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PROTECT, IA LA INCENDIU

Primul nivel de protecie – detecia rapidæ –
CerberusTM PRO

CerberusTM PRO este un sistem anti-incendiu care
excelează prin detecție rapidă și fiabilă, semnalizare
sonoră și control, protejând astfel oamenii și bunurile. 

CerberusTM PRO oferă patru variante constructive de
centrale anti-incendiu, potrivite pentru orice fel de apli -
cații, indiferent de mărimea și gradul de complexitate al
acesteia și poate fi folosit atât în mod independent cât și
conectat în rețele, utilizând tehnologia LAN. Centralele
sunt ușor de utilizat și prezintă avantajul gestionării de la
distanță, facilitând astfel mentenanța sistemelor fără a
mai fi necesară deplasarea echipei tehnice în locația res -
pectivă.

CerberusTM PRO asigură, de asemenea, caracteristici
unice de siguranță ale sistemului. Fiecare detector de
incendiu și fiecare dispozitiv periferic aferent are încor -
porat un izolator la scurt-circuit, astfel încât circuitele
deschise pot fi localizate în mod facil. Toate aceste
aspecte fac ca centrala de incendiu să fie ușor de operat
și se asigură acționarea în siguranță și corectă în cazul
unui eveniment.

În afara centralelor anti-incendiu, gama CerberusTM

PRO oferă, de asemenea, un terminal de incendiu care
poate fi conectat la rețea. El oglindește display-ul și
funcțiile centralelor antiincendiu. Acesta poate fi, de
asemenea, folosit ca terminal de funcționare adițional,
suplimentar centralelor anti-incendiu – de exemplu într-o
cameră de monitorizare a securității sau zona de recepție
a unei clădiri. Aceasta permite o reactivare mai rapidă în
caz de alarmă, deoarece persoana responsabilă nu trebuie
să se deplaseze până la centrală. Terminalul anti-incendiu
conectabil în rețea poate fi folosit ca un terminal opera -
țional în stand by. În cazul în care o centrală nu va func -
ționa, terminalul va prelua funcția acesteia.

Detectoarele de incendiu

Familia de detectoare inteligente CerberusTM PRO
răspunde tuturor cerințelor, de la camere curate la medii
dificile. De asemenea, pun la dispoziție o soluție pentru
detecția de CO, independent de incendiu. Detectoarele
inteligente cu tehnologie ASA (ASA - Analiză Semnal
Avansată) reacționează mai eficient datorita celor nouă
seturi de parametri selectabili, ceea ce face astfel încât

Cum protejăm eficient și ușor clădirile de

pericolul incendiilor
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detectoarele să fie imune la fenomene înșelătoare, astfel
prevenindu-se costurile și întârzierile cauzate de alarmele
false. Aceasta înseamnă că, în cazul unui incendiu ade -
vărat, detectoarele cu tehnologie ASA (ASA - Analiză
Semnal Avansată) reacționează mai eficient.

Sistem de detecie wireless

Sistemul de detecție a incendiului SWING (Siemens
Wireless Next Generation) oferă un nivel ridicat de fia -
bilitate și flexibilitate, fiind în același timp unica soluție de
detecție incendiu wireless. Swing combină o rețea
wireless sigură cu tehnologia ASA patentată (Advanced
Signal Analysis) pentru a se asigură de o detecție optimă
la incendiu.

În zonele cu fenomene înșelătoare, detectoarele ASA
sunt alegerea ideală, deoarece asigură detecția și previn
alarmele false. Mulțumită tehnologiei lor inteligente ana -
lizează rapid principalele caracteristici ale unui potențial
incendiu: existența particulelor de fum, căldura excesivă
și dioxidul de carbon.

În rețeaua de tip mesh, fiecare dispozitiv wireless
comunică cu dispozitivele adiacente, ceea ce înseamnă că
cel puțin două căi redundante sunt disponibile în orice
moment pentru a transmite informații. Pentru a crește
siguranța, fiecare dispozitiv are două benzi de frecvență
cu canale multiple.

În cazul unei tulburări, rețeaua se "repară" singură
schimbând canalele sau benzile de frecvență și prin trans -
miterea informației mai departe printr-un dispozitiv adia -
cent. Aceasta asigură că toate informațiile disponibile
ajung în interfață și în cele din urmă în centrala anti-
incendiu.

Astfel, detectoarele cu tehnologie ASA sunt prima
alegere pentru aplicațiile sofisticate în medii curate,
moderne sau dificile, cum ar fi holuri cu scopuri multiple,
bucătăriile cantinelor, centre de date și facilități de
producție industrială.

Cerberus DMS

De ce ați avea nevoie de un produs software în plus
față de un sistem de detecție incendiu de calitate înaltă?

Platforma de management Cerberus DMS prezintă un
singur punct de intrare pentru utilizatori de a opera, mo -
nitoriza și optimiza sistemele de siguranță la incendiu și
de securitate sau o combinație a acestora. Migrarea de la
MM8000, precursorul acestuia, se face cu ușurință.

Cerberus DMS este o arhitectură flexibilă care permite
scalabilitate de la sisteme mici și mijlocii la mari și com -
plexe. Platforma oferă distribuții personalizabile și spe -
cifice pieței. Cerberus DMS poate fi instalat pe un singur
computer, cu funcționalitate completă a serverului și a
clientului. În plus, clienții instalați, Web și Windows App
pot fi adăugați și pe hardware separat. Interfețele web
oferă clientului o flexibilitate sporită pentru funcționarea și
viitoarele extensii, de exemplu aplicații mobile pentru
tablete și telefoane inteligente.

De ce avem nevoie de un astfel de software ?
• Pentru a susține o mai rapidă și precisă luare a

deciziilor într-o situație de urgență
• Pentru a-și îndepli obiectivele cu mai puține resurse

și training-uri mai simple pentru situațiile în care per -
sonalul se schimbă frecvent

• Pentru a crește fiabilitatea site-ului.

Fie că aveți nevoie de o aplicație simplă pentru ges -
tionarea sistemului de incendiu sau de o aplicație avan -
sată pentru un sit industrial complex, Cerberus DMS vă
sprijină în a proteja clădirea dumneavoastră într-un mod
mai inteligent, mai eficient și mai flexibil.

Managementul siguranței dumneavoastră la incendiu
și managementul sistemelelor de securitate nu trebuie să
fie complicate. 

Cerberus DMS este o stație de management persona -
lizabilă care face ca protecția clădirii să fie mai inteligentă,
mai ușoară și mai flexibilă. Acesta vă oferă puterea de a
răspunde evenimentelor care implică siguranța vieții și
evenimentelor legate de securitate rapid și fiabil. Fluxurile
de lucru integrate și armonizate garantează o privire de
ansamblu rapidă și concentrată în timpul evenimentelor și
rezistență la eroarea de funcționare a sistemelor de sigu -
ranță și securitate conectate.

Bazat pe tehnologia de vârf de la Siemens, Cerberus
DMS se adresează nevoilor imediate ale sistemului dum -
neavoastră și adăpostește, de asemenea, extinderi vii -
toare, prin integrarea disciplinelor multiple cum ar fi si -
guranța la foc și securitate cu controlul accesului, detecția
la efracție și supravegherea video.

Conectivitate

Cerberus DMS poate integra și comunica cu o gamă
largă de familii de produse și sisteme precum:

Siguranța la incendiu
• Algorex
• CerberusTM PRO 
Securitate
• Milestone XProtect Expert/Corporate
• SiPass integrated
• SPC Intrusion.
www.siemens.ro/ bt

PROTECT, IA LA INCENDIU
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MÆSURARE ØI TESTARE

DLRO: testare paratrăsnet pentru

turbinele eoliene

În general, paletele turbinelor eoliene sunt fabricate
din materiale compozite, neconductoare. Aceasta în -
seamnă că o lamă care este lovită directă de trăsnet nu
poate absorbi și transfera cu ușurință energia electrică,
ducând astfel la deteriorări mecanice adesea catastrofale.
Pentru a asigura protecția împotriva trăsnetelor pro -
ducătorii de turbine au integrat un circuit de protecție. 

Megger, împreună cu un producător de top de centrale
eoliene, au dezvoltat un set de cabluri de test speciale
care, împreună cu testerele pentru măsurarea rezis ten -
țelor mici, oferă cea mai bună metodă pentru testarea re -
zis tenței circuitului de protecție împotriva trăsnetelor al tur -
binelor eoliene. Conductoarele de test ale turbinelor eo -
liene din seria KC sunt disponibile la 100 m, 60 m și 30 m,
fiind la fel de adecvate pentru utilizare în teren sau în
fabrică. Seturile sunt compuse din două cabluri de test de
10 A. Primul este un cablu de 5 m prevăzut cu o sondă
duplex pentru conectarea la receptorii de fulgere de pe
vârfurile paletelor turbinelor. Al doilea cablu este un cablu
de 30 m sau 60 m sau 100 m, prevăzut cu un clește
robust tip Kelvin, special conceput pentru a oferi ușurința
de utilizare, asigurând în același timp conexiunile de
încredere necesare pentru a asigura rezultate precise și
repetabile ale testelor. Cablul lung este înfășurat pe un

tambur de cablu de înaltă calitate și robust, echipat cu o
frână de fricțiune pentru a evita încurcăturile în timpul
desfășurării, respectiv înfășurării. Acest set de test este
destinat măsurării rezistenței circuitul de protecție la
trăsnet al unei turbine eoliene, fie în procesul de producție
sau complet funcțional la punerea în funcțiune, activități
de întreținere sau după reparații. 

Setul de test este proiectat pentru a fi conectat la
oricare instrument de test din gama Megger DLRO de 10
A sau Megger BT51. În orice caz, pentru utilizare în
exterior, modelul DLRO10HD este recomandat datorită
robusteții și gradului ridicat de protecție la intemperii. Cu
testerul DLRO se pot verifica și conexiunile existente în
circuitul de alimentare sau de ieșire al turbinei. Legătura
circuitului de paratrăsnet la circuitul de împământare și
valoarea ohmică corespunzătoare se pot verifica tot cu
instrumente Megger și anume, testerele de priză de
pământ tip clește DET14C și DET24C.

SebaKMT - Seba Dynatronic GmbH
Reprezentanța în România
Str. Av. Ștefan Protopopescu nr.1, Bl.C6, Ap.25, 
sector 1, 011725 București
tel: +40 (0)21 2309138; fax: +40 (0)21 2039381
www.megger.com; www.sebakmt.com;
seba.ro@sebakmt.com; www.cabletestvan.com 
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Recent îmbunătățită cu aplicații pentru domeniul residențial,
pre-programate, imprimanta portabilă BMP 21 –PLUS va ajuta la
identificarea facilă a oricărui cablu, componentă sau circuit al
tabloului electric din locuințe.

După ce ați testat puterea de neoprit a imprimantei BMP21-
PLUS, nu veți mai vrea să o împărțiți cu nimeni!

Această nouă imprimantă portabilă este cel mai
performant dispozitiv de etichetare de teren pentru
mediile: electric, telecomunicații, infrastructura IT și
industrial. Unitatea combină un aspect compact exterior
cu caracteristicile inteligente de imprimare pentru fire și
cabluri, blocuri terminale, panouri de programare, supra -
fețe plane etc.

Forma imprimantei BMP21-PLUS a fost reproiectată în
vederea îmbunătățirii durabilității și ergonomiei, având un
echilibru centrat și marginal pentru o prindere și manipu -
lare ușoare. Culorile foarte vizibile galben și negru,
precum și tampoanele de protecție din cauciuc asigură
vizibilitatea pe teren a imprimantei, susținută de o efi -
ciență demonstrată. Produsul a trecut testele de impact și
vibrații, conform metodei MIL-STD-810G, 5.16.6 S4.6.5,
demonstrând că deși lovit, poate funcționa în continuare.

Nu numai că BMP21-PLUS este mai compactă la
exterior, dar este și mai inteligentă în interior. Imprimanta
este prevăzută cu o nouă baterie cu durată lungă de
funcționare, cu ioni de litiu, un ecran LCD larg cu lumină
de fond și o bibliotecă grafică cu 104 simboluri pentru
aplicații electrice, locuințe inteligente, siguranță și co -
municații de date. Mai este prevăzut cu o funcție auto -
mată de formatare a etichetelor pentru nouă (9) aplicații
convenționale, incluzând marcajele firelor și a panourilor
de programare și permițând utilizatorilor introducerea
simplă a cartușelor de etichetare și pornirea imprimării –
nefiind necesară nicio setare.

Aceste elemente sunt îmbunătățite
prin opțiunile extinse de culori și

dimensiuni ale materialelor impri -
mantei, incluzând 70 de com -
ponente ale materialelor de înaltă

tehnologie cu formate continue ale
etichetei de până la 19 mm lățime.

După imprimarea și tăierea eti chetei,
funcția de prindere menține eticheta pe

poziție și previne căderea acesteia și pe loc.
Integritatea structurală și gama largă de

opțiuni de imprimare pun în evidență produsul
BMP21-PLUS pe piață. În plus, dacă adăugați și

prețul atractiv, imprimanta devine un produs prea
bun să fie ratat.

Accesoriile disponibile pentru imprimanta de etichete:
BMP21-PLUS includ un accesoriu magnetic extrem de
robust pentru imprimarea convenabilă hands-free și un

accesoriu multifuncțional
cu magnet, lanternă și
stand retractabil al im pri -
mantei, pentru o manipu -
lare mai ușoară.

Pregatiți-vă să utilizați etichetele de uz industrial Brady
pentru identificarea cablurilor și componentelor.

Priviti BMP 21-Plus în acțiune!

BRADY România
Tel.: +40 21 202 3032
Fax: +40 21 202 3100
www.bradyeurope.ro

ECHIPAMENTE

Aveți nevoie de o imprimanta portabilă inteligentă?
BMP™21-PLUS combină aspectul exterior compact cu

caracteristicile inteligente de imprimare
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Noul mecanism de priză cu terminale fără șuruburi 
(disponibil din Q3 2018)

Știm că electricienii apreciază instalările simple, rapide
și sigure în montaj aparent. De aceea, aducem soluția de
mecanisme de prize cu terminale fără șuruburi, care fac
cablarea mult mai simplă. Cablurile conectate sunt
protejate în terminale.

Noile mecanisme pentru întrerupătoare simple și cu
revenire, permit conectarea mai ușoară, alinierea pentru
siguranță, înșurubarea mai rapidă și testarea mai comodă.
De asemenea, este posibilă adăugarea fără efort a unor
noi funcții.

Caracteristici îmbunătățite pentru mecanismele pentru
întrerupătoare simple și cu revenire 

Noile mecanisme pentru prize cu terminale fără șuru -
buri sunt dotate cu butoane de acces aflate la îndemână.
Cu o dimensiune generoasă, butoanele de eliberare reduc

suprafața de presiune pe deget. Mecanica îmbunătățită
face ca eliberarea firelor cablate să fie și mai ușoară.

APARATAJ ELECTRIC

Noua generație de mecanisme Sedna –

proiectate pentru a răspunde așteptărilor
dumneavoastră

Echipa Schneider Electric știe cât este de important să vă faceți munca de zi cu zi mai ușoară. Tocmai din acest motiv, am
îmbunătățit calitatea și funcționalitatea mecanismelor din gama Sedna. Noua generație de mecanisme Sedna este prevăzută cu
gheare de înaltă calitate, este robustă și are funcții suplimentare, care fac mai eficient fiecare pas al instalării: de la conectare,
aliniere și înșurubare, până la fixare și testare. Instalarea nu a fost niciodată atât de ușoară, rapidă și comodă.

buton de acces
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La o simplă privire, sunt evidente numeroasele îmbunătățiri aduse mecanismelor Sedna pentru întrerupătoare
simple și cu revenire, care au rolul să vă eficientizeze procesul de instalare.

APARATAJ ELECTRIC

Mecanica noilor butoane face
eliberarea firelor cablate mai ușoară
ca niciodată.

Intrările conice de cablu fac introducerea
cablurilor în terminale mult mai ușoară.
Chiar și firele mai groase pot fi cablate,
datorită intrărilor mai largi.

Adâncimea de montare este de 
24 mm, ceea ce oferă libertate
instalării.

Schema de conexiuni este
imprimată pe spatele
mecanismului pentru
întrerupătoare simple 
și cu revenire.

Punctele de control din partea frontală permit
testarea și măsurarea tuturor funcțiilor – fără să
fie necesară dezasamblarea întrerupătorului.

Fie că este vorba de o instalare nouă, fie de o
renovare, acum pot fi adăugate module de
iluminat, fără a fi nevoie să se dezasambleze
mecanismul.
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Și în ceea ce privește alinierea sau fixarea, veți vedea imediat diferența in instalările dumneavoastră zilnice.
Noile mecanisme Sedna beneficiază de rame de fixare robuste, precum și de marcaje clare de aliniere, ceea ce

duce la instalarea rapidă și ușoară a acestora. 

Fantele pentru șuruburi permit
rotirea în ambele direcții pentru
a corecta poziția, fiind adaptate
pentru toate tipurile de
șuruburi.

Funcția de revenire a
ghearei simplifică reglajul
și demontarea.

Marcajele clare de aliniere
facilitează alinierea
mecanismelor multiple.

Înainte de instalare, ghearele sunt complet
acoperite în carcasă. Aceasta înseamnă că
ghearele nu se pot agăța în timpul instalării,
ceea ce scade riscul de accidentare.
Mulțumită mecanismului îmbunătățit,
ghearele se extind ușor, asigurând o aliniere
perfectă cu doza de montaj în timpul instalării.
Ghearele asigură fixarea în doza de montaj.Mecanismul și rama de

fixare sunt foarte robuste,
datorită celor 4 puncte de
fixare, puternice și fiabile. www.schneider-electric.ro/ro/
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Colier aplicat în 
0,8 secunde cu 
Autotool 2000 
CPK de la 
HellermannTyton.
Pistolul electric Autotool 2000 CPK a fost conceput 
pentru a accelera procesul de legare a cablurilor 
electrice. Etapele de legarea,fi xare, tensionarea și 
tăiere, sunt efectuate automat prin apăsarea unui 
buton - rapid și cu o calitate consistentă. Resturile 
rezultate sunt colectate într-o cutie de deșeuri, 
prin urmare, nu pot să cadă resturi de coliere pe 
sol sau în instalația de producție.



12 ELECTRICIANUL 4/2018

Terminalele EtherCAT din seriile ELX au fost
extinse prin adăugarea de terminale de intrare
analogică cu tehnologia TwinSAFE SC (Single
Channel). Aceste terminale I/O ultra compacte pot fi
folosite pentru a fi utilizate în aplicații cu zone de risc
care necesită transmisiune de semnal cu siguranță
intrinsecă și capabilități de siguranță funcțională. 

Terminalele ultra compacte ELX series, care
sunt cer tificate în concordanță cu specificațiile
standardelor ATEX și IECEx, permit conectarea
directă a echipamentelor de teren cu siguranță
intrinsecă până la Zona 0/20 bazându-se pe o
barieră de siguranță integrată. Noile design-uri
ale terminalelor extinse prin tehnologia
TwinSAFE SC fac, de asemenea, posibilă
obținerea unui nivel de siguranță echivalent cu
PL d/Cat.3, în conformitate cu EN ISO 13849-1
sau EN 62061. 

În acest fel, este posibilă folosirea tuturor
datelor de proces existente într-un sistem și pentru
tehnologia de siguranță, cum ar f i  în scopul de a
monitoriza viteza ven tilatoarelor din zonele predispuse la
risc de explozie. 

Noile terminale I/O sunt disponibile ca terminale de
12mm lățime cu două sau patru canale de intrare ana -
logică pentru 0/4…20 mA și pentru senzori de rezistență
RTD, termocuple/mV și tensometre. Mai mult de atât, un
terminal cu un singur canal este valabil pentru conectarea
directă a codificatorilor incrementali cu siguranță intrin -
secă, ce evaluează un semnal NAMUR activat de diag -
nostic în concordanță cu IEC 60947-5-6.

Tehnologia TwinSAFE SC

Cu ajutorul tehnologiei TwinSAFE SC, este posibilă
folosirea de semnale standard pentru task-uri legate de
siguranță în orice rețea sau sistem fieldbus. Datele de la
un terminal TwinSAFE SC sunt furnizate către TwinSAFE
Logic, unde sunt supuse procesării multi-channel legate
de siguranță. 

Datele provenite din diferite surse sunt analizate,
verificate pentru plauzibilitate și supuse unui process de
”votare„. Acest lucru este făcut de către blocuri de funcții

certificate precum Scale, Compare/Voting (1oo2, 2oo3,
3oo5), Limit, etc. Totuși, din motive de siguranță, cel puțin
una dintre sursele de date trebuie să fie o componentă
TwinSAFE SC. 

www.beckhoff.com/elx-twinsafe-sc

Terminalele EtherCAT ELX series extinse cu
tehnologia TwinSAFE SC

Transmisiune de semnal cu siguranță intrinsecă și siguranță

funcțională combinate într-un pachet ultra compact
Echipa Kreatron Automation 

Beckhoff Automation produce echipamente și
software de înaltă calitate, utilizând tehnologii de
ultimă generație și tehnici de dezvoltare ultra-
moderne în realizarea tuturor produselor lor. Pentru a
lua cea mai bună decizie în ceea ce privește pro -
iectele dumnea voastră și pentru a vă familiariza cu
posibilitățile de automatizare specifice dome niului
dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pe adresa:
office@kreatron.ro.

Pentru mai multe detalii referitoare la partenerii
noștri și produsele lor puteți accesa: www.kreatron.ro

Descoperă și încearcă!

Picture credits: Beckhoff Automation

APARATAJ ELECTRIC
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ACTUALITATE

Vă invităm să participați la Cursul ”VERIFICĂRI
ELECTRICE la CENTRALELE TERMICE”, organizat de
Aso ciația Română a Electricienilor - AREL și Asociația
Profesională a Specialiștilor din Domeniul Echipamentelor
sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat – ASPIR.

Cursul se adresează instalatorilor, electricienilor,
tehnicienilor și inginerilor service, personalului de specia -
litate autorizat ISCIR: RSL-IP și RVT etc.

Teme bordate
1. Condiții de amplasare și montare a instalațiilor elec -

trice;
2. Verificări electrice la Centrale Termice;
3. Verificarea împământării;
4. Metode de testare a generatoarelor de curent

electric, a stabilizatoarelor etc.;
5. Legislația specifică.
Cursul se va desfășura în București, Șoseaua Olteniței,

nr. 225 A. Punctul de lucru al Asociației Române a Elec -
tricienilor-AREL, Centrul Incubator de Afaceri (CIAF) în
intervalul orar 10:00 - 16:00. 

CONDIȚII DE ACCES
Pe baza dosarului complet de înscriere la cursuri care

cuprinde următoarele acte necesare:
- copie CI;
- copie diploma de studii (certificat calificare în do -

meniu);
- taxa de înscriere;
- contract formare profesională (numai pentru socie tăți);
- cerere de înscriere.

Înscrierea și depunerea acestor documente se poate
face: la sediul AREL, Șos. Olteniței nr. 225 A, sect.4, Bu -
curești, interfon 61 C, etaj 1, camera 6 sau prin e-mail: 

asociatia.electricienilor@gmail.com
tel: 0722 622 697 / 0744 544 886

Mai multe informații e-mail
florin.cetateanu@termoservice.ro tel: 0729205505

PREȚUL CURSULUI 260 lei fără alte taxe (TVA)

Curs ”Verificări electrice la centralele termice”

https://www.arel.ro/cursuri/147-curs-verificari-electrice-la-centralele-termice
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Expertiza globală LAPP ne ajută să vă oferim cele mai
bune soluții. Nu vorbim de doar 60 de ani de experiență,
vorbim despre 60 de ani de provocări zilnice gestionate,
lecții învățate, teste și noi produse lansate. Despre mii de
proiecte de succes implementate și cereri individuale
executate.

Fie ca sunt la Polul Nord sau în Himalaya, în mine sau
în peșteri subacvatice, în instalații de biogaz sau la eve -
nimente sportive în gheață și zăpadă, aplicațiile stabilesc
adesea standarde extreme pentru cabluri și conectori in -
dustriali. Ele trebuie să reziste la temperaturi foarte ridi -
cate sau foarte scăzute, să nu se dezintegreze în medii
agresive acide sau alcaline, și trebuie să fie deosebit de
rezistente la agresiuni mecanice. Cablurile "de pe raft" nu
vor funcționa o viață întreagă, anunțând eșecul în cel mai
scurt timp. Acest lucru poate duce la pierderi mari și,
uneori, chiar pune în pericol vieți, în special în zonele sau
fa bricile greu accesibile. Grupul LAPP, cu sediul în
Stuttgart, este unul dintre principalii furnizori de soluții
integrate și produse de marcă în domeniul tehnologiei de
cabluri și conexiuni și are, de asemenea, un portofoliu
extins de tehnologii de conectare în stoc pentru aplicații
deosebit de dificile în condiții extreme de mediu.

ÖLFLEX® HEAT în Arctic

De exemplu, produsele LAPP sunt utilizate în zona
arctică, unde temperaturi de sub -50 °C sunt uneori înre -
gistrate iarna, iar navigația în regiunile Oceanului Arctic ne -
cesită, de asemenea, cheltuieli tehnice considerabile. Dis -
pozitivele nautice trebuie să funcționeze în mod fiabil și
continuu în astfel de zone. Compania rusă Technomarine,
cu sediul în St. Petersburg și specializată în dezvoltarea și
producerea echipamentelor de radio-navigație pentru sec -
torul maritim și aviație, se bazează exclusiv pe produ sele
LAPP pentru cablarea balizelor și a sistemelor de navigație
din Arctic. "Având în vedere că, datorită locațiilor extreme,
putem să efectuăm întreținerea echipamentelor noastre
doar odată pe an sau cel mult la doi ani, avem nevoie de
cabluri de înaltă calitate și de încredere. De aceea, am
optat pentru LAPP", explică șeful Technomarine. Com -
pania comandă în special cabluri LAPP care sunt ușor de
instalat și rezistente la temperaturi scăzute. Acestea sunt
utilizate pentru conectarea sistemelor de energie solară, a
bateriilor și a modulelor de putere pentru balize și sisteme
de navigație. Astfel, de exemplu, în strâmtoarea Yugorsky
(care leagă Marea Kara și Marea Barents în nordul Rusiei),
un generator eolian cu sistem de lubrifiere automată,
module solare, un set de acumulatori, lumină și radar-
SART (un dispozitiv care este folosit pe nave și avioane

astfel încât să poată fi găsiți mai repede de către serviciile
de salvare în cazul unor urgențe maritime sau accidente
de aviație) sunt instalate cu ajutorul cablurilor de la LAPP.
Un echipament nautic similar a fost instalat aproape de
Dikson, punctul de plecare al multor expediții polare sau
pentru luminile ghidaj din apropierea portului Tiksi de pe
coasta Arcticului.

Cablurile din seria ÖLFLEX® HEAT au fost utilizate
pentru aceste locații extreme. Nu numai că aceste cabluri
se descurcă bine cu căldura, ci sunt create pentru tem pe -
raturi extreme. ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF, de exemplu,
este un cablu de silicon cu rezistență mecanică mărită.

Când trebuie să funcționeze, 
ai încredere în LAPP

Compania rusească Technomarine, cu sediul în St. Petersburg, se
bazează exclusiv pe produsele LAPP pentru sistemele de navigație din

Arctic

Cablurile din seria ÖLFLEX® HEAT au fost utilizate pentru această
locație cu temperaturi extreme

CABLURI S, I ACCESORII
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Are un comportament bun la umiditate și rezistență la
radiații UV, precum și rezistență la o varietate de uleiuri,
alcool, grăsimi vegetale și animale precum și alte sub -
stante chimice și poate suporta temperaturi de până la 
-50 °C, ceea ce este cel mai important pentru utilizarea lui
în Arctic. Are o rezistență mecanică mai mare decât
cablurile convenționale de silicon. Siliconul rezistent la
rupere reduce deteriorările datorate stresului mecanic și
datorită utilizării aditivilor speciali în siliconul EWKF, nu
sunt întotdeauna necesare versiuni armate de cabluri.
Flexibilitatea simplifică instalarea în cazul în care spațiul
este limitat și are proprietăți de izolare după ardere.

Daca se anticipează temperaturi și mai scăzute,
Technomarine utilizează ÖLFLEX® HEAT 205 SC, care
este potrivit pentru temperaturi de până la -100 °C și
funcționează și în medii chimice agresive. Are o rezistență
dielectrică mare și rezistență la uzură, rezistență la rupere
și este rezistent la fluide hidraulice și microbi. ÖLFLEX®

HEAT 205 SC este un conductor cu izolație FEP, ceea ce
înseamnă că materialul izolator este fabricat din Teflon,
ceea ce permite acest interval de temperaturi extreme.
Fluorurarea etilena propilena (FEP) are, de asemenea,
proprietăți excelente în ceea ce privește rezistența la UV,
ulei și alte lichide. Cablul este potrivit și pentru aplicații în
care este necesară economisirea spațiului.

Când vine vorba de cablarea luminilor de navigație în
aer liber, Technomarine se bazează pe ÖLFLEX® HEAT
180 SiF cu conductoare împletite și este potrivit pentru
tem peraturi cuprinse între -50 °C și + 180 °C. Mijloacele
de izolație de standard s-ar strica după o scurtă perioadă
de timp, din cauza fluctuațiilor extreme ale temperaturii
din regiunea arctică. În cazul ÖLFLEX® HEAT 180 SiF,
izolația este pe bază de silicon, prin urmare, cablul este
cel mai bine echipat împotriva condițiilor extreme. Acest
tip de cablu este, de asemenea, rezistent la o multitudine
de substanțe chimice.

Aplicaii extreme în Himalaya

Cablurile ÖLFLEX® HEAT s-au dovedit a fi utilizabile nu
numai în Arctic, ci și în cei mai înalți munți unde tempera -
turile ating noaptea -50 °C și, în lumina soarelui, depășesc
adesea 40 °C. O expediție montană din Polonia a îm -
pachetat cablul ÖLFLEX® HEAT 205 SC pentru a urca

partea de vest a masivului Annapurna (8091 m) în
Himalaya și Gasherbrum (8035 m) din Karakorum. A fost
folosit pentru cablarea generatorului. Cablurile siliconice
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF au fost utilizate pentru a
conecta generatorul la lămpile pentru zona perimetrală,
bucătărie și corturile de la bază, la o altitudine de 5100 m.
Stația servește și ca sursă de alimentare pentru telefonul
satelit și stația radio. Au fost, de asemenea, utilizați
conectori industriali foarte robuști EPIC®.

Salvarea minerilor din Chile

Drama minieră din 2010 din Chile a arătat, de ase -
menea, că cablurile LAPP ajută la salvarea vieților. Toți cei
33 de mineri captivi au fost salvați după 70 de zile din
minele de aur și cupru din San José, care s-au prăbușit.
Un cablu de date UNITRONIC® de la LAPP a jucat un rol
important în acest eveniment. Iată cum s-a întâmplat: la
două săptămâni după dezastru, salvatorii au reușit să
coboare un telefon manual, deosebit de subțire, printr-o
gaură inițială, până unde minerii erau prinși - la o adâncime
de 700 de metri. Un cablu normal de telefon nu ar fi fost
sigur sau suficient de robust pentru această sarcină. Prin
urmare, telefonul a fost conectat la un cablu de rețea
UNITRONIC® de 700 de metri lungime. În jurul firelor
cablului UNITRONIC® s-a înfășurat o tresă de cupru
suplimentară. Tresa a protejat cablul când a fost coborât
către mineri. Folosind UNITRONIC®, salvatorii au reușit să
facă primul contact telefonic cu minerii captivi. Legătura
le-a dat din nou speranță acestora că ar putea fi încă
salvați.

Scufundæri cu ÖLFLEX® øi SKINTOP®

Cablurile LAPP sunt, de asemenea, utilizate frecvent
pentru aplicații de scufundări. De exemplu, de către
compania poloneză GRALmarine, care se specializează în
lămpi pentru scufundări. Atunci când fabrică lămpi sub -
acvatice pentru adâncimi extreme (mai mult de 100 m),
este esențial ca presetuparea dintre carcasa metalică a
lămpii și cablul de alimentare să fie absolut impermeabilă.
Acest lucru este realizat cu ajutorul unor garnituri cu
material de etanșare din cauciuc și umplutură din poli -
uretan, care permit lămpilor de scufundări să funcționeze

CABLURI S, I ACCESORII
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fără probleme, chiar la o adâncime de 1.000 m. Pentru
conectarea la bateriile din carcasa etanșă, presetupele
SKINTOP® BS sunt utilizate pentru a asigura o protecție
mai bună a cablului. Compania utilizează cabluri ÖLFLEX®

440P sau ÖLFLEX® 550P pentru toate cablajele. Ambele
sunt ideale pentru condiții dure, flexibile la temperaturi
scăzute, rezistente la uzură și cu protecție împotriva apei
și murdăriei.

Pentru cele mai spectaculoase aplicații de scufundări,
produsele marca LAPP sunt alegerea preferată pentru
GRALmarine. În căutarea unei legături între două sisteme
de peșteri subacvatice, fiecare se întinde pe câțiva
kilometri, în Mexic, au fost folosite lămpi GRALmarine cu
cabluri LAPP. Pentru iluminat, scafandrii au folosit o lampă
cu LED HMI de 200W, care au fost conectate la baterie
printr-un cablu ÖLFLEX® 550P cu izolație din poliuretan
portocaliu. Acest cablu este rezistent la condițiile meteo
extreme, este deosebit de rezistent la uzură și se ca rac -
terizează printr-o rezistență mecanică și chimică ridicată.
Lămpile trebuiau să funcționeze la o adâncime de 100 m.

ROBUST în instalaiile de biogaz

Schmack Biogas AG, o companie a grupului
Viessmann, folosește cablurile ÖLFLEX® ROBUST la una
dintre cele mai mari fabrici de biogaz din Schwandorf,
Germania. Aici, cablurile ÖFLEX® ROBUST acționează

mixerul submersibil amplasat direct în rezervorul de
deșeuri. Cablurile trebuie să fie deosebit de robuste,
deoarece în timpul procesului de fermentare se formează
substanțe și acizi agresivi, care ar dezintegra rapid izolația
convențională a unui cablului. LAPP a dezvoltat special
materialul robust pentru utilizare în condiții extreme de
mediu. Cablurile cu izolație exterioară robustă sunt
potrivite pentru instalațiile de tratare a apelor uzate, în
industria alimentară și a băuturilor și în mod special pentru
producția și prelucrarea produselor lactate și a produselor
din carne, precum și pentru echipamentele agricole.
Cablurile robuste au rezistența mecanică și chimică
deosebit de bună. Uleiurile, grăsimile de origine vegetală,
animală sau sintetică sau emulsiile acestora și tempe -
raturile de aproximativ 40 ˚C din rezervor nu le pot dăuna.
Portofoliul de cabluri cu izolație exterioară robustă este
foarte extins. Există cabluri  de control ÖLFLEX®

neecranate și ecranate, cabluri de rețea UNITRONIC® și
cabluri Fieldbus, precum și cabluri ETHERLINE® pentru
sisteme industriale Ethernet.

EPIC® Powerlock în gheaæ øi zæpadæ

Milioane de telespectatori urmăresc concursurile de
biatlon în fiecare an. Pentru a garanta alimentarea cu
energie, de exemplu pentru tehnologia de transmisie,
pentru iluminat și pentru zona VIP, au fost utilizați
conectori circulari EPIC® Powerlock la biatlonul E ON IBU
World Cup din Ruhpolding, Germania. Pentru acest
eveniment major a fost necesară o producție totală de 16
MV. Aceasta echivalează cu puterea de intrare necesară
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pentru două trenuri de mare viteza ICE. Deoarece cone -
xiunile trebuie să funcționeze fiabil chiar și în condiții
meteorologice nefavorabile, conectorul circular EPIC®

Powerlock a fost utilizat pentru distribuția de energie
electrică, la motoare electrice, transformatoare sau
generatoare. Conectorii circulari EPIC® Powerlock sunt
deosebit de rezistenți împotriva influențelor mecanice în
condiții de mediu dure. Prin urmare, seria de conectori
este ideală pentru utilizarea în gheață și zăpadă. Cu gradul
de protecție IP 67, EPIC® Powerlock este, de asemenea,
rezistent la praf și funcționează chiar și în timpul unei
imersii temporare în apă.

EPIC® ULTRA este, de asemenea, deosebit de robust.
Carcasa dreptunghiulară a conectorului este rezistentă la
zgârieturi, impact și rezistentă la coroziune, făcându-l ideal
pentru utilizare în condiții dure, de exemplu pentru cen -
tralele offshore, turbine eoliene sau biogaz. Atunci când
este combinat cu presetupele SKINTOP®, conectorul
este EMC, deoarece carcasa nichelată formează o cușcă
Faraday. Acest lucru este deosebit de important pentru
transmiterea semnalelor BUS sensibile. Presetupa
SKINTOP® este integrata complet în conectorul EPIC®

ULTRA. Acest lucru asigură o etanșare optimă și reduce
tensiunea mecanică asupra cablului, oferă și posibilitatea
unei asamblări rapide. Carcasa oferă, de asemenea, o
conexiune electrică sigură, de 360 °, dar poate fi conec -
tată și la carcasele standard, dacă este necesar.

EPIC® pentru cel mai lung tunel feroviar din
lume

După mai mult de 20 de ani de construcție, a fost
deschis Gotthard Base Tunnel din Elveția, care este cel
mai lung tunel feroviar din lume la 57 de kilometri. Mai
puțin cunoscut este că, EPIC®, conectorii industriali LAPP
au contribuit la succesul acestei construcții. Pentru a face
cele doua tuneluri feroviare de la nord la sud prin roca
dură, s-au folosit patru mațini de foraj de la experții în
construcția de tuneluri Herrenknecht din Schwanau
(Baden-Württemberg, Germania). Doar o mașină (așa-
numitul Gripper TBM) are peste 26 de tone de forță de
presare, are o lungime de 400 m și o lățime de 9 m. Acest
lucru face posibilă înaintarea chiar și prin cele mai dure
roci. Conectorii EPIC® au fost utilizati aici pentru extin -
derea cablurilor de alimentare și control odată ce mașina
înainta în munte. Conectorii EPIC® H-BE au fost utilizați la
fiecare 50 m pentru a avea siguranța că totul func -
ționează. Acești conectori sunt potriviți în special pentru
tensiuni și curenți mai mari și oferă un nivel ridicat de
fiabilitate. Noul tunel va scurta durata călătoriei pentru
trenurile care circulă între Zurich și Milano cu o oră,
aceasta ajungând doar la doar 2 ore și 40 de minute.

Izolaia Robust

Pentru condiții extreme, cum ar fi industria petrolieră și
gaze sau industria minieră, există opțiunea de a furniza
cabluri cu armare suplimentară pentru a asigura o pro -
tecție mecanică sporită. Camuna Cavi, o companie a
Grupului LAPP cu sediul în Italia, este specializată în acest
domeniu. LAPP Muller, cu sediul în Grimaud, în sudul
Franței, găsește soluții pentru aplicații deosebit de dificile.
Compania dezvoltă și produce cabluri speciale pentru
aplicați i  subacvatice, de exemplu pentru sectorul
petrolier, tehnologie militară și, de asemenea, pentru
roboți de ultimă generație.

CABLURI S, I ACCESORII
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ACTUALITATE

Joi 14 iunie, Messe Frankfurt a organizat la Atena o
conferință de presă ce a prezentat pe larg ediția din
această toamnă a celui mai mare târg global dedicat
industriei componentelor auto, Automechanika.
Automechanika se ține odată la doi ani și ediția de anul
acesta, ce va avea loc între 11 și 15 septembrie, va fi cea
cu numărul 25 și va fi marcată de mai multe noutăți.
Astfel, va fi prima dată când simultan cu Automechanika
se va desfășura expoziția producătorilor de pneuri,
REIFEN, ce până acum avea loc la Essen. Pe de altă parte
noua hală 12 va fi dedicată automobilelor clasice, piața
automobilelor retro fiind extrem de amplă în multe țări
occidentale.

Cifrele și datele sintetice ale ultimei ediții, cea din
2016, sunt edificatoare asupra forței industriei auto
globale și a expoziției din Frankfurt, ce are un grad
extrem de ridicat de internaționalizare și unde toți marii
producători se adună la fiecare 2 ani:

• 4843 expozanți, din care 4109 din afara Germaniei;
• 32944 vizitatori, din care 80168 din afara Germaniei;
• 45% din vizitatori sunt factori de decizie în firmele

lor, 27% sunt proprietarii unor afaceri proprii, 14% sunt
membrii staffurilor unor firme;

• 36% din viziratori sunt dealeri, 37% sunt din do -
meniul service-urilor auto, 11% producători, 7% din
servicii.

Produsele expuse la Automechanika fac parte din
categoriile clasice ale domeniului componentelor auto:

• Accesorii auto;
• Produse pentru spălătorii auto și pentru întreținerea

vehiculelor;
• Gestiunea distribuției de piese auto;
• Sisteme electronice pentru autovehicule;
• Componente auto și piese de schimb;
• Întreținere și reparații pentru autovehicule.
Cum vor arăta domeniul și industria mobilității în ziua

de mâine, este cu siguranță tema care se va bucura de un
mare interes. De altfel, una din grupele de produse
expuse la Frankfurt în această toamnă va fi: Mobilitatea și
servicii le în ziua de mâine: Sisteme alternative de
acționare&Soluții digitale.

Digitalizarea, sisteme de propulsie alternative, con -
ducerea automată a vehiculelor, noile servicii din epoca
mobilității, iată câteva din temele pe care le veți vedea
reflectate la Frankfurt în această toamnă. Automechanika
va aborda, în cadrul generoasei teme a mobilității și
sistemelor pentru autovehiculele de mîine, numeroase
teme de interes pentru ingineria mobilității, cum ar fi
tehnologia și sistemele de stocare a energiei, infra -
structura de alimentare, sursele de energie, noile con -
cepte de mobilitate. Temele ce vor fi discutate și pro -
dusele expuse vor arăta ca Automechanika se pregătește
de o schimbare completă și complexă a modelului de
mobilitate care se prefigurează pentru un viitor nu prea
îndepărtat.

AUTOMECHANIKA 

Frankfurt 11-15 septembrie 2018

și viitorul industriei auto
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Corpul uman a evoluat în ceea ce s-ar putea numi
un sistem de unități funcționale aflate în perfectă
armonie. Același principiu s-ar putea aplica, la figurat,
unui sistem de automatizare care combină funcții
precum inteligență, senzori, controlul mișcării și
vizualizare într-o perfectă armonie. De acum, odată
cu introducerea software-ului TwinCAT Speech,
sistemele de automatizare pot învăța să asculte și să
vorbească. 

TwinCAT dă posibilitatea sistemelor de
automatizare să opereze la fel de eficient și
fluent precum corpul uman: un PC industrial cu
un runtime TwinCAT oferă ”capaci tatea
intelectuală”, TwinCAT Motion Control asigură
mișcări precise și dinamice, iar interfețele I/O
se co nectează la cei mai variați senzori și
sisteme de bus pentru a furniza informații și
date. Recent, abilități vizuale au fost adăugate
prin TwinCAT Vision ca și componentă complet integrată.
Cu noul modul de software TwinCAT Speech, capacitățile
de ascultare și de vorbire comple tează acum analogia cu
capacitățile omenești. 

TwinCAT Speech permite introducerea de date vocale
în diferite limbi și output de interogări sau informații în
concordanță cu standardele industriei. Acest lucru per -
mite ca interacțiunea cu sistemul de automatizare să
decurgă mult mai eficient și convenabil. Tehnologia poate
fi implementată în mai multe industrii, într-o gamă variată
de aplicații, de la proiectarea mașinilor-unelte până la
automatizarea clădirilor. 

De exemplu, în procesul de lucru la o componentă a
unei mașini-unelte, personalul de lucru și mentenanță
poate face cu ușurință o interogare referitoare la impactul
pe care l-ar putea avea o schimbare în setările aplicației
curente de control sau simulare, fără a fi nevoie să folo -
sească o interfață de operator convențională. În plus,
mesaje de alarmă acustice adecvate pot fi emise atunci
când sunt atinse valori critice în sistem. 

Introducerea de date vocale este valabilă ca funcție
offline și este implementată în baza funcționalităților in -
cluse în sistemul de operare Windows. Cu alte cuvinte, se
poate realiza fără a fi necesară o conexiune la internet sau
cloud. Redarea de date vocale din TwinCAT Speech este
valabilă atât ca funcție offline cât și online. În situația de

offline, suportul este oferit de funcționalitățile Windows
potrivite, iar în situația online, prin Polly – serviciul text-to-
speech de la Amazon. Nota realistă a datelor vocale de
ieșire pentru aceste aplicații este sintetizată cu ajutorul
tehnologiilor de deep learning. Multiple voci pot fi adă -
ugate pe lângă cache-ul de fișiere audio generate online.  

www.beckhoff.com/twincat-speech

SOFTWARE

Software-ul TwinCAT Speech: posibilitățile de redare
a comenzilor/datelor vocale simplifică modul de

funcționare și mentenanța într-o fabrică 

”TwinCAT, începe trasarea!”
Echipa Kreatron Automation 

Beckhoff Automation produce echipamente și
software de înaltă calitate, utilizând tehnologii de
ultimă generație și tehnici de dezvoltare ultra-
moderne în realizarea tuturor produselor lor. Pentru a
lua cea mai bună decizie în ceea ce privește pro -
iectele dumnea voastră și pentru a vă familiariza cu
posibilitățile de automatizare specifice dome niului
dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pe adresa:
office@kreatron.ro.

Pentru mai multe detalii referitoare la partenerii
noștri și produsele lor puteți accesa: www.kreatron.ro

Descoperă și încearcă!

Picture credits: Beckhoff Automation

E4_2018_E9/2008  7/2/18  3:15 PM  Page 19



20 ELECTRICIANUL 4/2018

În instalațiile de paratrăsnet (IPT) pot fi făcute multe com -
promisuri deoarece eventualele deficiențe nu sunt evidente.
După punerea în funcțiune IPT nu se “rotește”, nu “luminează”,
nu “încălzește/răcește”: cu certitudine problemele apar în timp –
chiar după trecerea perioadei de garanție – riscul și necazul
rămân beneficiarului.

Proiectele nu sunt res -
pectate sau sunt parțial res -
pec tate sub presiunea
bugetelor, a lipsei de profe sio -
na lism, a neglijenței, sunt
frec vente impro vizațiile, folo -
sirea unor materiale necer -
tificate (neadec vate scopului). 

“Nu există dispo zitive sau
metode ca pabile să mo difice
feno menele meteorologice
naturale, în măsura în care
acestea să prevină des căr -
cările electrice sub formă de
trăsnet. Trăsnetul pe/sau
lângă structură (sau serviciile/

utilitățile conectate la struc tură) sunt periculoase pentru
persoane, pentru structura în sine, pentru conținutul său
și instalațiile lor precum și pentru servicii/utilități.

Din aceste motive aplicarea măsurilor de protecție îm -
potriva trăsnetului sunt esențiale.” (I7-2011)

Există anumite confuzii legate de materialele care se
pot folosi la IPT, de exemplu, în cazul elementelor de
captare și coborâre, producătorii de materiale și accesorii
au o ofertă variată numai pentru conductoare rotunde de
8mm sau 10mm (oțel, aluminiu, cupru), iar în prescrierile
tehnice întâlnim de multe ori platbandă de oțel zincat de
25x4mm sau chiar de 40x4mm. Să recapitulăm pe scurt
ce materiale se pot folosi pentru elementele de captare și
coborâre, respectiv pentru prizele de legare la pământ, cu
avantajele și problemele care apar.

La realizarea IPT pot fi folosite următoarele materiale:
oțel zincat la cald, aluminiu, aliaj de aluminiu, cupru, oțel
inoxidabil. În completare, pentru a îmbina proprietăți
electrice/mecanice avantajoase a diferitelor materiale,
putem folosi oțel cuprat pentru prize de legare la pământ,
fiind mult mai ieftin decât cuprul, dar din punct de vedere
al coroziunii și al potențialului de electrod se comportă ca
și cuprul, respectiv alte combinații ca și aluminiul cuprat
sau cuprul stanat.

Oțel zincat la cald (OlZn)
În primul rând, grosimea stratului de zinc (vorbim

numai de zincare la cald) trebuie să fie conform stan -
dardului SR EN 62561, nu orice platbandă zincată sau
țeavă zincată este adecvată realizării IPT.

Din punct de vedere al proprietăților electrice nu este
cea mai bună alegere, deoarece se încălzește moderat la
trecerea curentului de trăsnet. Grosimea stratului de zinc
trebuie să fie de 50µm (350 gr/m2) în cazul conductoarelor
ro tunde (f8mm / f10mm) folosite ca elemente de captare
și coborâre, respectiv de 70µm (500 gr/m2) în cazul plat -
benzilor (30x3.5mm) folosite la prize de legare la pământ.
Materialele trebuie să fie certificate conform SR EN
62561.

Aluminiu, aliaje de aluminiu (Al)
Aluminiul are cel mai bun raport cost/performanță,

având proprietăți electrice asemănătoare cu cel al cuprului
la un cost apropiat de cel al oțelului zincat. Se încălzește
ne sem nificativ la trecerea curentului de trăsnet. Se
folosește ca și conductor de captare și coborâre (f8mm /
f10mm), în general în forma de conductor rotund f8mm.
În cazuri speciale (suprafețe combustibile) se poate utiliza
varianta cu secțiunea mărită, conductor de f10mm.
Aluminiul nu corodează, se poate cupla direct la oțel
zincat și oțel inoxidabil. Pentru cuplaj la conductoare din
cupru se folosesc piese de trecere din oțel inoxidabil sau
elemente de racordare din CupAl. Materialele trebuie să
fie certificate conform SR EN 62561.

Cupru, cupru stanat (Cu, CuSt)
Cel mai performant și cel mai scump material, este

universal – se poate folosi atât la elemente de
captare/coborâre (f8mm / f10mm) cât și la sisteme de
legare la pământ (platbandă 30x2mm). Se încălzește
nesemnificativ la trecerea curentului de trăsnet. Având în
vedere faptul că în timp pe suprafața lui se formează un
strat de oxid verde, se recomandă varianta stanată.
Materialele trebuie să fie certificate conform SR EN
62561.

PROTECT, IA LA TRÆSNET

Sisteme de protecție împotriva trăsnetului –
Cum ajunge platbanda de 40x4 pe acoperiș?

Piesă de separaie improvizată

Casă avariată de trăsnet – Oradea, 17 mai 2018 – (C) Proenerg
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PROTECT, IA LA TRÆSNET

Oțel inoxidabil (V2A, V4A)
Se încălzește puternic la trecerea curentului de trăs -

net. Se va utiliza limitat și numai în varianta cu secțiunea
supradimensionată, în general ca elemente de captare și
coborâre în situații de atmosferă corosivă, iar în cazul
prizelor de legare la pământ acolo unde potențialul de
electrod este inevitabil (numai varianta V4A care conține
molibden >2%). Materialele trebuie să fie certificate
conform SR EN 62561.

O greșeală frecventă este utilizarea la aceeași priză de
legare la pământ a armăturii (oțel înglobat în beton) conec -
tată la electrozi din oțel zincat înglobate în pământ, si -
tuație în care apare o diferență de potențial de cca 1V,
curentul rezultat distrugând repede electrodul zincat din
pământ. Soluția în asemenea situații este utilizarea
țărușilor din oțel cuprat, cuprul în pământ având potențial
de electrod asemănător cu al oțelului în beton, astfel
fenomenul de coroziune nu mai apare.

Concluzii
• La realizarea IPT pot fi folosite doar materiale

adecvate și certificate SR EN 62561.
• Certificarea în cazul PDA este „Agrement tehnic”.
• Verificarea în întregime a instalației (elemente de

captare, conductor de coborâre, prize de legare la pământ)
conform art. 8.5. din I7-2011.

Tabel 1
Posibilități de conexiune între diferite materiale folosite 

la realizarea IPT

Aluminiu Oțel zincat Cupru Oțel inox
Aluminiu DA DA NU DA
Oțel zincat DA DA NU DA
Cupru NU NU DA DA
(*) Cupru stanat NU DA DA DA
Oțel inox DA DA DA DA

Tabel 2
Încălzirea diferitelor materiale (DT) la trecerea unui curent de

trăsnet de 200kA (corespunzător nivelului I – întărit - de
protecție), dramatizare – IPT cu o singură cale de curent

Material 50 mm2 (diam 8mm) 80 mm2 (diam 10mm)
Aluminiu 52 °C 19 °C
Oțel zincat 211 °C 62 °C
Cupru (stanat) 22 °C 8 °C
Oțel inox 938 °C 306 °C

www.proenerg.ro
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CERCETARE

„Există viitor pentru motoarele diesel. Astăzi vrem să
punem punct, odată pentru totdeauna, dezbaterii privind
declinul tehnologiei diesel.” Cu aceste cuvinte, CEO-ul
Bosch, Dr. Volkmar Denner, a anunțat, în cadrul confe -
rinței de presă anuale a companiei, un progres decisiv al
tehnologiei diesel. Noile dezvoltări Bosch ar putea
permite producătorilor de autovehicule să reducă emisiile
de oxizi de azot (NOx) atât de drastic încât să respecte
deja viitoarele limitări. Chiar și la testarea RDE (emisii în
condiții reale de conducere), emisiile generate de auto -
vehiculele echipate cu noua tehnologie diesel Bosch nu
sunt doar semnificativ mai mici decât limitele actuale, ci și
decât cele care vor intra în vigoare din 2020. Inginerii
Bosch au obținut aceste rezultate prin perfecționarea
tehnologiilor existente. Componentele suplimentare, care
ar putea majora costurile, nu sunt necesare. „Bosch for -
țează limitele din punct de vedere tehnic”, a spus Denner.
„Echipate cu cea mai recentă tehnologie Bosch, autove -
hiculele diesel vor fi clasificate drept autovehicule cu nivel
redus de emisii și vor rămâne accesibile din punct de
vedere financiar.” CEO-ul Bosch a cerut, de asemenea,
mai multă transparență în ce privește emisiile CO2 cau -
zate de traficul rutier și a cerut ca măsurarea consumului
de carburant și, implicit, a emisiilor CO2 să fie efectuată în
viitor în condiții reale de drum.

Valori record în condiii reale de conducere: 
13 mg NOx pe kilometru

Din 2017, legislația europeană a cerut ca noile modele
de autovehicule pentru pasageri, testate în conformitate
cu RDE pe un traseu cu drumuri urbane, extraurbane și

autostrăzi, să emită cel mult 168 miligrame de NOx pe
kilometru. Din 2020, această limită va fi redusă la 120
miligrame. Dar, chiar și astăzi, autovehiculele echipate cu
tehnologia diesel Bosch pot atinge 13 miligrame de NOx
în cadrul ciclului de testare RDE. Aceasta înseamnă
aproximativ o zecime din limita care se va aplica începând
cu 2020. Și chiar în cazul deplasării în condiții urbane
deosebit de dificile, când parametrii testării depășesc
cerințele legale, emisiile medii ale autovehiculelor de test
Bosch sunt de 40 de miligrame pe kilometru. Inginerii
Bosch au ajuns la acest progres decisiv în ultimele luni. 

O combinație de tehnologie avansată pentru injecția
de carburant, un sistem nou dezvoltat pentru admi -
nistrarea aerului și un sistem inteligent pentru admi -
nistrarea temperaturii au făcut posibilă obținerea acestor

Inovație revoluționară: noua tehnologie diesel Bosch

oferă soluții pentru problema oxizilor de azot
Volkmar Denner, CEO-ul Bosch, cere transparență cu privire la consumul de

carburant și emisiile de CO2

• Emisii fără precedent: de 10 ori mai
puțin NOx decât limitele stabilite pentru
2020;
• Noua tehnologie Bosch menține
avantajul în ceea ce privește consumul de
carburant și impactul asupra mediului;
• Denner: „Există viitor pentru motoarele
diesel. Curând, emisiile nu vor mai fi o
problemă”;
• Motoarele cu combustie internă dotate
cu inteligență artificială nu au aproape
niciun impact asupra calității aerului;
• Apel la politicieni: consumul de
carburant trebuie măsurat pe drum, iar
emisiile trebuie analizate pe întreg
circuitul dintre puțul de extracție și
autoturisme.
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CERCETARE

valori atât de scăzute. Emisiile NOx pot
rămâne acum sub nivelul admis în orice
condiții de trafic, indiferent dacă autovehiculul
este condus cu viteză sau încet, în condiții de
îngheț sau la temperaturi  de vară, pe
autostradă sau în trafic urban aglomerat.
„Motorul diesel va rămâne o opțiune pentru
traficul urban, indiferent dacă șoferii sunt
comercianți sau navetiști”, a spus Denner.

Bosch a făcut dovada acestui avans
inovator în cadrul unui eveniment major de
presă la Stuttgart. Zeci de jurnaliști, atât din
Germania, cât și din străinătate, au avut
oportunitatea de a conduce autovehiculele de
test pre văzute cu echipamente mobile de
măsurare în traficul aglomerat al orașului, în
condiții deosebit de dificile.  Întrucât măsurile
de reducere a emisiilor NOx nu au un impact
semnificativ asupra consumului, motorul
diesel își menține avantajul economiei de carburant, al
emisiilor CO2, protejând prin urmare climatul.

Inteligena artificialæ poate îmbunætæi
performana motoarelor cu ardere internæ
Chiar și cu acest avantaj tehnologic, motoarele diesel

nu au atins încă potențialul complet de dezvoltare. Bosch
își propune acum să utilizeze inteligența artificială pentru a
dezvolta aceste descoperiri tehnologice de ultimă oră.
Acest lucru va marca un alt pas spre un punct major de
referință: dezvoltarea unui motor cu ardere care, cu
excepția CO2, nu are aproape niciun impact asupra aerului
ambiant. „Credem cu tărie că motoarele diesel vor con -
tinua să joace un rol important în ce privește mobilitatea
viitoare. Până când mobilitatea electrică își va face loc pe
piață, vom continua să avem nevoie de aceste motoare
cu ardere extrem de eficiente”, a spus Denner. Obiectivul
său ambițios pentru inginerii Bosch este dezvoltarea unei
noi generații de motoare diesel și cu benzină fără emisii
semnificative de particule sau NOx. Chiar și Neckartor din
Stuttgart, un punct negru notoriu pentru poluare, dorește
ca viitoarele motoare cu combustie internă să fie respon -
sabile pentru nu mai mult de un microgram de NOx pe
metru cub de aer ambiant – echivalentul unei patruzecimi,
sau 2,5 la sută din limita actuală de 40 de micrograme pe
metru cub.

Bosch vrea sæ meargæ mai departe:
transparenæ øi testarea realistæ a consumului
øi emisiilor CO2

Denner a făcut apel la reconsiderarea problemei repre -
zentate de emisiile CO2 care sunt direct legate de
consumul de carburant. Acesta a spus că testele de
consum nu trebuie să mai fie efectuate în laborator, ci în
condiții reale de conducere. Acest lucru ar crea un sistem
comparabil cu cel utilizat pentru măsurarea emisiilor.
„Aceasta înseamnă mai multă transparență pentru consu -
mator și acțiuni mai concentrate asupra climatului”, a
declarat Denner. Mai mult, orice evaluare a emisiilor CO2

ar trebui să se extindă semnificativ dincolo de rezervor

sau baterie: „Avem nevoie de o evaluare transparentă a
nivelului total de emisii CO2 produse de traficul rutier,
care să includă nu doar emisiile directe ale autove -
hiculelor, dar și emisiile cauzate de producerea carbu -
rantului sau a electricității necesare alimentării acestora”,
a spus Denner. Acesta a adăugat că o amprentă mai cu -
prinzătoare a CO2 ar putea furniza șoferilor de autovehi -
cule electrice o imagine mai realistă a impactului pe care
această modalitate de mobilitate îl are asupra climatului.
În același timp, utilizarea carburanților nefosili ar putea
îmbunătăți amprenta de CO2 a motoarelor cu combustie
internă.

Prin ce se distinge noua tehnologie diesel?

Până acum, doi factori au împiedicat reducerea emi -
siilor NOx în cazul autovehiculelor diesel. Primul dintre
acestea este stilul de conducere. Soluția tehnologică
dezvoltată de Bosch este un sistem de administrare a
debitului de aer cu răspuns foarte rapid pentru motor. Un
stil de conducere dinamic cere o recirculare la fel de
dinamică a gazelor de eșapament. Acest lucru poate fi
obținut prin utilizarea unui turbocompresor optimizat RDE,
care reacționează mai rapid decât turbocompresoarele
convenționale. Datorită recirculării gazelor de eșapament
de înaltă și joasă presiune, sistemul de administrare a
debitului de aer devine chiar mai flexibil. Acest lucru în -
seamnă că șoferii pot conduce cu viteză fără o creștere a
emisiilor. La fel de importantă este influența tempera turii.
Pentru a asigura conversia optimă de NOx, tempe ratura
gazelor de eșapament trebuie să fie de peste 200 ˚C. În
traficul urban, autovehiculele ating rar această tempe -
ratură. De aceea, Bosch a optat pentru utilizarea unui
sistem sofisticat de administrare termică pentru motorul
diesel. Acesta reglează în mod activ temperatura gazelor
de eșapament, asigurând astfel faptul că sistemul de
evacuare rămâne suficient de cald pentru a funcționa într-
un interval de temperatură stabil și că emisiile rămân la un
nivel scăzut.

Mai multe informații pe  www.bosch.ro.
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HMI robuste pentru medii dure

Panourile X2 extreme sunt certificate de toate socie -
tățile majore de clasificare. Proiectate pentru a face față în
medii dificile și în zone periculoase unde sunt prezente
gaze, vapori și praf. Capabilitățile de mediu extinse includ
temperaturi de operare de la -30°C la +70°C, nivel de
vibrații ridicat și curățare de înaltă presiune. 

Panourile X2 extreme sunt disponibile la dimensiuni de
7, 12 și 15 inchi, în 3 versiuni: montare panou standard și
versiuni de înaltă performanță, și versiuni de înaltă
performanță complet sigilate. Toate versiunile high-
performance oferă un display cu luminozitate ridicată și
opțional funcționalitatea integrată CODESYS PLC. 

Versiunile cu panou de montare dețin IP66, NEMA
4X/12 și un rating de  protecție UL Tip 4X/12 pentru partea
din față și sunt în conformitate cu certificările ATEX Zone
2 și ATEX Zone 22.

• Complet sigilate
Versiunile complet sigilate cu conectori M12 sunt
evaluate IP66, NEMA 4X/12 cu certificări pentru medii cu
risc și medii maritime. 

• Temperaturi extreme 
Funcționarea la intervale de temperaturi extreme, de la -
30°C la +70°C, garantează utilizarea fără probleme în cele
mai dure medii de lucru. 

• Vibraii ridicate
Panourile sunt testate la 4 g RMS prin generarea unui
semnal sinusoidal de frecvență variabilă pentru vibrații și
la 40 g 11 ms semnal semi-sinusoidal pentru șocuri.

Seriile X2 cu control integrat CODESYS

HMI și control pentru o gamă largă de aplicații
Încercați combinația dintre două produse de auto -

matizare consacrate – panourile operator X2 cu func -
ționalitate integrată CODESYS PLC. Datorită puterii teh -
nologiei moderne, interfața operator și logica PLC pot fi
unite într-un singur echipament compact. Doar adăugați

I/O distribuite și veți obține o soluție
elegantă, scalabilă și rentabilă de
ultimă generație. 

• Combinarea a tot ce e mai bun
HMI cu funcționalitatea integrată
CODESYS PLC vă oferă o soluție de
automatizare ideală. Aceasta com -

bină vizualizarea și controlul într-un mediu de dezvoltare
in tegrat ce permite un design de sistem mult mai rapid. 

Costurile de construcție sunt reduse prin eliminarea de
componente și cabluri. Costurile de suport sunt, de
asemenea, reduse, iar operațiile îmbunătățite prin
centralizarea accesului de la distanță și a administrării. 

• IP65 robust și carcasă NEMA 4
Carcasă de aluminiu robustă cu față IP65/NEMA 4. Re zis -
tentă la ploaie directă, zăpadă sau averse, mizerie și praf. 

• Temperaturi de operare mari
Intervalul larg de temperaturi de funcționare, de la 
-10°C la +60°C satisface cerințele majorității industriilor. 

• Certificate UL, CE, FCC și KCC
Întreaga gamă X2 oferă o certificare standard puternică
prin certificatele UL, CE, FCC și KCC. 

• Certificări maritime
Panourile X2 sunt în conformitate cu clase extinse de
certificări maritime, acest aspect făcându-le potrivite
pentru toate locațiile de la bord. 

X2 extreme de la Beijer Electronics
Echipa Kreatron Automation 

APARATAJ ELECTRIC
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LEGRAND, specialistul global în infrastructuri electrice și
digitale, și CAN&POWER, specialist în soluții profesionale
pentru iluminat, au organizat la finalul lunii mai un eveniment
dedicat arhitecților, ce a reunit pasiunea pentru iluminat, design
și tehnologie, materializată în proiecte de succes. 

Cele două companii au premiat, în cadrul eveni mentului,
performanța în aceste domenii, oferind distincții unora din cei
mai creativi arhitecți din România. 

“Am creionat și implementat, împreună cu partenerii
noștri de la CAN&POWER, un eveniment cu totul special
dedicat arhitecților: aceștia au putut vedea live cele mai
noi și inovative produse din arii care se completează
pentru a oferi soluții de calitate și cu un design remarcabil
pentru proiecte complexe, unele dintre soluții fiind pre -
zentate în premieră în România. Considerăm că rolul
arhitecților este esențial în realizarea cu succes a oricărui
proiect, amprenta lor creativă aducând mereu o mare
valoare adăugată”, a declarat Călin Pașcalău, Director
General LEGRAND Romania.

Astfel, în semn de recunoaștere pentru proiectele de
succes realizate cu diferite birouri de arhitectură, ambii
parteneri au premiat în cadrul evenimentului 5 proiecte
speciale, alese dintre numeroasele proiecte rezidențiale și
comerciale realizate în ultimul an pe plan local. Selecția a
avut la bază complexitatea proiectelor, inovațiile integrate,
precum și parteneriatele de lungă durată dezvoltate.

Evenimentul a reunit peste 70 profesioniști interesați
de ultimele tendințe în materie de iluminat, soluții de
control și automatizare. 

Premii 

Premiile acordate de către LEGRAND România au
mers către:

1. Arhitect Adrian Cristescu – West Group
Architecture, pentru Hermes Business Campus și Stejarii
Country Club. Ambele proiecte sunt complexe, iar suc -
cesul lor s-a bazat pe o foarte bună colaborare între

Legrand și West Group Architecture. În timp ce Stejarii
Country Club este unul dintre cele mai luxoase și ino -
vatoare proiecte, ce a oferit posibilitatea companiei de-a
continua proiectul rezidențial Stejarii încheiat cu succes,
complexitatea Hermes Business Campus a presupus
integrarea unei oferte complete de soluții pentru trans -
formatoare, bară capsulată, tablouri electrice, aparataj de
câmp, doze de pardoseală și UPS. 

2. Arhitect Giuseppe Labianca – Genius Architettura,
pentru Gafencu 49 Residence. Gafencu 49 Residence,
situat la numai 100m de Parcul Herăstrău, este cel mai
exclusivist concept rezidențial din România, un landmark
pentru zona de Nord a Bucureștiului. Soluțiile Legrand au
inclus gama premium de aparataj Axolute, precum și
tablouri electrice, cablare structurată (VDI) și interfonie.

Premiile acordate de CAN&POWER au mers către:
1. Arhitect Matius Ichim - Matius Studio a fost premiat

pentru colaborarea într-o serie de proiecte de iluminat
comercial, în care compania CAN&POWER a avut opor -
tunitatea de a se implica atât în partea de proiectare
luminotehnică, dar și în livrarea produselor de iluminat. În
plus, compania a anunțat parteneriatul pentru proiectul
Chillya – Chilii pentru sfinți urbani. Inspirat de dorința
arzătoare de evadare din aglomerația urbană, studioul de
arhitectură Matius Studio lansează un nou concept de
locuință temporară/sezonieră destinat iubitorilor de natură
cât și celor care alocă timpul liber activităților creative; 

2. Andrei Ianculescu, Alexandru Ciolan, Andreea Bita -
Rubiz Management, pentru deschiderea, implicarea și
încrederea acordată în realizarea unui proiect de reac -
tualizare soluții de iluminat galerii comerciale, care a
presupus integrarea corpurilor de iluminat tip design
Castore Suspensione marca Artemide, menite să ofere o
atmosferă prețioasă și exclusivistă spațiilor largi de tip
lobby sau food court;

3. Arhitect Mihaela Roman - MIW a fost premiată
pentru cele mai variate proiecte de iluminat restaurante:
Taksim, Salad Box și, nu în ultimul rând, Resto Aperto,

LEGRAND și CAN&POWER premiază pasiunea
pentru design, iluminat și tehnologie
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proiect realizat în parteneriat cu Philips. Împreună cu
echipa CAN&POWER, s-a optat pentru soluții de iluminat
care să genereze atât o lumină caldă și plăcută, atât de
necesară pentru o ambianță primitoare, dar și economii de
energie electrică și fiabilitate: oferind o lumină de calitate,
StyliD este o soluție eficientă energetic, adaptată la ce -
rințele actuale ale pieței, în timp ce Maxos fusion este un
sistem LED pe șină, adaptabil, care asigură o lumină de o
calitate excelentă.

Soluiile de ultimæ generaie prezentate la
eveniment

Legrand România a prezentat la eveniment cele mai
noi produse lansate recent la expozițiile de profil din
Statele Unite și Europa. Este vorba de produse premiate
pentru design, dar și cele mai noi tehnologii, cum ar fi
controlul vocal prin integrarea cu Alexa și Google Home: 

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

- Colectia Art D’Arnould: poate cea mai exclusivistă
gamă de aparataj din portofoliul Legrand - aparataj per -
sonalizat și gravat manual în atelierele Grupului Legrand
din Franța;

- Soluții de casă inteligentă dezvoltate de Bticino
pentru controlul centralizat al locuinței dar și pentru
hoteluri. Noul Sistem MyHome_Up aduce avantaje
majore atât pentru instalatori, cât și pentru clienții finali,
prin simplitatea instalării și a controlului tuturor funcțiilor
prin intermediul unei singure aplicații pentru smartphone;

- Pentru aplicații rezidențiale de lux, pentru yahturi, dar
și pentru săli de conferință, au fost prezentate soluțiile
Vantage. Lider la nivel global în sisteme integrate de

automatizare și control pentru spații exclusiviste și cu o
experiență de 30 de ani, Vantage oferă tehnologii de
ultimă generație și design contemporan pentru un control
total. Produsele Vantage îmbină aspectul elegant cu
funcțiunile avansate, pentru a crea scenarii sofisticate
adaptate fiecărui ambient;

- Soluțiile IoT, din care fac parte produse precum
videointerfonul Wi-Fi Classe300X13E sau termostatul
Smarther cu Wi-Fi integrat, permit utilizatorului să răs -
pundă la interfon direct de pe smartphone, de oriunde s-ar
afla, sau sa creeze programe și să controleze de pe smart -
phone, de la distanta, temperatura de acasă, având
totodată și funcție de geo-localizare;

- Nuvo, l inia premiată de soluții profesionale de
multiroom audio a Grupului Legrand, este specializată în
sisteme audio avansate pentru casă și soluții care oferă o
experiență audio impecabilă în fiecare încăpere;

- Noile doze de pardoseală reprezintă cea mai variată
gamă de soluții de pe piață și oferă finisaje noi pentru cea
mai bună integrare în ambient, flexibilitate în configurare
datorită modularității, precum și o instalare foarte ușoară. 

Dintre soluțiile prezentate de CAN&POWER, vedeta
incontestabilă a acestui eveniment a fost proiectorul Akro
L&L Luce&Light, un corp de iluminat LED sofisticat, creat
pentru a oferi iluminatului architectural exterior perfor -
manțele optice superioare care până acum erau dispo -
nibile numai pentru iluminatul de interior. Carcasa din
aluminiu anodizat integrează un sistem optic complex
care permite efectuarea manuală a unor diferite variații de
zoom:  între 13°-32° sau 16°-42°. Akro are ca standard
temperatura de culoare 2700K, 3000K și 4000K, cu un
indice de redare a culorii de până la 90 de CRI. Pe lângă
funcția zoom, Akro dispune de o mare versatilitate, deoa -
rece permite combinații multiple de filtre de polarizare
eliptică, difuzie, dichroice și de conversie a temperaturii
de culoare.

www.legrand.com
www.canpower.ro 
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Din experiența Messe Frankfurt în organizarea târ -
gurilor internaționale dedicate domeniului mobilității și, în
ultimii ani, e-mobilității, s-a născut acum opt ani proiectul
Hypermotion. Patronată de Ministerul Federal al Trans -
portului și Infrastructurii Digitale din Germania și de către
landul Hessen, Hypermotion trece dincolo de expoziția
tradițională către un format modern, de platformă/forum/
eveniment de tip Convention (în sensul american al ter -
menului).

La ediția din acest an vor fi configurate următoarele
zone:

• Expoziție/Târg internațional;
• Hypermotion Lab;
• Start-ups;
• Conferences;
• Speed dating;
• Networking area.

Temele abordate la Hypermotion
2018 sunt:

• Connectivity: Telematics
Systems; Intelligent Infrastructure;
Induction Loops; Mobile Data Transfer;
Digital Web; Intelligent Car Parks;
Vehicle Detectors; Vehicle-to-X (V2X)
Com munication; Near Field Com -
munication; Connected/ Autonomous
Vehicles; Geodata; Dynamic Signage;
Radar Detection; Start-Ups;
Telematics Applications; Traffic
Information; User Apps.

• Monitoring & Transparency:
Sensor Technology; Data Sources;
Detection Systems; Schedules; Rates;
CCTV; Traffic Management Services;
Monitoring Tools / Front-End; Real-
Time Schedules; Real-Time Availability
Information / Capacity Utilisation (Car
Parks; P&R); Traffic Jam Alerts.

• Data Analytics & Security: Data
Encryption; Broadband Networks;
Open Data; Data Integration Systems;
Data Loading; Data Analytics Systems;
Traffic Situation Calculation Systems;
Data Anonymisation Applications;
Maintenance, (MRO) Services; Pre -
dictive Maintenance; Asset Mana -
gement; CRM and CEM Applications;
Personalisation of Mobility Services;
Personalised Real-Time Passenger
Information; Enforcement Systems;
Traffic Optimisation Manage ment;
Movements Patterns.

• Hypermodality: Transportation
Interfaces; Freight and Logistics

Centres; Rail, Road, Flight and Waterway Networks;
Connected Cars; Automated Vehicles; Collaboration
Platforms; Advanced Forecasting; Real-Time Schedules;
Capacity Utilisation Forecasts; Traffic Regulations;
Monitoring and Control Systems; Smart Gadgets;
Cooperation Platforms; Planning Services; Payment
Systems; Advanced Forecasting and Data Mining
Applications; Mobility-on-Demand Services; Real-Time
Parking Guidance Systems; Dynamic Directional Signage;
Real-Time Travel Information Sustainability: Smart Grid;
Sensor Technology; Data Sources; Barrier-Free Stations;
Emission Trading Certif icates; Footprint /  Carbon
Accounting Systems; Monitoring Tools; Electric Vehicles;
Dynamic Pricing; Equipment for Measuring
Environmental Pollution; Personal Data; Batteries and
chargers; Battery Management Systems (BMS); Incentive
Systems; Traffic Optimisation and Avoidance System;

HYPERMOTION, Frankfurt, 20-22.11.2018
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Carbon-Offsetting Services; Services Based on Universal
Design Principles.

• Synchronised Logistics: Smart Facilities; Telematic
Systems; Internet of Things; Autonomous Vehicles;
Advanced Forecasting and Data Mining Systems; Smart
Loading Devices; Drones; Robots; Real-Time Freight
Exchanges; Cargo Networks; Dynamic Route Planning
Systems; Real-Time Shipment Tracking; Delivery
Forecasts / Guaranteed Delivery Times.

• Smart Regions: Intelligent Infrastructure; Sensor
Technology; Induction Loop; Weather Sensors; CCTV;
Smart Facilities; Breakdown and Emergency Systems;
Traffic Light and Switching Systems; Power Supply and
Management; Enforcement Systems; Traffic Manage -
ment Systems; Data Integration Applications; Dynamic
Guidance Systems & Signage; Radar Detection; Warning
Systems.

• Când mobilitatea se combină cu logistica: Idei disrup -
tive ș i rețele digitale pentru sisteme integrate de
transport și logistică.

• Târguri, conferințe și conferințe pe teme de tehno -
logie: Cu Hypermotion, Messe Frankfurt oferă o combi -
nație inovatoare de evenimente dedicate mobilității și
sectoarelor logistice. Accentul este aici pus pe sisteme și
soluții inteligente pentru mobilitate, transport, logistică și
infrastructură digitală. Participanții includ corporațiile ma -
jore, întreprinderile mici/mijlocii și întreprinderile mici;
precum și reprezentanți ai asociațiilor industriale și ai
științei și politicii.

Experimentează tehnologii perturbatoare și intel -
ligence digital swarm:

Soluțiile moderne pentru mobilitate 4.0 și Logistică 4.0
sunt prezentate, discutate și dezvoltate în comun la
Hypermotion. Hypermotion este mai mult decât un târg
comercial – de asemenea oferă o platformă importantă
pentru evoluțiile viitoare și reprezintă o inovație majoră
pentru mobilitatea de mâine, cu conferințe, idei pentru
startups și „Hackathon”.
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Schneider Electric, lider global în transformarea digitală
a managementului energiei și al automatizării, a lansat un
nou echipament UPS monofazat - APC by Schneider
Electric Easy UPS On-Line. Linia de produse Easy UPS
reprezintă o nouă categorie de UPS-uri, proiectate pentru
mediile instabile, cu fluctuații frecvente de energie. APC
Easy UPS Online este un UPS flexibil, monofazat, eficient
și accesibil ca preț, care poate gestiona o gamă largă de
valori ale tensiunii și condiții instabile de furnizare a
curentului electric.

Costul lipsei de fiabilitate

În economia digitală de astăzi, conectivitatea și accesul
la date au devenit esențiale pentru operațiunile de busi -
ness și pentru modul în care oamenii trăiesc și muncesc.
Într-o lume atât de dependentă de digital, există încă
multe regiuni care se confruntă cu problema surselor de
energie lipsite de fiabilitate și inconsistente. Conform unui
studiu Dell EMC Global, aproape 90% dintre organizații 
s-au confruntat cu perioade de nefuncționare cauzate de
pene de curent. Deranjamentele privind alimentarea cu
energie electrică amenință însăși capacitatea unei afaceri
de a-și menține operațiunile în funcțiune.

Echipamentul monofazat APC Easy UPS On-Line
protejează echipamentele critice și sarcinile conectate în
fața vârfurilor de tensiune, supratensiunilor, căderilor și
reducerilor de tensiune. Printre beneficiile și funcțiile
echipamentului se numără: 

• Compatibilitatea cu o gamă largă de valori ale
tensiunii electrice; asigură protecția față de fluctuațiile
grave de tensiune

• Generarea de energie „curată” prin intermediul
tehnologiei online de dublă conversie

• Reîncărcare rapidă (90% în patru ore), pentru a
asigura protecție chiar și în cazul întreruperilor frecvente

• Interfața intuitivă LCD/LED oferă actualizări rapide
privind UPS-ul

• EcoMode asigură un nivel ridicat al eficienței 
„Ne-am extins portofoliul de UPS pentru a oferi o

alternativă de calitate și competitivă la nivel de costuri,
care să ofere protecție chiar și în cele mai instabile și
neprevăzute condiții”, spune Pankaj Sharma, Senior Vice
President, Home & Business Networks, Schneider
Electric. „Easy UPS On-Line este proiectat să funcționeze
drept un scut de protecție în fața anomaliilor de putere
care pot afecta în mod negativ infrastructura critică a unui
business și operațiunile zilnice. Astfel, se asigură o bună
conectivitate, 27/7.”

UPS Online Schneider Electric Easy
Caracteristici standard  pentru modelele 
de 1-10 KVA

• Factor de putere (Pf-Power factor) ridicat
Valori ridicate ale factorului de putere (Pf) în Watts: Pf

de valoare 0.8 pentru modelele de 1, 2, 3 kVA și Pf de
valoare 1 pentru modelele 6, 10 kVA).

• Corecție factor putere intrare
(factor de putere 0.95 la tensiune de intrare normală și

sarcină completă)
Minimizează costurile de instalare prin posibilitatea

utilizării generatoarelor și cablurilor mai mici. 

Schneider Electric lansează o nouă gamă 
de echipamente UPS care oferă protecție în fața

condițiilor instabile de furnizare a energiei electrice

• Compatibile cu o gamă largă de valori
ale tensiunii de intrare, oferă protecție
împotriva fluctuațiilor grave de energie
electrică
• Permit o varietate de tipuri de instalări 

SURSE NEÎNTRERUPTIBILE
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• Compatibilitatea cu generatorul
Asigură comutarea consumatorului pe UPS lină și fără

întreruperi în eventualitatea unei căderi de durată mai
lungă a tensiunii de alimentare.

• Protecție OVCD (Overvoltage Cuttoff Device) 
La aplicații speciale ce necesită tensiune ridicată.

Protecția OVCD va preveni deteriorarea componentelor
UPS și va extinde astfel durata de viață a UPS.

• Gamă largă a tensiunii de intrare
(Pentru jumătate de sarcină: tensiunea de intrare între

110-300 VAC).

• Management inteligent al bateriei
Maximizează performanța bateriei, durata de viață și

fiabilitatea prin compensarea Inteligentă și precisă a tem -
peraturii  la încărcarea bateriei.

• Trecere în regim de bypass automată integrată și
manuală

Asigură putere constantă de la rețea sarcinii în even -
tualitatea unui defect al UPS.

• Protecția pentru tensiunea de alimentare 
Protejează sarcinile conectate de supratensiuni, șocuri

de tensiune, trăznete și alte perturbări ale tensiunii de
alimentare.

• Software firmware de tip flash, la care se poate face
upgrade 

Permite actualizarea software-ului firmaware înscris în
memoria flash printr-o linie de comunicație USB sau
RS232.

• Display LCD/LED
Interfață intuitivă ce oferă informații detaliate și precise

și  posibilitatea de configurare locală.

• Respectă normele de mediu
Acoperire cu vopsea conformă normelor.

• Mod ECO/Mod verde
Există un mod de lucru economic ce permite reglarea

do meniului tensiunii de intrare și modificarea prin
displayul LED.

• Certificări de Securitate
Certifică faptul că produsul a fost testat și aprobat

pentru funcționarea în siguranță împreună cu echipa -
mentul de conectare furnizat și în mediul specificat.

• Excelentă calitate a energiei furnizate și a perfor -
manțelor 

Dubla conversie reală folosită la redresare oferă o
reglare precisă a tensiunii și frecvenței și timp de transfer
0 pentru sarcinile reactive cum sunt echipamentele de
laborator sau utilajele

Echipamentul monofazat APC Easy UPS On-Line este
disponibil la ora actuală în România. Pentru mai multe
informații, accesați site-ul APC.

Oferim certitudine într-o lume conectatæ

APC by Schneider Electric este un brand global de top
pe piața software-ului și a infrastructurii fizice integrate.
Cu ajutorul unei game extinse de produse care furnizează
soluții fiabile de alimentare și performanță operațională
pentru tehnologiile comunicaționale și de IT, APC oferă
certitudine într-o lume conectată. Prin intermediul unei
comunități extinse de parteneri care personalizează soluții
pentru casă și medii IT distribuite, APC le permite uti -
lizatorilor individuali și companiilor să anticipeze neaș -
teptatul și să protejeze datele și informațiile critice.

Despre Schneider Electric 

Schneider Electric este promotorul transformării
digitale a managementului energiei și al automatizării în
locuințe, clădiri, centre de date, infrastructură și în diferite
industrii.

Cu o prezență globală în peste 100 de țări, Schneider
este liderul incontestabil în managementul energiei –
voltaj mediu, ridicat și energie sigură, precum și în sis -
teme de automatizare. Furnizăm soluții integrate de
eficientizare, îmbinând energia, automatizarea și soft -
ware-ul.

În cadrul sistemului nostru global, colaborăm cu cea
mai mare comunitate de parteneri, integratori și dezvol -
tatori, pe platforma noastră deschisă, pentru a livra
eficiență operațională și control în timp real.

Considerăm că angajații și partenerii excepționali fac
din Schneider o companie excepțională și că angaja -
mentul nostru pentru inovație, diversitate și sustena -
bilitate asigură prezența vieții oriunde și oricând, pentru
oricine – sau, așa cum spunem noi, Life is On.

www.schneider-electric.ro
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Comitetul Național Român de Iluminat, în calitatea
sa statutară de for pentru schimbul ideilor și
informațiilor în domeniul luminii și i luminatului,
continuă seria de manifestări dedicate dezbaterii
problemelor actuale din iluminat.

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

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

Seminarul cu tema: SO EMERGENCY:
Iluminatul de siguranță. Cadrul legis lat iv,
probleme și soluții, organizat împreună cu

SOCOMEC ROMÂNIA, a avut loc joi 14 iunie 2018, ora
09:30 la Hotel Caro București.

Tematică:
• I luminatul de siguranță, norme actuale,

problematică și perspective;
• Standardul EN 50171, Sisteme de alimentare cu

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

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

tibilă pentru iluminatul de siguranță.

SO EMERGENCY: Iluminatul de siguranță
Cadrul legislativ, probleme și soluții
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Joi 07 iunie 2018, ora 13:00, la
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor a
Universității de Construcții din București
(Bd. Pache Protopopescu nr.66, sector 2,
București) a avut loc un simpozion pe
tema impactului tehnologie i LED în
iluminatul public.

Tematica propusă a fost:

• Mediul luminos exterior în plină
revoluție a teh nologiei LED;

• Evoluția și potențialul LED-ului în
iluminatul public;

• Comanda, controlul, teleges -
tiunea iluminatului public – provocări
ale prezentului.

Sintagma “Iluminat Public”
definește un complex de soluții pentru: iluminat rutier,
pietonal, peisager, arhi tectural, festiv etc. care se bucură
de o atenție specială pentru că este generatoare de
beneficii multiple, cum sunt confortul persoanelor,
siguranța sporită, plăcerea de a admira obiective
arhitecturale iluminate ingenios, astfel încât aceste
obiective să fie puse în valoare .

Prezentările dr. ing. Ion Păuț - ELBA-COM Timișoara,
pe tema iluminatului public și dl. prof.dr.ing. Cătălin
Gălățanu de la Universitatea de Construcții din Iași, pe
tema verificării nivelului luminanței la iluminatul monu -
mentelor istorice și obiectivelor publice, urmate de dis -
cuții ale celor prezenți, au oferit un util loc pentru schim -
bul de idei pe teme actuale din iluminat. Astfel, s-a
subliniat faptul ca tehnologia LED are numeroase aspecte

și parametri care nu sunt luați în seamă de multe ori
(calitatea luminii emise de LED, durata de viață a surselor
și, respectiv, corpurilor de iluminat cu LED, posibilitatea
controlului de la distanță a iluminatului public – teleges -

t iune așa cum este denumit sistemul
produs de ELBA-COM.  

Prof. Gălățanu a concluzionat pe baza
unor numeroase măsurători făcute cu
camera infraroșu că nivelul de iluminare
este în general excesiv pentru obiectivele
arhitectonice.

Dl. dr.ing Păuț a prezentat concluziile
desprinse de ELBA-COM după imple men -
tarea soluției proprii de control (teleges -
tiune) a iluminatului public din Arad.  

Dezbaterile au atins problemele costului
și beneficiilor controlului iluminatului public,
a raportului dintre sistemul de iluminat
propriu zis și celelalte elemente ale sis -
temului (partea de protecție la descărcări
electrice de exemplu).

SIMPOZION CNRI 
Iluminatul Public - Beneficii și temeri induse de sistemele 

de iluminat cu LED
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CERCETARE

Imaginați-vă o jachetă care produce suficientă energie
electrică pentru a încărca telefonul mobil. Imaginați-vă o
jachetă care nu reflectă numai, ci se aprinde atunci când
vă plimbați cu bicicleta în întuneric. Soluțiile inovatoare de
imprimare fac ca viitorul să se întâmple astăzi. Institutul
Fraunhofer pentru cercetare aplicată în domeniul poli -
merilor - IAP, a prezentat diferite prototipuri de proiecte
de cercetare fotovoltaice la expoziția internațională și la
conferința pentru industria electronica a imprimării
LOPEC 2018 din München, 13-15 martie. Primele
proiecte rezultate ale colaborării dintre membrii Alianței
firmelor germane din domeniul OLED - GOTA au fost de
asemenea prezentate.

Energia regenerabilă a devenit un subiect important în
societatea de astăzi. Soluțiile de imprimare moderne
promit producerea ușoară și rentabilă a elementelor
fotovoltaice, chiar și dincolo de utilizarea arhitecturală.

La LOPEC 2018, Fraunhofer IAP și-a prezentat com -
petențele, în special în ceea ce privește tehnicile de
imprimare cu jet de cerneală. Cu aceste soluții pot fi
tipărite elementele de fațadă pentru producerea energiei
solare. Datorită tehnologiei de imprimare utilizate, aceste
elemente pot fi produse la scară mai mare, cu costuri
reduse în comparație cu metodele de producție con -
venționale. Alte aplicații pot fi găsite în optoelectronică și

medicină. Procesul de imprimare este de asemenea
aplicabil în industria textilă. Alături de un element de
fațadă, cercetătorii prezintă o haină cu elemente foto -
voltaice, care produce suficientă energie pentru a încărca
un telefon mobil și pentru a acționa plăcuțele de încălzire
a mâinilor. Jacheta stochează chiar și energia. În prezent,
cercetătorii IAP dezvoltă o jachetă echipată cu LED-uri
solare, pentru mersul pe bicicletă, împreună cu partenerii
din industrie. Proiectul a primit finanțare de la Ministerul
Federal al Educației și Cercetării din Germania, BMBF.

Institutul are propria instalație pilot pentru tipărire
electronică, pe care au fost produse elementele expuse.

"La fabricile noastre pilot dezvoltăm soluții de im -
primare într-un mod orientat
spre in dustrie. Împreună cu
clienții noștri, implementăm
apoi aceste soluți i  în
fabricile lor la scară largă, pe
baza expertizei pe care o
adunăm prin intermediul
fabricii noastre pilot. Îm -
bună tățim metodele noastre
de tipărire adaptându-le în
mod constant și individual la
nevoile clienților noștri ",

explică dr. Armin Wedel, șeful
departamentului de cercetare func -
ț ională a Polymer Systems la
Fraunhofer IAP.

Pentru suprafețe de dimensiuni
reduse, oamenii de știință lucrează la
implementarea unui nou sistem de
tip drop-on demand: esjet-printing
(electrostatic printing), un proiect
finanțat de Uniunea Europeană.
Această tehnologie permite utilizarea
unei game mai largi de cerneluri,
esențiale în special pentru impri -
marea unor structuri foarte fine.
Extinderea gamei de cerneluri po -
sibile, în ceea ce privește vâsco -
zitatea lor este un pas important.
Imprimarea cu jet de cerneală
limitează vâscozitatea cernelii uti -
lizate. Prin tipărirea cu ESJET, rețele
metalice fine cu viteze ridicate de
transmisie pot fi tipărite și astfel pot
înlocui electrozii ITO transparenți
convenționali în componentele foto -
voltaice.

Fraunhofer IAP la LOPEC
Fotovoltaice: implementare ușoară datorită

tehnicilor moderne de imprimare

Dungile imprimate fac diferența. Prin conectare, fiecare pătrat de zece benzi este capabil să
producă o tensiune de aproximativ 8 V.

© Fraunhofer IAP
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