna pe un om cu experienflæ
care sæ le producæ un colectiv de
oameni tineri... pentru cæ deh...
pe un om bun fli-l furæ altul cât
ai zice LED... 

Mæ gândesc cæ a avut drep -
tate scenaristul unui film SF
despre sfârøitul civilizafliei, în
care, la un moment dat, un moø
prinde un moment de liniøte øi le
spune apæsat øi calm tuturor
plictisiflilor øi agitaflilor adunafli
în cadru, cæ mai pot încæ sæ se
gândeascæ cu optimism la
viitorul lor atât timp cât au øansa
sæ mai aibæ câfliva bætrâni prin
preajmæ. 



Honeywell Connected Services este o filozofie ce
valorificæ conectivitatea echipamentelor unei clædiri, astfel
ca în timpul operærii costurile sæ fie reduse la minim øi sæ se
obflinæ øi alte beneficii printr-o întreflinere inteligentæ, toate
fiind integrate în Honeywell Outcome Based Service.

Honeywell Outcome Based Service integreazæ douæ
aplicaflii pentru dispozitivele mobile:  Honeywell Vector
Occupant App, ce conecteazæ managerii clædirii cu ocu -
panflii ei, øi Honeywell Pulse™ ce permite managerilor
clædirii sæ primeascæ în timp real notificæri despre parametrii
clædirii.

Honeywell Outcome Based Service analizeazæ per -
formanflele clædirii, în comparaflie cu altele similare øi oferæ
un instrument puternic  de creøtere a eficienflei, de reducere
a riscurilor øi gestioneazæ mentenanfla pe întreaga duratæ de
viaflæ, cu scopul minimizærii costurilor de întreflinere.

Honeywell Outcome Based Service demonstreazæ per -
formanfla în timp real, prin utilizarea eficientæ a tehnologiei
øi a datelor privind performanfla clædirilor, pentru a con -
centra activitæflile de întreflinere acolo unde acestea sunt cele
mai necesare pentru a îmbunætæfli eficienfla operaflionalæ øi a
maximiza timpul de funcflionare.

La baza Honeywell Outcome Based Service se aflæ
nevoia esenflialæ de a menfline clienflii conectafli la perfor -
manfla clædirii, oferind date transparente øi accesibile, infor -
mând øi avertizând clienflii cu privire la problemele critice
legate de echipamentul clædirii.

Beneficii ale Honeywell Outcome Based Service

• Îmbunætæflirea øi susflinerea performanflei operaflionale.
• Controleazæ constant performanfla clædirii prin analize

în timp real. Oferæ date privind facilitæflile în timp real
pentru a spori performanfla operaflionalæ øi eficienfla optimæ.
Include recenzii sistematice pentru a susfline performanfla
operaflionalæ.

• Detectarea precoce a problemelor operaflionale.
• Monitorizeazæ performanfla clædirii øi detecteazæ

defectele într-un stadiu incipient, adesea înainte ca acestea
sæ ducæ la probleme mai mari.

• Susflinerea performanflei eficiente din punct de vedere
energetic.

• Performanfla clædirilor tinde sæ scadæ cu 1% pânæ la
7% pe an dacæ nu este monitorizatæ îndeaproape. Cu
ajutorul Honeywell Outcome Based Service sunt moni -
torizate defecfliunile clædirilor øi ale sistemelor mecanice
pentru a preveni deteriorarea lor øi pentru a ajuta clædirile sæ
devinæ eficiente din punct de vedere energetic.

• Oferæ funcflionalitæfli ulterioare pentru a menfline la zi
infrastructura clædirilor.

• Clædirile dispun permanent de cea mai recentæ ver -
siune a software-ului Honeywell Outcome Based Service
pentru a oferi clienflilor noile funcflionalitæfli, pentru a
îmbunætæfli eficienfla operaflionalæ øi a rezolva problemele
mai repede.

• Vizibilitatea claræ a performanflei clædirilor øi a
informafliilor.

• Pæstreazæ clienflii conectafli la indicatorii de perfor -
manflæ a clædirilor prin vizualizarea tablourilor de bord øi a
documentelor cheie într-o locaflie accesibilæ central.

• Reduce riscurile de defectare øi de nefuncflionare.
• Serviciul Honeywell Outcome Based Service permite

activitæflilor dinamice preventive sæ se concentreze asupra
activitæflilor cu impact sporit pentru a reduce riscul de
nefuncflionare. Îmbunætæflirea continuæ a serviciilor reduce
øi mai mult probabilitatea de nefuncflionare în viitor.

• Permite o colaborare continuæ a serviciilor de calitate
øi îmbunætæflirea continuæ a lor oferitæ de Honeywell, care le
oferæ clienflilor posibilitatea de a-øi conduce clædirile mai
bine.

• Servicii conexe - noi aplicaflii mobile.

EEVENIMENT
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