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Legrand România a organizat o serie
de evenimente interactive în
București, Timișoara, Cluj și Brașov,
pentru un dialog direct cu partenerii
săi specializați din domeniul
distribuției electrice de putere.
Create într-un format dinamic,
interactiv și non-conformist, întâlnirile
“Pe scurt cu Legrand” au avut în
prim-plan inovația și un caracter
practic.

Pe scurt cu Legrand:

4 evenimente interactive despre
aplicații de mare complexitate
Cei 140 de participanți au avut ocazia să testeze mai
multe soluții Legrand de distribuție de putere de până la
6300 A și de protecție a instalațiilor electrice, competitive
și adaptate unor aplicații industriale variate, inclusiv celor
din medii agresive sau cu atmosfere extreme.

4
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Soluția de tablouri electrice cu sertare debroșabile
echipate cu dispozitive de protecție Legrand, realizate
împreună cu un partener specialist, este dedicată aplicațiilor industriale cu grad înalt de complexitate (de
exemplu, în alimentarea unor consumatori vitali sau
pentru zone cu risc ridicat - explozii, vibrații, cutremure).
Asigură continuitatea în alimentare a întregii instalații în
timpul intervenției la un modul de protecție și sunt
adaptate unor spații reduse.
Noile confecții metalice XL3-S 160, 630, 4000, pentru
distribuția de până la 4000A, conduc la optimizarea și
flexibilitate pentru proiectele din segmentul standard.
Includ 3 familii de produse: până la 160A, până la 630A și
până la 4000A și o gamă extinsă cu 16, 24 și 36 de
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module pe rând. Au sisteme de distribuție adaptate, cu bare din cupru sau
aluminiu.
Sistemul inovativ de management al
energiei NEMO SX asigură dezvoltarea
structurii de comunicație, supervizarea,
controlul și comanda circuitelor dintr-un
tablou electric. Permite verificarea
funcționării în parametri a sistemului,
controlul direct și monitorizarea, la nivel
local sau de la distanță.

Piața din România este din ce în ce
mai dinamică și competitivă. Industria
chimică, alimentară, petrolieră: toate au
necesități distincte în ceea ce privește
distribuția de energie de putere. Și
pentru toate, un consum cât mai redus
și o funcționare de calitate a infra structurii electrice și digitale au o
importanță semnificativă. Specialiștii
Legrand România, alături de partenerii
lor specializați, sunt gata să răspundă
acestei provocări.

DESPRE LEGRAND
Legrand este specialistul global în infrastructuri electrice și digitale. Soluțiile
sale complete pentru clădiri rezidențiale, comerciale, de birouri, învățământ, data
center, spitale și alte centre de sănătate, hoteluri și construcții industriale îl fac un
etalon în domeniu pentru utilizatorii din întreaga lume.
În România, Grupul Legrand este prezent de peste 20 ani și comercializează,
prin intermediul distribuitorilor săi, cele mai variate și inovatoare produse din
domeniul electric, sub umbrela a 15 mărci de top, dintre care cele mai
reprezentative sunt: Legrand, BTicino, Zucchini, Cablofil.
Bazându-se pe un program în care sunt implicați toți angajații și partenerii
cheie, strategia Legrand pentru o creștere sustenabilă include lansarea constantă
de produse și servicii de înaltă tehnologie adaptate la nevoile și cerințele pieței –
inclusiv produsele Eliot* cu o valoare sporită în utilizare.
Legrand a raportat vânzări de aproximativ 6 miliarde de euro în 2018.
Compania este listată la Euronext Paris și este o componentă notabilă a indicilor
bursieri CAC 40 (cod ISIN FR0010307819).
www.legrand.ro; www.legrand.com
Eliot este programul lansat de Legrand în 2015 pentru a susține
dezvoltarea accelerată a Internet of Things în portofoliul său de
soluții. Ca rezultat al strategiei Grupului pentru inovație, programul
Eliot urmărește să dezvolte soluții interconectate cu beneficii pe
termen lung pentru utilizatorii finali, precum și pentru profesioniști.
http://www.legrand.com/EN/eliot-program_13238.html
ELECTRICIANUL 4/2019
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Arkedia Slim- O diferență subtilă față de alții
Arkedia Slim – Designul fin pe care îl cæutai
Arkedia Slim, cea mai nouă gamă de aparataj electric Premium lansată de Panasonic prin Spot Vision Electric &
Lighting, unic distribuitor în România, reînnoiește spațiile de locuit prin designul simplu și elegant. Stilul său modern,
fin, conturează poziția estetică și pune capăt derapajelor estetice printr-un tact deosebit cu utilizatorii.

Mai mult pentru confort...
Arkedia Slim include o gamă largă de produse și alternative de culoare, ce oferă soluții multiple pentru o viață mai
bună și mai confortabilă. Arkedia Slim combină culorile care fac apel la gusturile subtile cu designul modern și
produsele funcționale.

6

ELECTRICIANUL 4/2019

A PARATAJ ELECTRIC

Alege slim pentru case elegante
&8:<>87;7A?69@2?>@@A%>8->=3=(@7A@-@<=(@7
&8:<>87;7A?69@2?>@@+A5>8->=3=(@7A9;A=/@.=A2@-@<=7+A5>8A*
->=3=(@7A)@7:@9A.@A645<43:=7A9;A69?:=>@;A65?9@=7A2?A/;><0
#A&8:<>87A?97=:.=>?
#A%>8->=3=(@7A@-@<=7
#A/@.=A->=/@9A!&
#A?:@;>@A;.8>A2?A;<@7@)=<
#A=<?>@?A2?A3=@3AGA8>?
#A82;>@A6?3@*2?69@6?+A2?69@6?+
,:9@6?A
#A =>=AA@=>:=A*A5>8->=3=>?AA
645<43:@A6?5=>=<?

%'"A@33?>A =3@7E
=9?1@A 9;:8.1@:14A 9;A :8;7A %'"A 'A 9=>?A 8/?>4
98:/8><+A5>8<?91@?A6;5?>@8=>4+A<?:878-@?A.@A2?6@-:0A
#AA382?7?A2@/?>@<?+A2@3?:6@;:@
'&+A '!&A .@A *$A ,:A /;:91@?A 2?
<@5;>@7?A 2?A @7;3@:=>?A 9=>?A ;>3?=)4
64A/@?A;<@7@)=<?0
#A %>8<?91@?A 6;5?>@8=>4A ,358A*
<>@$=A?>8>@78>A>?);7<=<?A2@:A@:6<=7=>?
.@A @7;3@:=<A 9;A 9=>=9<?>@6<@94
"$?>!8=2A .@A 5>8<?91@?A 7=A 69;><
9@>9;@<0
#A .8>A 2?A 58>:@<A .@A 85>@<A 5>@:<>*8A 6@3574A =<@:-?>?A 2=<8A*
>@<4A=9?6<?@A/;:91@@0A546=1@A(;<8:;7A":*"//0
#A ;:91@?A (@2@>?91@8:=74A ,:A 6?>@=A %'"A 'A !=:2%'"A '0
'?65?9<=>?=A <;<;>8>A <@5;>@78>A 2?A 7435@A 9;A 2@3?:6@;:@A 9;
9=>=9<?>@6<@94A2?A@2?:<@/@9=>?A=A6=>9@:@@A,:A6?>@=A%'"!&
?>386<=<A=:=78-A.@A5>8->=3=(@7
?<=>?=A <?35?>=<;>@@A 9;A 8A 3=>?A 5>?9@)@?A 2=<8>@<4A =7-8A*
>@<3;7;@A %A 65?9@=7A 5>8->=3=(@7A @-@<=7A ?>386<=<A 9;
3?:@;A7;3@:86A.@A;.8>A2?A;<@7@)=<+A6;61@:;<A2?AA7@3(@0
?>386<=<A=:=78#A ?<=>?A<?35?>=<;>4
,:<>?AAJ&ABAIAJ&AH*AAJ&
#A!=354A2?A=$?><@)=>?A
#A%>8<?91@?A,358<>@$=A,:-?1;7;@

Mecanism nou
8;7A3?9=:@63A?6<?A5>8@?9<=<A5?:<>;A6@-;>=:1=A7=A:@$?7
,:=7<0A&=>=9<?>@6<@9=A98382@<41@@A2?A@:6<=7=>?A8/?>4A3;7<A3=@
3;7<A2?9<A6?A=.<?5<=+A2=<8>@<4A6<>;9<;>@@A.@A6@357@<41@@A6=7?
9=>?A=985?>4A:?98:/8>3@<41@7?A5?>?<?7;@0

>9;>@+A5>@:2?>@A=69;:6?
$@<=>?=A >4:@>@@A 3@:@78>A 6=;A =A 6@<;=1@@78>A =6?34:4<8=>?
6?A /=9A 2=<8>@<4A ?@6<?:1?@A 2@658)@<@$;7;@A 9;A =>9;>@A .@A =A 5>@:A*
2?>@@A=69;:6?0
&=>9=64A/4>4A<?:6@;:?
%?:<>;A8A6@-;>=:14A6;57@3?:<=>4A,:A<@35;7A@:6<=74>@@+A9=>A*
9=6=A:;A58=<?A5>@3@A<?:6@;:?A5>@:A5>@:2?>@-?=>?0
@-;>=:14
@-;>=:1=A :8;7;@A 3?9=:@63 A ;:A 9=5=9A 6;57@3?:<?=)4
3?9=:@63;7A.@A,:<>?>;5?A98:<=9<;7A9;A)8:?7?A6;(A<?:6@;:?0
&8:<=9<A2?A,3543:<=>?A,:A/8>3=A
=<8>@<4A98:<=9<?78>A2?A,3543:<=>?A2?A/8>34A+A5>?A*
6@;:?=A 2?A 98:<=9<A =57@9=<4A 7=A 5>@)4A ?6<?A 3?:1@:;<4A 98:A*
6<=:<0
6;:<A2@658:@(@7?A5>@)?A9;A.;>;(0
Încærcætor dublu USB montat în prizæ
&;A =;<8>;7A 5>@)?@A >?2@=A 7@3A  A ?6<?A >?2;6A :;A*
34>;7A 2?A =2=5<8=>?A 6;57@3?:<=>?0A !=A 8<?7+A =9=64+A 7=
(@>8;+A 9;A ,:94>94<8>;7A  A =$?1@A 98:/8><;7A ;:?@A ,:94>94>@
/4>4A =2=5<8>0A &;A 9?7?A A @?.@>@A 2?A =7@3?:<=>?A =7?A ,:94>A*
94<8>;7;@A A58<A/@A>?,:94>9=<?A6@3;7<=:A28;4A2@658)@<@$?0
D:94>94<8>ASB

?>386<=<A@-@<=7A%>8->=3=(@7
#A ?<=>?=A<?35?>=<;>@@A,:<>?
F&*IJ&AH*AAJ&A
#A/@.=A->=/@9A!&
#A?:@;A;.8>A2?A/8786@<A
#A=<?>@?A5?:<>;A3=@3AGA8>?
#A82A?<?>@8>+A@:<?>@8>A.@A:8=5<?
#A =>=AA@=>:=A*A5>8->=3=>?AA645<43:@AAA
6?5=>=<?
#A%>8->=3=>? A)@7:@94+AC???:2
#A%>8<?91@?A,358<>@$=A,:-?1;7;@

#A?.@>?A A0
#A %86@(@7@<=<?=A ;:?@A ,:94>9=>@A 5>=9<@9?A /4>4A :?9?6@<=<?=
;:;@A=2=5<8>0
#A %86@(@7@<=<?=A ;:?@A ,:94>94>@A ;.8=>?A 5?:<>;A <?7?/8=:?
@:<?7@-?:<?A.@A<=(7?<?0
www.spotvisionelectric.ro
!&'&!A AAA

E4_2019_E9/2008 6/28/19 1:07 PM Page 8

APARATAJ ELECTRIC

Ultra-compact: Versatilul Sistem Servo
Multi-axe AX8000
Echipa Kreatron Automation
Sistemul AX8000 completeazæ portofoliul
scalabil Beckhoff Drive Technology
Ca furnizor de tehnologie servo-drive scalabilă,
Beckhoff oferă un portofoliu hardware și software cuprinzător pentru toate cerințele, categoriile de prețuri și
domeniile de aplicare. Pe lângă soluțiile de control al
mișcării oferite prin software-ul de automatizare TwinCAT
și o serie de motoare scalabile, o gamă variată de servodrivere este de asemenea disponibilă, de la tehnologie
drive compactă implementată direct la nivel de I/O, la
versatilul AX5000 Servo Drive. Ultra-compactul sistem
servo AX8000 îmbunătățește gama.
Ca sistem multi-axe servo modular, AX8000 oferă
tehnologie de servo-drive de înaltă performanță cu o
utilizare a spațiului optimizată pentru fiecare dulap de
control-comandă, oferind soluții precis scalate pentru
toate sarcinile de mișcare.
Tehnologie Drive Compactă
• Soluții de până la 5 A direct din sistemul standard I/O;
• Conectarea motoarelor stepper, servo, DC sau AC;
• Opțiuni de conectare IP 20 și IP 67-rated;
• Motoare complementare, unități de transmisie și
cabluri preasamblate;
• Conexiuni puternice, compacte în formatele
EtherCAT Terminal și EtherCAT Box.

AX5000 | Servo Drive
• Canal servo drive: 1.5 A până la 170 A;
• Servo drive 2-canale: 2 x 1.5 A, 2 x 3 A, 2 x 6 A;
• Suport pentru motoare terțe și diferite sisteme de
codificare;
• Funcționalitate optimizată și un raport preț-performanță impresionant.

Abordarea inteligentă: Modulele sunt combinate liber
pentru toate sistemele de tensiune sau pentru aplicații
AX8000 | Sistem compact multi-axe
• Sistem modular servo drive;
• Module de alimentare: 20 A DC, 40 A DC;
• Modul axă 1-canal: 1 x 8 A, 1 x 18 A;
• Modul axă 2-canale: 2 x 6 A;
• Punere în funcțiune și instalare simple;
• Amprentă la sol extrem de compactă pentru sistemele multi-axe.
8
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Cu sistemul servo multi-axe AX8000, beneficiați de
flexibilitate maximă: surse de alimentare, module de axe
și alte module opționale pot fi combinate după nevoie
pentru toate domeniile de aplicație.
Toate cerințele sunt satisfăcute – fără a fi nevoie de
alte componente și fără costuri ascunse. Modulele de
alimentare dispun de un filtru de rețea integrat precum și
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de un rezistor intern de frânare și un limitator de tensiune.
Patru module de alimentare cu 20 A și 40 A sunt dis ponibile; două dintre acestea sunt concepute pentru
tensiuni de rețea între 100 și 240 V, ideale pentru piața din
Asia și America.
Beckhoff oferă, de asemenea, servomotoare de înaltă
performanță AM8000 cu înfășurări care sunt optimizate
pentru aceste nivele de tensiune. Modulele de alimentare
cu 20 sau 40 A sunt de asemenea disponibile pentru
rețelele de 400 V și 480 V din Europa și America de Nord.
Aceste versiuni oferă de două ori mai multă putere cu
aceeași formă compactă.
Modulele cu un singur ax sunt disponibile în versiuni
de 60 mm lățime pentru curenți de până la 8 A. Adaptarea
automată la motorul conectat este asigurată de către
tehnologia proprie Beckhoff de măsurare a curenților din
motor. Același principiu este folosit și în modulul de 18 A
cu lățime de 90 mm. Modulul cu două axe, de 60 mm
lățime, 2 x 6 A, excelează la capitolul economie de spațiu.
Curentul total poate fi folosit în mod flexibil, astfel încât un
motor de 3 A poate fi utilizat pe un canal iar un alt motor
de 8 A pe celălalt canal. Acest lucru duce la o flexibilitate
avansată în cadrul sistemului servo-drive.
Design-ul compact aduce orice configurație multi-axe
necesară în orice dulap de control-comandă: AX8000
AX8000 de la Beckhoff este răspunsul de viitor pentru
dezvoltările și tendințele curente în proiectarea mașinilor:
cabinetele de control-comandă externe sunt din ce în ce
mai des înlocuite de către soluții integrate în echipa mente/mașini, fapt ce inevitabil înseamnă că mai puțin
spațiu este disponibil pentru instalație. Cu o adâncime de
doar 192 mm, sistemul servo AX8000 este ideal pentru
asemenea dulapuri de control-comandă compacte. Pentru
a face manevrarea dulapului de control-comandă deosebit
de prietenoasă în timpul punerii în funcțiune și instalării
mașinii, tehnologia de conectare pentru AX8000 a fost
complet revizuită și concepută pentru asamblare fără
nevoia unor unelte suplimentare.
Economisirea spațiului pentru instalație în dulapurile
de control-comandă
• Un număr variat de axe posibil;
• Libertate deplină în proiectarea sistemului;
• Instalarea directă pe mașină reduce timpul de insta lare și costurile.
Configurație 3-axe
• Modul de alimentare 10.7 kW;
• Modul axe-duble 2 x 6 A;
• Modul axă singulară 1 x 8 A;
• Funcționalitate TwinSAFE integrată.
Configurație 4-axe
• Modul de alimentare 10.7 kW;
• 2 module axe-duble;
• Pentru conectare patru motoare de 6 A;
• Lățime per total 180 mm.

Configurație 5-axe
• Modul de alimentare 21.4 kW;
• 1 modul axă singulară 18 A;
• 2 module axe-duble, 4 x 6 A;
• Lățime per total 300 mm.

Fail-safe și instalare rapidă: cu One Cable Technology
și AX-Bridge
La fel de impresionantă ca și design-ul compact este
instalarea fără unelte, rapidă și simplă a AX8000 prin
intermediul AX-Bridge direct integrat. Un mecanism
glisant leagă DC-Link, PE, EtherCAT și controlul tensiunii
de 24 Vcc între module, rapid și sigur prin simpla mutare a
sistemului de prindere cu arcuri. O simplă glisare a AXBridge simplifică situațiile de instalare adesea solicitante
din dulapurile de control-comandă de dimensiuni mici,
precum cele care sunt încadrate în baza mașinii.
AX8000 folosește o versiune revizuită a deja
consacratului One Cable Technology (OCT) de la
Beckhoff: un conector optimizat tip ștecher se prinde
automat pentru a stabili o conexiune sigură ce poate fi
desprinsă din nou, la nevoie. În același timp, conectorul
asigură/securizează învelișul fără a mai fi nevoie de
șuruburi. Pe partea de motor, OCT oferă, de asemenea, o
soluție satisfăcătoare cu o conexiune sofisticată de tip
baionetă (bayonet fitting) ușor de manevrat, pentru o
instalare rapidă.
Tehnologia de conectare AX8000
• AX-Bridge direct integrat pentru instalare rapidă și
fără unelte;
• Conexiuni rapide și simple: AX-Bridge, bayonet
fitting și One Cable Technology;
Siguranță integrată: TwinSAFE cu 17 funcții de safety
integrate în drive;
Safety over EtherCAT (FSoE), în concordanță cu IEC
61784-3-12;
• Funcții de safety integrate în drive, în concordanță cu
IEC 61800-5-2 și profilul safety drive ETG.6100;
• Activarea funcțiilor de safety prin FsoE sau intrări
digitale;
ELECTRICIANUL 4/2019
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• Toate funcțiile de safety integrate în drive sunt în
concordanță cu EN_ISO_13849-1:2008 (Cat._4_PL e) și
IEC 61508:2010 Safety Integrity Level SIL 3
Cu cât este mai înalt nivelul de performanță al unei
soluții drive, cu atât este mai important aspectul legat de
siguranță: riscurile pentru operatorii de mașinii pot apărea
datorită dinamicii oricărei tehnologii drive electronice. Cu
funcțiile de safety integrate în drive ale AX8000, cerințele
industriale și legale pot fi cu ușurință luate în considerare
încă din faza de proiectare a mașinii. Prin TwinSAFE,
Beckhoff oferă o soluție sigură ce permite utilizatorilor să
implementeze 17 funcții de safety – stop, viteză, poziție,
accelerație și torsiune/cuplu – cu Performance Level_e.
Performanță ridicată cu controller de poziție și de
curent
• Ciclu pentru controller de viteză: 31.25 _s;
• Ciclu pentru controller de poziție: 31.25 _s;
• Ciclu de EtherCAT: minim 62.5 s;
• Instrumente de analiză de înaltă performanță;
• Tehnologie FPGA/ARM de procesare de înaltă performanță;
• Algoritmi de control bazați pe FPGA;
• Tehnologie de control cu mai multe canale;
• Eșantionare și timp de răspuns 1_s.
AX8000 permite mișcări mai line prin rate de eșantionare multiple, optimizând astfel calitatea produsului.
Măsurătorile curente au loc în 1 ms într-un FPGA; sistemul
este capabil să răspundă la schimbări practic în timp real.
Protecția echipamentelor pentru drive-uri și motoare este,
de asemenea, asigurată în acest fel. Dacă, de exemplu,
motorul întâmpină o problemă, drive-ul limitează curentul
la valoarea nominală în maxim 1 ms. Acest lucru previne
supraîncărcarea motorului și drive-ului. Alte caracteristici
relevante sunt reprezentate de instrumentele de analiză
de înaltă performanță oferite de TwinCAT: TC3 Motion
Designer – instrument de design, TC3 Drive Manager –
instrument de configurare, TC3 Scope software
oscilloscope și TC3 Bode Plot Base tuning tool.
10
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În detaliu: Tehnologia Drive și Controlul mișcării de la
Beckhoff
În combinație cu soluțiile de control al mișcării oferite
de software-ul de automatizare TwinCAT, Beckhoff Drive
Technology oferă sisteme drive complete, acoperind
toate sarcinile de poziționare pentru axe singulare sau
multiple care au cerințe foarte dinamice. Acest lucru este
bazat pe scalabilitatea maximizată a tehnologiei drive, ce
cuprinde de la drive-uri compacte în cadrul sistemului I/O
până la Servo Drive-uri AX8000 și AX5000, pe lângă gama
variată de funcționalități TwinCAT. TwinCAT are rol de
platforma pentru engineering precum și de runtime
pentru toate funcțiile, incluzând NC PTP, NC I, CNC,
robotică, fierăstrău sau comutator cu came.
• Sisteme de control al mișcării complet scalabile;
• Safety integrat până la Performance Level PL e;
• Comunicație în sistem de înaltă performanță prin
EtherCAT;
• Tehnologie One Cable pentru costuri de hardware și
de punere în funcțiune reduse;
• XTS pentru soluții de mișcare cu dimensiuni reduse.

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

E4_2019_E9/2008 6/28/19 1:07 PM Page 11

SISTEME DE SUST,INERE

Menținerea în funcțiune pe
materiale de construcție din lemn
Menținerea în funcțiune în caz incendiu este obli gatorie în majoritatea clădirilor - chiar și în cele construite
din lemn. Sistemele relevante de siguranță precum iluminatul de siguranță, și alarma de incendiu cu cabluri de
alimentare trebuie să funcționeze pentru cel puțin 30 de
minute în caz de incendiu.

fixarea în lemn, pentru care
există agrement european
ETA. Șuruburile pentru
lemn de la OBO sunt so luția ideală pentru atașarea
fiabilă la lemn, asigurând în
același timp integritatea
funcțională conform DIN
4102 partea 12.
Sunt disponibile în diametre de 6 și 10mm și lungimi
între 60 și 120mm. Diametrele de 6mm sunt destinate
fixării elementelor ușoare precum: șine, coliere, cleme
Grip. Diametrele de 10mm sunt folosite la fixarea
consolelor sau a montanților.
Principii de instalare

Luând în considerare structura clădirii existente și rutarea necesară a cablului în clădire, sunt necesare diferite
Protecția la incendiu și structuri de lemn – la prima ve - opțiuni de instalare pentru componenta de lemn. Acestea
dere apare ca o contradicție. De fapt, este fezabilă fixarea pot fi rezumate în următoarele patru grupuri diferite:
• traseu de cablu longitudinal prin lateralul grinzii;
sigură a sistemelor de instalații pe lemn cu menținerea în
• traseu de cablu pe sub grindă în direcția longitu funcțiune conform DIN 4102 partea 12. Cu o modalitate
de fixare pentru traseele noastre de susținere a cablurilor dinală;
• traseu de cablu perpendicular pe grindă;
rezistentă la foc certificată, noi la OBO Bettermann am
dezvoltat o soluție sigură pentru menținerea în funcțiune
• traseu de cablu pe sub grindă în direcția transversală.
pe structuri de lemn.
După determinarea rutei de bază a cablului, cea mai
Instalarea sigură pe elemente de lemn neprotejat se potrivită opțiune de instalare poate fi selectată din actualul
realizează cu șuruburi speciale, agrementate pentru agrement.

traseu de cablu longitudinal sub grindă

traseu de cablu longitudinal prin lateralul grinzii

traseu de cablu perpendicular pe grindă

traseu de cablu pe sub grindă în direcția transversală
ELECTRICIANUL 4/2019
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Transformator drept element în
sursele de alimentare domestice
Atunci când alege sursa de alimentare, consumatorul
trebuie, adeseori, să aleagă între surse de curent și transformatoare. Alegerea corectă nu depinde totuși de intuiția
cumpărătorului, ci de cunoașterea aparatului și a modului de
alimentare al acestuia. Pentru a simplifica, prezentăm mai jos
caracteristicile surselor de alimentare și diferența fundamentală
între acestea și transformatoare.

Cum funcioneazæ aparatele electrice pe care
le utilizæm zilnic?
Cele mai multe aparate electrice pe care le utilizăm în
viața cotidiană, precum și în industrie în sensul larg, au
nevoie e o alimentare cu curent continuu, care nu este
furnizată de rețeaua electrică. Aceasta necesită utilizarea
unui aparat care convertește curentul alternativ de la priză
în curent continuu cu valoarea dorită a tensiunii. Acest tip
de dispozitiv este sursa de curent.
Analizând subiectul, întrebarea este cum este posibilă
transformarea curentului alternativ al rețelei în curent continuu și în ce stadiu tensiunea se reduce. Pe scurt, răspunsul la această întrebare este modul în care funcționează transformatorul, care este unul din elementele de
bază ale alimentării. Transformatorul este format dintr-un
miez din oțel și două bobinaje - primar și secundar. Bo binajul primar furnizează tensiunea de intrare care, după
miez, sub forma unui flux magnetic, este direcționată
către bobinajul secundar, ceea ce determină fenomenul
de inducție. Diferența de numere de ture dintre bobinajul
secundar și bobinajul primar determină valoarea tensiunii
de ieșire. Prin urmare, putem stabili că acest transformator determină valoarea tensiunii de ieșire și este utilizat
pentru a o ajusta. Frecvența curentului și a tipului său nu
se schimbă. Deși frecvența neschimbată este un fenomen dorit, tipul de curent necesită o transformare. Pentru
rectificarea curentului alternativ în surse de alimentare,
sunt utilizate redresoare cu sistem de filtraj și, în funcție
de nevoi, un stabilizator cu tensiune adecvată. Prin

12
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urmare, la fel ca în cazul transformatorului, rolul sursei de
alimentare este să scadă tensiunea de intrare și, de
asemenea, să o stabilizeze.
Tipuri de surse de alimentare
Datorită specificului activității sursele de alimentare
pot fi divizate în două ramuri principale:
• Surse de alimentare lineare, a căror construcție este
bazată pe activitatea transformatorului. Acestui fapt îi
datorează și cel de-al doilea nume, transformatoare cu
surse de alimentare. În cazul lor, simplitatea construcției
nu se traduce în ușurință. Sunt, de asemenea, caracterizate printr-o dimensiune relativ mare. Aceste surse de
alimentare sunt utilizate pentru valori scăzute ale tensiunii
de ieșire în intervalul 5-25 V.
• Surse de alimentare cu comutare, a căror funcționare
este controlată de convertorul de tensiune. Utilizarea
acestui tip de soluție a făcut posibilă utilizarea unor
transformatoare cu dimensiuni mult mai mici, care, de
asemenea, s-au tradus în greutate redusă și dimensiune
mai mică a sursei de alimentare. În prezent, aceasta este
soluția cea mai des utilizată pentru alimentarea echipamentelor electronice care utilizează tensiunea rețelei.
• Sursele de alimentare pentru calculator sunt un
exemplu de produse cu aplicare țintită. Deși fac parte din
grupul de surse de energie cu impuls, construcția lor a
fost adaptată la caracteristicile lucrului dispozitivelor
informatice. Folosind site-ul TME, utilizatorul poate filtra
produse care corespund așteptărilor sale. Oferta include,
printre altele surse de alimentare cu impuls, de calculator
și liniare, precum și un număr de surse de alimentare
industriale de la numeroși producători, dintre care surse
de alimentare MEAN WELL.
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Noile măsuri luate în
vederea pregătirii
licitației 5G
Prezent la cea de a 23-a ediție a expo-conferinței
naționale Ziua Comunicațiilor, Ministrul Comunicațiilor și
Societății Informaționale, Alexandru Petrescu, a reiterat
mesajul menținerii unui nivel accesibil al licențelor 5G:
„Nu îmi doresc să creăm o disponibilitate redusă a pachetelor de frecvență. Nu este o abordare bună pentru că
o alocare minimală de spectru va crește artificial prețul
licențelor, în detrimentul capacității operatorilor.“
Un alt subiect conex abordat de către ministrul
Alexandru Petrescu a fost cel al recentelor modificări
aduse Ordonanței de Urgență 114: „OU 114 a repre zentat un prilej bun pentru a readuce în discuție o serie
de probleme sistemice, și mă refer în special la clauza
care pre vede penalități pentru construcțiile de
infrastructură de telecomunicații realizate fără avize și
autorizații. Din discuțiile avute am înțeles că este nevoie
de o perioadă de timp pentru ca toți operatorii să revină în
întregime în zona conformității. Lucru care nu poate fi
însă realizat doar de către ei, principalul motiv pentru care
au ajuns în această situație fiind lipsa de răspuns și
cooperare a administrațiilor publice locale. De aceea, am
hotărât suspendarea clauzei până la 1 septembrie 2019,
timp în care vom lucra la standardizarea și simplificarea
pachetului de avize și autorizații necesare construcțiilor
specifice rețelelor de telecomunicații. Ulterior, ne vom
întoarce în Guvern cu propuneri ce țin atât de partea de
standardizare și simplificare a procesului de obținere a
avizelor și autorizațiilor necesare, cât și cu alte posibile
amendamente pe ceea ce prevede OU 114 în forma sa
actuală, care trebuie însă mai bine fundamentate.“
La rândul său, președintele ANCOM, Sorin Grindeanu,
a adus lămuriri asupra stadiului în care se află Strategia
națională 5G: „Etapa de dezbatere publică care s-a încheiat ne-a permis să preluăm contribuții importante din
piață. În forma sa actuală, strategia reprezintă un efort
comun al pieței și al factorilor de reglementare și guvernamentali. Procesul de elaborare a strategiei se va
finaliza prin emiterea unei Hotărâri de Guvern, pe care ne
așteptăm să o avem până la debutul efectiv al licitației.“
Președintele ANCOM a prezentat și măsurile prevăzute pentru alocarea excedentului monetar de care reglementatorul dispune în urma colectării taxei de utilizare a
spectrului de frecvențe și a noii taxe de monitorizare de
3%: „Intenționăm să finanțăm din aceste sume colectate
din piață o serie de proiecte publice conexe sectorului
telecom. Este o idee mai
veche pe care am anunțat-o la
ediția precendentă a Zilei Co municațiilor, și am scris deja,
împreună cu MCSI, un proiect
prin care putem reîn toarce
banii în industrie.“

E4_2019_E9/2008 6/28/19 1:08 PM Page 14

ELECTROMOBILITATE

Controler de încărcare profesional pentru
stațiile moderne cu încărcare rapidă
EV Charge Control Professional este controlerul nostru pentru realizarea stațiilor moderne cu încărcare rapidă din zonele publice
și comerciale, precum și stațiilor de încărcare cu energie electrică de pe autostrăzi.

Cu ajutorul controlerului, puteți
opera două puncte de încărcare
independente: unul pentru încărcare rapidă la curent continuu
conform DIN SPEC 70121 (CCS),
iar celălalt pentru încărcare con vențională la curent alternativ conform IEC 61851-1. Puteți imple menta suplimentar o interfață
CHAdeMO, prin intermediul mo dulelor software.
Cu
ajutorul
interfețelor
Ethernet, RS-232, RS-485 și CAN,
se pot interfața toate compo nentele necesare stației de încărcare, în mod flexibil, într-un sistem
general. Ulterior, puteți integra
stația de încărcare în sistemul de
management al parcului de încărcare, al clădirii sau în cel de management energetic. Contro lerul
poate monitoriza permanent temperatura la contactele de putere ale fișei de încărcare prin
intermediul senzorilor integrați PT1000. În funcție de programare, în cazul unei supra-încălziri, procesul de încărcare
se poate opri sau puterea de încărcare se poate reduce la

o treaptă inferioară. Modemul 3G integrat vă permite în
plus un acces confortabil la distanță. Cu ajutorul blocurilor
terminale de conectare push-in, puteți instala controlerul
fără scule suplimentare și cu economie de spațiu.
Prin intermediul software-ului PC
Worx, puteți programa controlerul în
funcție de necesitățile dumneavoastră,
în conformitate cu standardul
internațional IEC 61131. Utilizați astfel
întotdeauna în mod flexibil cele 16
intrări și ieșiri digitale. Astfel, controlerul
poate fi utilizat în mod versatil pentru
diferite cerințe și arhitecturi de sistem.
Reduceți efortul de proiectare folosind
la programare funcțiile bloc pregătite în
prealabil pentru comunicația cu
vehiculul. Primiți licența pentru funcțiile
bloc separat pe un card SD, pe care îl
puteți folosi și ca memorie de program
și memorie de configurare în controlerul
de încărcare.
www.phoenixcontact.ro
sales.ro@phoenixcontact.com
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Distribuția inteligentă a sarcinii
Software pentru managementul inteligent al
parcurilor de încărcare
Noul software EV Charging Suite de la Phoenix Contact te ajută să previi
supraîncărcările rețelei, să optimizezi și să prioritizezi distribuția sarcinii pentru
încărcare prin soluții de distribuție individuală. Acest lucru garantează liniștea
oricărui manager al parcului de încărcare.
Informații suplimentare: www.phoenixcontact.ro
sales.ro@phoenixcontact.com
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prezintă:

Stații încărcare
automobile electrice
Despre noi

tament de cercetare-proiectare al companiei și au un grad
înalt de integrare, grație diversității de tehnologii de
Fondată în anul 1930 sub denumirea de “Standard fabricație pe care societatea le deține și le utilizează.
Începând cu anul 2017, Electromagnetica proiectează
Electrica Română”, societatea ELECTROMAGNETICA s-a
constituit ca principalul producător de echipamente de și realizează primele stații de încărcare din România
telecomunicații din România. În prezent Electromagnetica pentru autovehicule electrice .
Ajunse la generația a III-a, stațiile de încărcare
este o companie cu capital integral privat, listată la cate Electromagnetica oferă puteri de până la 22,1kW la un
goria I a B.V.B.
Electromagnetica este recunoscută ca producător și curent de 32A.
Electromagnetica oferă stații de încărcare performante
furnizor tradițional de soluții de iluminat cu LED, echipamente de distribuție și măsurare a energiei electrice, și eficiente pentru autovehicule electrice, care pot fi
subansamble electrice și electronice, subansamble instalate în orice loc, public sau privat fără a afecta rețeaua
metalice și din mase plastice injectate, subansamble electrică existentă sau mediul înconjurător și spațiul în
care este amplasat.
auto, sisteme de siguranță a traficului feroviar.
Conceptul de electromobilitate (în engleză e-mobility)
De asemenea, ELECTROMAGNETICA este orientată
către producția de energie verde și tehnologii destinate se referă la un nou concept de vehicul, fie acționat exclusiv cu un motor electric și alimentat la baterie, fie
creșterii eficienței energetice.
Toate produsele ELECTROMAGNETICA sunt realizate acționat de o combinație de motor electric/motor cu
conform normelor și standardelor naționale și europene. ardere redusă (eng. ICE-Internal Combustion Engine).
Electromobilitatea are ca scop producerea și utilizarea
Produsele sunt proiectate și dezvoltate în propriul depar 16
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de vehicule ecologice și mult mai eficiente decât cele ce
utilizează motoare cu ardere internă.
Istoria acestui concept s-a născut odată cu inventarea
primelor mașini electrice acum 160 de ani, mai exact în
anul 1859, cu mult înaintea inventării mașinii cu motor
termic.
Ca un paradox, abia acum industria auto începe să dea
semne de orientare mai serioasă către tehnologia motoarelor electrice, după mai bine de un secol în care
atenția a fost îndreptată în special către motoarele cu
ardere internă, folosind combustibili fosili (benzină,
motorină).
Piața mașinilor electrice a cunoscut o evoluție spectaculoasă în ultimii ani, depășind pragul de 3 milioane în
toată lumea, cu mai multe modele de astfel de auto - fiecare model are 2 variante: echipat cu priză tip 2,/
vehicule produse de toți marii producători de auto - echipat cu cablu propriu de încărcare tip 2:
vehicule.
Montare pe perete - Wallbox:
Scurtæ descriere a staiilor de încærcare
- cu priză tip 2: EAVE22V3B /cod RS 81985-005
Electromagnetica
- cu cablu tip 2: EAVE22V3C / cod RS 81985-006
• Sunt compatibile cu orice autovehicul electric din
Europa cu încărcare în curent alternativ.
• Sunt fiabile, performante și rezistente. Având un
design modular și robust, sunt rezistente la șoc și vandalism, ignifuge și nu se decolorează.
• Compatibile OCPP – protocol cu care se poate comunica cu stațiile și care poate fi integrat în orice platformă informatică.
• ELMotion este marcă înregistrată la OSIM.
• Sunt fabricate în România.
• Garanție: 2 ani.
Variante constructive ale staiilor de încærcare
Electromagnetica
Există 3 modele constructive de bază ale stației de
încărcare Electromagnetica. Pe lângă priza Shuko de 16 A,

Montare pe sol, pe picior:
- cu priză tip 2: EAVE22V3BFT / cod RS 81985-105
- cu cablu tip 2: EAVE22V3CFT / cod RS 81985-106
Montare pe sol, pe cutie, ce permite includerea de
opțiuni suplimentare (Protecție la supracurent, Clasa II, tip
2, Nominal 20kA, maxim 40kA):
- cu priză tip 2: EAVE22V3BEX /cod RS 81985-205 (215)
- cu cablu tip 2: EAVE22V3BEX / cod RS 81985-206 (216)
Caracteristici tehnice ale stațiilor de încărcare Electromagnetica
Tip conectare

Trifazat (3P+N)

Puterea maximă de încărcare

22,1kW la 32A

Limitarea curentului de
încărcare prin semnalizare

6...80A

Conectarea la vehicul

Priză Schuko și priză /cablu tip 2

ELECTRICIANUL 4/2019
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MÆSURARE ØI TESTARE

METRAHIT IM XTRA – Multimetru,
Miliohmmetru, Megohmetru, Tester bobine
un singur instrument portabil pentru verificarea
funcționării mașinilor electrice!
METRAHIT IM XTRA, de producție GOSSENMETRAWATT (Germania) este un multimetru portabil,
extrem de robust, conceput pentru utilizare pe teren. Este
pretabil pentru întreținerea, repararea și diagnoza mașinilor electrice, unităților și sistemelor de antrenare aplicații în domeniile automotiv, energie și automatizări.
Instrument multifuncțional, METRAHIT IM XTRA,
include toate funcțiile unui multimetru digital True RMS,
ale unui aparat pentru măsurarea rezistenței de izolație
(megohmetru), ale unui milliohmmetru cu măsurarea
rezistenței ohmice prin metoda cu 4 fire (în punte) și ale

unui tester pentru determinarea spirelor în scurtcircuit.
Este deci ideal pentru verificarea siguranței în exploatare
și diagnoza vehiculelor și mașinilor electrice de diverse
tipuri.
Caracteristici speciale:
• Interfețe Bluetooth / WiFi și USB;
• Afișaj grafic color, cu bargraf analogic;
• Funcție ABS: borne cu blocare automată la comutarea pe funcție pentru protecție maximă;
• Licență IZYTRON.IQ Business Starter inclusă
(software performant de tip bază de date);
• Buton “print”: transferă valorile măsurate către
software, prin simpla apăsare a unui buton;
• Secvențe programabile: rutine de testare cu stocarea
datelor;
• Control prin intermediul tastelor: start / stop și
memorează;
• Data-logger (înregistrator pe termen lung);
• Sursă de alimentare modulară: acumulator standard
litiu-ion, ușor de schimbat, modul WPC opțional pentru
încărcare inductivă (fără fire) și adaptor de la rețea către
USB; înlocuirea modulului de alimentare se poate realiza
fără întreruperea circuitului de măsură, datorită bornelor
protejate la atingere;
• Certificat de calibrare DakkS inclus.
Multifuncional pentru maøini electrice
METRAHIT IM XTRA este un instrument portabil, cu
funcții complete de multimetru, oferind posibilitatea
18
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efectuării tuturor testelor de siguranță relevante pentru
identificarea defectului și diagnoza mașinilor electrice:
• Măsurarea rezistenței de izolație până la 3GW cu
tensiuni de test: 50V, 100V, 250V, 500V și 1000V, conform EN 61557-2 / VDE 0413-2; măsurare DAR (raport de
absorbție dielectrică) și PI (indice de polarizare).
• Măsurarea rezistențelor de ordinul miliohmilor cu
ajutorul sondelor Kelvin - metoda cu 4 fire (pentru compensarea rezistenței cablurilor de măsură și a cleștilor,
deoarece aceste influențe nu trebuie neglijate atunci când
se măsoară rezistențe foarte mici); curentul de măsurare
poate fi setat la 200 mA sau la 1 A. Aplicațiile cuprind
măsurarea rezistențelor de contact, de exemplu la îmbinările sudate și nituite de pe suprafețele exterioare ale
aeronavelor (testul de protecție împotriva trăsnetului) și
verificarea legării echipotențiale. În cazul vehiculelor hibride și electrice, verificarea se realizează în conformitate
cu standardul UN ECE R100.
• Măsurarea rezistențelor ohmice cu 2 fire (Rlow),
utilizând un curent de test de 200 mA. Măsurarea re zistențelor mici conform EN 61557-4 / VDE 0413, pentru
conductoare de împământare și echipotențializare.
• Determinarea prezenței scurtcircuitelor inter-spire,
aplicând o tensiune de test de 1 kV.
• Multimetru - funcții complete de măsură: Vca, Vcc,
Vca+cc, Vfil, Aca, Acc, Aca+cc, Afil, Hz, W, µF, ˚C,
continuitate / diodă, %, RPM, filtru trece-jos, True RMS
CA / CA+CC, banda de frecvențe 100 kHz (V&A).
Testare scurtcircuit spire
Testarea este realizată cu o gamă de inductanțe variind
de la 10 µH până la 50 mH (la 100 Hz) în combinație cu
adaptorul de testare a bobinelor (opțional).
Conform standardelor DIN, această gamă corespunde
motoarelor cu puteri aproximativ între 15 KVA și 80 MVA.
Producătorul va folosi un adaptor pentru motoare de
puteri medii.

ing. Gabriel Ghioca
Director Tehnic ARC BRAȘOV
gabriel.ghioca@arc.ro
www.arc.ro
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ro.megger.com
SMARTFUSE 250
Monitorizare și localizare defecte în rețelele de JT
Utilizarea SmartFuse 250 permite ca alimentarea de la
rețeaua de joasă tensiune să fie deconectată în siguranță
și să fie reconectată automat în caz de defecțiuni și supraîncărcare. Posibilitatea de a configura cât de des și cât de
repede rețeaua de alimentare este reconectată și de a fi
informată cu privire la orice eveniment sporește fiabilitatea și stabilitatea sursei de alimentare pentru con sumatori și reduce la minim timpul de funcționare.
În acest scop, SFC250 este introdus în portfuzibil
(dimensiuni NH 2 și NH 3, valoare fuzibil <
_ 250 A) în locul
siguranței de tip MPR normale. După instalarea și configurarea cu succes, SFC250 se comportă similar cu o siguranță fuzibilă normală. Spre deosebire de siguranța MPR
normală, după ce a fost declanșată, SFC250 poate reconecta circuitul protejat, după o așteptare scurtă.
Opțional pre-localizarea defecțiunilor detectate poate fi
efectuată sub tensiune fie direct cu funcția de localizare
internă, fie cu un reflectometru TDR conectat în paralel.
Pentru identificarea poziției defecțiunii (cu ajutorul unui
receptor acustic), SmartFuse 250 poate fi comutat în
modul impuls, în care descărcările sunt continuu provocate la locul de defect. Modul de impulsuri poate fi pornit
și oprit de la telecomandă în timpul identificării defecțiunii
cu ajutorul unui dispozitiv mobil (conexiune GSM) sau al
telecomenzii SFC250-RC. Acțiunile de localizare alter native, care necesită utilizarea unui vehicul de test, pot fi
programate, deoarece în majoritatea cazurilor SFC250
poate menține alimentarea pentru o anumită perioadă.

SmartFuse 250 este un întreruptor multifuncțional
electronic care combină următoarele caracteristici într-un
singur dispozitiv:
• Monitorizează evoluția curentului și tensiunii în timp
real, înregistrează continuu datele și raportează eve nimente prin intermediul rețelei de telefonie mobilă
(GSM, 3G), WiFi sau LAN către utilizator;
• Timp minim de întrerupere;
• Localizarea defecțiunilor pe cablu cu gospodăriile
conectate;
• Instalare sigură în tabloul de distribuție;
• Interfață utilizator intuitivă;
• Control variabil prin touchscreen, smartphone,
tabletă, PC sau telecomandă;
• Monitorizarea a până la trei faze cu un singur modul
de alimentare.
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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Găsiți colierul potrivit aplicației
dumneavoastră
Legăturile de cablu trebuie să poată satisface cele mai
variate cerințe din aceste zile, deoarece sunt utilizate întro gamă largă de aplicații - de la simpla fixare a cablurilor cu
colieri, până la utilizarea în aplicații specifice a legăturilor
de cablu în condiții extreme. Legăturile de cablu de la
HellermannTyton îndeplinesc cele mai înalte standarde de
calitate și se află în prim plan în ceea ce privește stabilitatea materialelor.

Pentru mai multe aplicații extreme, legăturile de cablu
din oțel inoxidabil sunt optime. Cablurile din oțel inoxidabil
MBT rezistă la acizi și la temperaturi ridicate. Aceste
coliere de cablu sunt disponibile atât acoperite cât și
neacoperite. Mecanismul de blocare patentat, care nu
poate fi decuplat, cu una sau două bile, este o caracteristică importantă de siguranță. Aceste legături de cablu
sunt utilizate în diverse industrii, cum ar fi construcția de
Prin urmare, HellermannTyton vă oferă o gamă largă nave, extracția cărbunelui sau industria petrochimică.
de legături speciale pentru cabluri adaptate pentru fiecare
Una dintre cele mai noi inovații ale lui HellermannTyton
situație. În plus, toate legăturile de cablu standard sunt este colierul de cablu cu chip RFID integrat. Acesta vă
disponibile într-o varietate largă de culori și dimensiuni.
oferă o soluție bună pentru identificarea rapidă și sigură a
Un exemplu de colier de cablu inovatoar și la îndemână produselor. Aceste legături de cablu îmbină avantajele
este: SpeedyTie. Colierul pentru cabluri, de culoare gal - legăturilor de cablu cu tehnologia RFID.
benă, este reutilizabil și are un mecanism de eliberare
Gama de cabluri HellermannTyton include, de ase rapidă, care îl transformă într-un alt dispozitiv de fixare menea,un număr mare de elemente de fixare, precum și
versatil. Acesta oferă o mână de ajutor la îndemână în legăturile de cablu cu elemente de fixare integrate. Acest
numeroase aplicații, în special pentru prinderea temporară lucru vă asigură că veți găsi soluția potrivită pentru fiecare
sau fixare în siguranță atunci când cablurile și conduc- situație.
toarele sunt direcționate.
Pentru mai multe informații:
www.HellermannTyton.com
Alte legături de cablu detașabile sunt cele din gama
LR55; acestea pot fi eliberate și reutilizate în siguranță și
eficient. Acestea sunt ideale pentru prototipurile producătorilor de cablaje și sunt disponibile într-o paletă bogată
de lungimi. O gamă largă de culori face legăturile pentru
cablu LR55 o alegere preferată în aplicațiile de logistică și
de ambalare, în cazul în care acestea ajută la codificarea și
sigilarea obiectelor aflate în tranzit.
Nu în ultimul rând, seria SOFTFIX completează gama
de legături de cablu detașabile. Aceaste coliere de cablu
elastice și flexibile, cu muchii rotunjite și netede, au fost
proiectate pentru a preveni deteriorarea conductorilor și
cablurilor. Aveți posibilitatea să-l utilizați, ori de câte ori
există cabluri sensibile sau aplicații care implică elemente
în mișcare și vibrații, cum ar fi mașini, robotică, tuburi
vibrante și conducte.
ELECTRICIANUL 4/2019
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Presetupe și sisteme de etanșare de la LAPP
Ing. Dan Ciortea
Problematica etanșării cablurilor la trecerea prin peretele
unui dispozitiv electric ar părea la prima vedere ușor de rezolvat,
fiind relativ intuitivă. Dacă însă analizăm toate aspectele și
implicațiile tehnice descoperim că, în spatele unui element de
etanșare de cea mai înaltă calitate se ascund ani de cercetare și
testare și foarte multă mu ncă din partea unei echipe
interdisciplinare compuse din experți din foarte multe domenii.

Lapp și-a asumat tot acest efort, considerând de la bun
început că trebuie să ofere cele mai bune produse din
piață. Și a reușit! În acest moment ne mândrim cu unele
dintre cele mai performante sisteme de etanșare pentru
cablurile electrice, indiferent dacă acestea sunt neconectate sau gata premufate.
Pornim periplul nostru printre presetupe și sisteme de
etanșare punându-ne întrebarea cea mai normală: Ce
trebuie să ofere un sistem de etanșare?
Normal, primul gând ne duce la sigilarea cablului care
este caracterizată de gradul de protecție IP, stipulat de
norma europeană în vigoare EN 60529. IP00 înseamnă
lipsa totală a protecției împotriva corpurilor solide de orice
dimensiuni și a apei, indiferent de direcția sau presiunea
acesteia.
IP69 înseamnă că nici o particulă de praf, indiferent cât
de fin este și nici o cantitate de apă nu vor trece de elementul de etanșare, chiar dacă apa este în jet cu presiune
foarte mare. Cea mai mare parte a presetupelor LAPP
oferă un grad de protecție IP69.
O altă performanță solicitată sistemului de etanșare
este preluarea efortului de tracțiune la care poate fi supus
cablul electric. Conform recomandărilor, pentru un cablu

SKINTOP® GRIP-M presetupă cu filet metric și colier suplimentar,
pentru preluarea efortului de tracțiune, pentru condiții dure
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cu conductori din cupru, fiecare milimetru pătrat de sec țiune poate prelua în regim permanent un efort de trac țiune maxim de 1,5 kg forță. Peste această valoare există
riscul deteriorării cablului electric.
LAPP oferă mai multe soluții pentru preluarea efortului
de tracțiune, fie prin dublarea inelului de etanșare ca în
cazul SKINTOP MS-M în gama M75 – M110, fie prin
folosirea unui sistem de șei cu profil special, de exemplu
SKINTOP GRIP-M. Chiar și sistemul de etanșare multiplă
care utilizează o membrană ce conține un gel special,
SKINTOP MULTI, oferă o protecție bună la eforturile de
tracțiune aplicate cablurilor.
Următoarea problemă luată în calcul de specialiștii
LAPP a fost cea a compatibilității materialelor din componența presetupelor cu substanțele chimice anorganice
sau organice prezente în diverse industrii (de exemplu
industria petro-chimică, industria alimentară, industria
farmaceutică, etc.) sau expunerea la radiații ultraviolete
intense. Acest fapt explică utilizarea oțelului inoxidabil
înalt aliat V4A (1.4044/316L), a alamei nichelate, a policarbonatului sau a poliamidelor. Chiar și geometria
presetupelor a fost atent studiată pentru repsectarea
normelor igienice europene, ca în cazul presetupelor din
seria SKINTOP HYGIENIC. Elementele de sigilare sunt
fabricate din diverse tipuri de elastomeri special formulați
în funcție de aplicațiile pentru care sunt proiectate. Unele
dintre aceste materiale trebuie să respecte normele
sanitare, altele trebuie să fie fără halogeni, pe când altele
trebuie să fie din cauciucuri siliconice pentru rezistență
climatică sau gamă extinsă de temperatură până la -70
grade Celsius.
Problematica compatibilității electromagnetice a devenit din ce în ce mai stringentă în ultimele decenii, odată
cu explozia utilizării electronicii de putere. LAPP a patentat
cel mai inovator sistem de punere la masă a ecranului
cablului, inclus direct în corpul presetupei sau inclus în
piulița de blocare. Acesta este un sistem de perie circulară, fabricată din lițe de alamă, care asigură contactul cu
ecranul pe 360 de grade. Cercetările făcute de LAPP
referitor la răspunsul în frecvență al acestui sistem au
demostrat eficiența punerii la masă a ecranului până la
frecvențe de ordinul zecilor de MHz. Nici un alt producător
nu a testat eficacitatea sistemelor de punere la masă a
ecranului deoarece nici măcar organismele de standardizare nu au elaborat norme referitoare la aceste aspecte.
De aici se poate observa încă o dată că LAPP este în
fruntea cercetării și inovării. Sistemul de punere la masă a
ecranului nu numai că oferă cea mai bună protecție împotriva perturbațiilor electromagnetice dar asigură și cea
mai rapidă și ușoară manoperă la montaj.
O altă problemă urmărită este cea a certificărilor internaționale, în special pentru companiile care doresc să exporte bunuri pe alte continente supuse unor reglementări
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tehnice diferite de cele europene.
LAPP a luat măsura certificării unei
game foarte mari de produse din
gama SKINTOP, astfel încât acestea
să poată fi utilizate pentru realizarea
echipamentelor destinate pieței nordamericane.
Presetupele LAPP sunt produse în
variante cu filet metric, PG sau NPT.
Toate echipamentele noi destinate
spațiului european trebuie să fie
proiectate și realizate cu presetupe
cu filet metric. Continuarea producerii
presetupelor cu filet PG se datorează
nevoii pieselor de schimb pentru
echipamente produse înainte de 31
Decembrie 1999, când standardul
DIN 46320 a fost retras.
Dacă doriți să aveți siguranța
funcționării perfecte a echipamen telor dumneavoastră, nu ezitați să
apelați la specialiști LAPP ROMANIA
pentru selecția optimă a elementelor
de etanșare.

Sistemul de etanșare multiplă care utilizează o membrană ce conține un gel special,
SKINTOP MULTI, oferă o protecție bună la eforturile de tracțiune aplicate cablurilor
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Aplicații mobile Danfoss Drives
Viața noastră de zi cu zi este dominată de „mobilitate”.
Este dificil să ne imaginăm o lume fără smartphone-uri,
tablete, internet sau cloud. Lumea se grăbește și informațiile trebuie să fie disponibile oriunde și oricând.
În realitate, ne transferăm obiceiurile din viața de zi cu
zi în alte categorii. Prin urmare, dispozitivele moderne
folosite în sistemele de automatizare trebuie, de ase menea, să fie mai mobile și mai „smart”. Aceasta este o
tendință clară care, timp de mai mulți ani, a devenit forța
determinantă care a stat la baza dezvoltării și creșterii în
multe domenii. Astăzi, ne așteptăm din ce în ce mai des
ca producătorul unui anumit dispozitiv sau soluții să furnizeze și aplicațiile adecvate pentru smartphone-uri sau
tablete. Accesul la date trebuie să fie cât mai rapid și mai
intuitiv posibil.
Ca un răspuns la această cerere, Danfoss pentru soluțiile sale VLT ® și VACON ® oferă mai multe aplicații și
multe altele sunt în curs de dezvoltare.
MyDrive Portfolio - toate datele "la îndemânæ"

menea disponibile pentru istoricul aplicațiilor, filme,
broșuri și documentație. Tot ceea ce trebuie să faceți este
să vizualizați informațiile și să descărcați fișierele PDF pe
dispozitivul dvs. mobil. Tot ce puteți găsi poate fi încărcat
și partajat. Aplicația vă permite să scurtați și să simplificați
procesele de dare în funcțiune, proiectare și selectare.
Din aceste motive, devine din ce în ce mai populară.
ecoSmart – optimizarea øi îndeplinirea
cerinelor standard
O altă aplicație disponibilă este ecoSmart, care acoperă toate convertizoarele de frecvență Danfoss.
Împreună cu noua directivă privind eficiența energetică
a convertizoarelor de frecvență CA, publicată în martie
2017, accentul și concentrarea pe eficiența energetică a
devenit și mai importantă și observabilă. Nu doar motoarele, ci și convertizoarele de frecvență și sistemele compunse din convertizoarele de frecvență CA + motoare
electrice vor face obiectul clasificării din punct de vedere
al eficienței energetice.

Primele aplicații sunt pentru MyDrive Portfolio, care a
fost oferit de mult timp. Aplicația MyDrive® Portfolio oferă
o prezentare generală a întregii oferte de produse
Danfoss Drives. Cuprinde foarte multe informații. Vă permite să căutați informații despre un produs și o aplicație
specifică. De asemenea, facilitează și accelerează accesul
la materiale și informații cuprinzătoare referitoare la un
domeniu și o aplicație specifică. În plus, lista produselor
este aranjată în funcție de locație și scopul produsului.
Datorită MyDrive Portfolio, puteți găsi și descărca documentația necesară, care este în primul rând foarte convenabil și întotdeauna asigură versiunile cele mai noi și
actualizate când este necesar. Link-urile sunt de ase -

În Europa, standardul EN 50598 privind eficiența
energetică a convertizoarelor de frecvență CA este operațional din 2014. Acum standardul internațional IEC 61800-9
îi urmează, astfel oferind informații privind eficiența convertizoarelor de frecvență și sistemelor motor + con vertizor de frecvență.
Aplicația ecoSmart include toate datele pentru toate
liniile de producție ale convertizoarelor de frecvență
actuale. Include ambele mărci VLT® și VACON®.
Cu ecoSmart, puteți identifica clasa de eficiență IE a
fiecărui convertizor de frecvență Danfoss și determina
clasa de eficiență IES a combinației de convertizoare de
24
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frecvență Danfoss cu orice motor cu inducție. Această
aplicație vă oferă libertatea de a alege și abilitatea de
evaluare și alegere a dispozitivelor optime. În funcționalitatea sa, are capacitatea de a genera un certificat care
conține detalii tehnice cu privire la elementele și configurațiile selectate.
În plus față de clasele de eficiență energetice,
ecoSmart aproximează performanța sarcinii parțiale a
convertizorului de frecvență CA la punctele de service
standard și vă permite să calculați eficacitatea și eficiența
convertizorului de frecvență la orice punct operațional.
Aplicația Danfoss EcoSmart™ are aceeași funcționalitate ca versiunea web dar este optimizată pentru dispozitive mobile și a îmbunătățit funcțiile de filtrare.
Danfoss EcoSmart™ vă oferă o modalitate rapidă și
facilă de a căuta date privind pierderile chiar și cu sarcină
parțială pentru convertizoarele de frecvență Danfoss.
Introducând punctele specifice pentru aplicație ale sarcinii
parțiale, puteți folosi Danfoss EcoSmart™ pentru a calcula
clasa IE și pierderile din aceste puncte.
Când componentele sunt obținute în mod independent, puteți folosi instrumentul de calculare a convertizorului de frecvență + motorului pentru a selecta convertizorul Danfoss și a adăuga un motor cu inducție.
Danfoss EcoSmart™ creează un raport, ca fișier pdf,
care raportează pierderi pentru o sarcină parțială și clasa
de performanță IE sau IES împreună cu grafice care
ilustrează rezultatele. Raportul poate fi trimis prin e-mail și
datele cu punctele sarcinii parțiale pot fi exportate pentru
a fi folosite în sistemul utilizatorului.
MyDrive® Connect – diagnosticare øi punere în
funciune rapide
Aplicația mobilă MyDrive® Connect este de asemenea
disponibilă pentru punerea în funcțiune și servisarea convertizoarelor de frecvență VLT® HVAC, VLT ® AQUA și
VLT® AutomationDrive folosind o conexiune Wi-Fi individuală (IEE802.11). O soluție similară va fi de asemenea
disponibilă pentru marca VACON®.

Nu trebuie să mai comutați între dispozitiv și aplicație.
Acum toate funcțiile sunt întotdeauna la îndemână, disponibile din aplicație. Nu trebuie să fiți direct la conver tizorul de frecvență pentru a schimba sau citi parametrii.
Puteți regla setările în mod confortabil și eficient respectând operarea instalației. Configurarea convertizoarelor de
frecvență nu a fost niciodată atât de facilă.
MyDrive® Connect asigură:
• Configurare rapidă și ușoară;
• Conexiune sigură;
• Performanță ridicată și interfață cu utilizatorul complexă;
• Compatibilitate cu LCP tradițional;
• Suport extins pentru utilizator;
• Conectare facilă prin autentificarea predefinită;
• Elemente suplimentare grafice intuitive și diagrame
actualizate în timp real pentru monitorizare continuă;
• Căutare rapidă a parametrilor după index;
• Copierea parametrilor la telefon sau memoria internă
a LCP 103;
• Conexiune wireless sigură (AES, Advanced
Encryption Standard);
• Securitate - un parametru special care vă permite să
setați comportamentul dispozitivului în cazul pierderii
conexiunii sau funcționării inadecvate a aplicației. De ase menea pentru recuperarea setărilor când este recuperat
semnalul;
• Suport pentru mai multe limbi;
• Mod de simulare.
Toate aplicațiile pot fi descărcate din App Store și
Google Play. Vă vom informa cu privire la alte aplicații care
sunt în curs de dezvoltare.
Informații suplimentare despre convertoarele de frecvență Danfoss Drives pot fi consultate la:
www.drives.danfoss.pl.

Widget-uri intuitive și funcții ușor de utilizat sporesc
capacitatea de utilizare a sistemului. Tot ceea ce trebuie
să faceți este să conectați totul. MyDrive® Connect funcționează eficient. Panoul wireless înlocuiește panoul LCP
și aplicația nu doar menține ci și extinde funcționalitatea
panoului LCP standard. Întregul sistem nu trebuie conectat printr-un cablu sau adaptor RS485.
ELECTRICIANUL 4/2019
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Construind pentru viitor pe baze digitale…
Soluții Ecostruxure pentru amplasamente
medicale
Mihaela Gușă – Schneider Electric România
Building Market Segment Manager
Amplasamentele medicale - în general - și Spitalele - în
special - sunt clădiri publice esențiale ale oricărui oraș, iar
modul în care înțelegem să le construim și să le dotăm
este o măsură a gradului de civilizație a societății. Îmbătrânirea populației, creșterea costurilor în domeniul
sănătății, deficitul de personal medical sunt tendințe reale
de care trebuie să se țină seama în realizarea acestor
proiecte. Totodată, amplasamentele medicale constituie
clădiri critice energofage, de aceea soluțiile de creștere a
eficienței energetice și operaționale pentru personalul
care le deservește devin un element obligatoriu.
Pe de altă parte, gradul de satisfacție al pacienților se
găsește între primele 5 preocupări pentru mai mult de
50% dintre directorii de spitale; spitalele care reușesc să
îmbunătățească satisfacția pacienților vor obține, de
asemenea, rezultate financiare îmbunătățite.
Siguranța și securitatea pacienților și a personalului
este esențială într-un cadru de asistență medicală în care
sunt în joc viețile oamenilor. Însăși viața depinde de o
alimentare sigură cu energie electrică și de acuratețea și
accesul în timp real la înregistrările medicale. Statistici
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internaționale arată că 33% din întreruperile monitorizării
cardiace sunt cauzate de întreruperi ale alimentării cu
energie electrică, ceea ce poate lua medicilor timp prețios
în diagnosticarea și tratarea bolnavilor. Siguranța pacienților reprezintă o problemă globală serioasă: statisticile
arată că 1 din 10 pacienți se rănesc sau au de suferit
colateral din cauza condițiilor din spitale sau a unor factori
aflați la baza diverselor erori care, în mod normal, pot fi
prevenite. Spitalele care își protejează oamenii și proprietatea vor beneficia de un grad de concentrare mai
mare al personalului medical asupra actului medical și, în
consecință, de reducerea erorilor medicale.
Rămâne întrebarea: “Cum pot face față spitalele
provocărilor vremurilor pe care le trăim, în condițiile unor
costuri limitate de funcționare?”
Un potențial răspuns poate fi: “Să construim infrastructuri inteligente” în care informația circulă oricând, de
oriunde către persoana potrivită.
Pentru a răspunde provocărilor de mai sus avem
nevoie de Digitizare ca factor cheie și de Internet of
Things ca și catalizator.
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Internet of Things (IoT) accelerează convergența dintre
Tehnologia Informației (IT) și Tehnologia Operațională
(OT). Prin conectarea de echipamente în rețele de comunicație au fost dezvoltate soluții care conduc la un nivel
superior de eficiență energetică și operațională.
Schneider Electric furnizează tehnologie digitală care
asigură convergența: Energie – Automatizare – Software,
în scopul obținerii unei eficiențe și siguranțe ridicate.
Aceasta este cu atât mai necesară cu cât costurile de
funcționare și de întreținere ale unui spital pot reprezenta
între 75-80% din costurile totale aferente unei durate de
viață de 50 de ani. Statisticile internaționale arată că, cu
tehnologie și servicii corespunzătoare s-ar putea economisi până la 30% din costurile anuale cu întreținerea
instalației electrice. Aceste resurse ar putea fi utilizate în
scopul îmbunătățirii mediului de îngrijire a pacienților.
Utilizarea IoT devine o practică standard. Până în 2020,
se estimează că 87% dintre amplasamentele medicale
vor fi adoptat tehnologia IoT. Toți am văzut-o în aplicațiile
wellness și în monitorizarea stării de sănătate, dar se
îndreaptă acum spre infrastructura facilităților. Spitalele
care se află în fruntea adoptării IoT vor fi văzute ca furnizori de servicii medicale de clasă mondială și vor pune
bazele pentru viitorul asistenței medicale moderne.
Soluțiile Ecostruxure adresează provocările actuale ale
spitalelor; se bazează pe date care se adună de la echipamentele conectate în rețelele Ethernet (Connected
Products) și care pot fi prelucrate local cu ajutorul unor
softuri (Edge Control). Vorbind despre clădiri complexe,
aceste date pot fi numeroase, iar interpretarea lor în
vederea luării de decizii corecte poate fi dificilă. În acest
scop, de ajutor sunt serviciile de cloud și aplicațiile
analitice (Advisors) care creează propuneri de valoare
importante.
Bazate pe produse conectate, softuri și servicii,
soluțiile Ecostruxure ale Schneider Electric sprijină
spitalele în îndeplinirea obiectivelor și anume:
- Creșterea siguranței persoanelor și bunurilor prin
reducerea semnificativă a riscurilor rezultate din in disponibilitate neplanificată a energiei electrice, a calității
acesteia, a defectelor din instalații;

- Creșterea eficienței de funcționare a spitalelor prin
creșterea eficienței energetice și a activităților de
mentenanță;
- Creșterea gradului de satisfacție a pacienților și a
personalului prin creșterea confortului infrastructurii și
reducerea stresului, cu consecințe asupra calității actului
medical.
Construirea sau renovarea unor astfel de clădiri este
un moment de mare responsabilitate atât pentru cei care
decid investițiile, cât și pentru cei care le proiectează și le
execută.
Schneider Electric este partenerul care vă propune
soluții viabile pe termen lung, ale căror avantaje justifică
din plin investiția, nesemnificativ mai scumpă, față de
alegerea unor soluții clasice.
În acest fel putem contribui împreună, responsabil,
față de prezent și viitor, la progresul și bunăstarea
comunității din care facem parte.
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Etichetați în mod isteț și avantajos
CDRmarket, specialist în etichetarea industrială, vă aduce
aparate de etichetat practice și benzi pentru etichetatoare de la
brandurile renumite Brother, Dymo și Casio.

Motivul pentru utilizarea etichetatoarelor

CDRmarket vă oferă și benzi compatibile Brother,
Dymo și Casio, de aceeași calitate, însă la un preț mai
avantajos până la 70 %. În cazul utilizării regulate, acestea
aduc economii semnificative.

Acestea sunt un ajutor practic al oricărui electrician
căruia îi place ordinea și nu vrea să piardă timp la locul de
muncă. În industria electrică se utilizează pentru identificarea cablurilor din cablaj, marcarea morsetelor și
tablourilor de distribuție. Își găsesc aplicație și în depozite,
magazine de vânzare cu amănuntul și chiar în gospodării –
adică peste tot unde este nevoie de o organizare transparentă.

www.CDRmarket.ro
TONERS - INKJETS - TAPES & LABELS
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Consolight Electric Arena – un altfel de
dialog pe piața echipamentelor electrice
Organizat sub forma unei expoziții, în incinta
Consolight București, pe durata a două zile (16-17 Mai)
evenimentul și-a propus să aducă într-un spațiu comun cei
mai importanți producători de echipamente electrice și
automatizări, corpuri de iluminat, aparataj electric și
accesorii pentru instalații electrice alături de potențialii
clienți și parteneri.
O inițiativă Consolight, Electric Arena a adunat la prima
ediție peste 500 de vizitatori în cele două zile deschise
publicului, într-un concept menit să încurajeze dialogul
între principalii actori pe piața echipamentelor și insta lațiilor electrice.
Au răspuns invitației și au pășit în arenă însoțiți de
inovație și tehnologie, soluții inteligente, ultimele noutăți
în design și echipamente electrice: Signify, Gewiss,
Schneider, OBO, Noark, Eaton, ABB, Finder, Assmann,
Kanlux, Courbi, Bachmann, Steinel, Scame, ICME, Vimar,
Fegime, Elmax By Consolight, Zumtobel, AREL.
Într-o atmosferă relaxată, orientată pe interacțiune și
dialog, vizitatorii au putut testa ultimele noutății în do30
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meniu, au putut afla direct de la sursă informații utile
despre ultimele produse și tehnologii și, nu în ultimul
rând, au putut socializa în zona special amenajată.
Partenerii noștri au pășit pe rând în arenă și în cadrul
unor sesiuni interactive, prin care am încercat împreună
să aducem în prim plan o varietate de soluții electro tehnice, toate punând accent pe eficiența energetică,
siguranța în exploatare și, poate cel mai important,
reducerea la minim a riscului în managementul apariției
unor situații de defect.
Consolight a lansat un nou brand pe piaa de
materiale electrice: ELMAX
În cadrul evenimentului, Consolight a lansat și brandul
propriu Elmax, produsele fiind adresate specialiștilor.
Fiecare articol a fost supus unor verificări de laborator și
îmbunătățit pentru a corespunde standardelor în vigoare!
Portofoliul de la Elmax este unul variat, cuprinzând
următoarele soluții: canal cablu metalic și din PVC, tub
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flexibil metalic, bandă electroizolatoare, tub rigid PVC,
doze de aparat, corpuri de iluminat, aparataj electric,
cabluri de voce-date, conectică, rack-uri de perete,
cabinete de pardoseală pentru servere cu gama completă
de accesorii.
„Am înțeles că în dezvoltarea proiectelor de instalații
electrice accentul este pus pe eficiență, disponibilitate de
stoc și preț corect” , a declarat Ionuț Popa – Director
General Consolight.
Dispozitive de detecie a arcului electric
Protecția instalației electrice și a echipamentelor pe
care aceasta le alimentează este făcută în prezent de
întrerupătoarele automate (popular denumite siguranțe).
Dar, conform studiilor europene din ultimii ani, instalația
electrică este expusă unor factori de risc generate de: îmbătrânirea cablurilor, expunerea la factori agresivi de
mediu (raze ultraviolete, variații de temperaturii, vibrații
me canice), supraîncărcarea la nivel de prelungitoare
electrice, extrageri neglijente din prize, stres mecanic al
cablurilor datorită mobilierului, alți factori de risc care stau
la baza apariției arcului electric.
Din păcate, prevenția și detecția arcului electric nu
este posibil a fi făcute de întrerupătoarele automate și
avem nevoie de instalarea unui echipament suplimentar,
numit AFDD. Aceste echipamente au rolul de a detecta
prezența arcului electric și de a deconecta circuitul înainte
de izbucnirea incendiului. AFDD-urile monitorizează în
timp real parametrii electrici ai instalației care indică apariția unui arc electric periculos și deconectează instalația în
condițiile iminente apariției unui astfel de fenomen.
Soluii de iluminat inteligent cu LED
Pe lângă incontestabilul avantaj din punct de vedere al
economiei de energie electrică, becurile și corpurile cu
LED au devenit în ultima perioadă un produs comun și
accesibil pentru orice buzunar. Dar, poate cel mai important lucru, pe lângă economia de energie electrică, consumatorul trebuie sa ia în calcul și calitatea luminii pe care
o dau aceste echipamente.
Studiile de specialitate, care au analizat efectul luminii
artificiale asupra oamenilor, scot în evidență consecințele
ELECTRICIANUL 4/2019
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nedorite asupra ochilor atunci când folosim un iluminat de
slabă calitate. Procesăm până la 80% din ceea ce percepem prin intermediul ochilor. Celelalte simțuri precum
mirosul, auzul, simțul tactil sau gustul reprezintă doar
20% din modul în care percepem noi lumea. De aceea,
calitatea vieții noastre depinde de cum o vedem. Și putem
vedea lumea la fel de bine precum o putem ilumina.
În cadrul evenimentului au fost prezentate și soluții de
iluminat inteligent cu posibilitatea de comanda de pe
tabletă sau telefon schimbarea temperaturii de culoare și
a ambianței solicitate.
Aplicaii pentru Smart City
Tendințele actuale de protejare a mediului înconjurător
prin politici globale și de dezvoltare durabilă sunt axate pe
energia verde obținută prin producție regenerabilă din
surse precum cea eoliană, fotovoltaică, sau hidraulică.
Toate acestea duc către posibilitatea existenței unor
orașe inteligente (Smart City) cu grad mic de poluare.
Stațiile de încărcare pentru vehicule electrice, soluțiile
pentru case inteligente, iluminatul cu LED, cablarea
structurată și rețelele electrice care pot fi integrate în
soluțiile Smart City au fost doar câteva dintre temele
dezbătute în cadrul primei ediții Electric Arena.
Staii de încærcare pentru maøini electrice
Un loc aparte la Electric Arena l-a avut standul cu
soluții de încărcare pentru mașini electrice, adaptabile
sectoarelor de business, rezidențial, spații publice. Printre
expozanți s-au numărat Eaton, Scame, Schneider,
Legrand, iar ABB a susținut o prezentare a ofertei de stații
moderne de încărcare și impactul acestora pe termen
mediu și lung.
Piața de stații de încărcare auto a evoluat, odată cu
dezvoltarea segmentului de constructori auto pe zona de

autovehicule electrice. Dacă în anul 2011 puteai parcurge
cu un autoturism electric maxim 100 km, în prezent poți
parcurge aproape 400 km. Astfel s-a diversificat și oferta
de stații de încărcare, clientul putând alege între opțiunile
Normal Charge, Fast Charge, și Ultra Fast Charge.
Cabluri electrice cu întârziere la propagarea
flæcærii øi cu emisie zero de fum toxic (halogen
free)
Toate studiile care analizează efectele unui incendiu
asupra omului indică faptul că, cel mai periculos și nociv
nu este expunerea la foc deschis ci inhalarea de sub stanțe toxice, extrem de dăunătoare organismului uman.
Noile tendințe și standarde reglementează și recomandă
folosirea de echipamente care să reducă cu până la 90 de
minute propagarea flăcării, dar, mai important, materialele
folosite pentru izolația cablurilor să nu emită, sub acțiunea
căldurii, substanțe nocive.
AREL, invitat special la Electric Arena
Un invitat special a fost AREL – Asociația Română a
Electricianului. Începând cu anul 2019, Consolight s-a
alăturat într-un parteneriat AREL-ului, susținându-l în
procesul de conștientizare și formare a profesioniștilor din
domeniu, de necesitatea respectării normativelor în
execuția și utilizarea instalațiilor electrice.
Despre Consolight
În 2019, la 22 de ani de la deschiderea primei filiale,
Consolight continuă să își consolideze poziția solidă în
țară, prin extinderea rețelei de puncte de lucru cu depozite proprii, obiectivul fiind o acoperire națională cu posibilitatea livrării rapide a soluțiilor complete profesionale.
Cu o activitate care a debutat în 1996 în domeniul
comercializării materialelor și echipamentelor electrice,
oferind soluții complete și complexe pentru instalații,
CONSOLIGHT COM SRL a devenit lider al pieței materialelor și echipamentelor electrice profesionale, încheind
anul fiscal 2018 cu vânzări în valoare de 36,4 MEuro.

“CONECTAȚI LA VIITOR” este o declarație de po ziționare în avangardă, care implică know-how și soluții
moderne. Este motivul pentru care ne-am hotărât să
adunăm sub egida acestui eveniment cele mai importante
nume din industrie. A fost și este dorința noastră de a
oferi posibilitatea interacțiunii cu aceste soluții de o
manieră benefică pentru toți actorii din acest domeniu. A
fost prima ediție, iar feedback-ul participanților ne-a
motivat să ne asumăm această inițiativă în continuare. Îi
aș teptăm pe toți în 2020 la o noua întâlnire cu teh nologia!” , a declarat Ionut Popa – Director General
Consolight.
www.consolight.ro
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Conductor unifilar sau multifilar?
Conf.dr.ing Gabriel Ispas, Facultatea de Inginerie a Instalațiilor,
Universitatea Tehnică de Construcții, București
Există de mult timp o dilemă referitoare la soluția
optimă în privința tipurilor de conductoare electrice
utilizate în echiparea instalațiilor electrice de joasă
tensiune – sunt mai bune cele unifilare (masive) sau cele
multifilare (lițate)?
Pentru început să spunem că afectate de această
dispută sunt doar conductoarele de cupru, acesta fiind un
metal ductil care permite tragerea în conductoare de
secțiuni foarte reduse – uzual câteva zecimi de mm2, spre
deosebire de conductoarele de aluminiu, la care cea mai
mică secțiune utilă are valoarea de 2,5 mm2.
Din punctul de vedere al fabricanților, cele două tipuri
de conductoare se clasifică astfel:
• clasa 1 pentru conductoare unifilare de cupru;
• clasa 2 pentru conductoare multifilare de cupru.
Pentru ambele clase însă, standardul de referință este
același, și anume SR EN 60228.
Consultând documentația tehnică furnizată de fabricanți, se poate constata că există mici diferențe constructive între conductoarele aparținând celor două clase în
privința următoarelor caracteristici:
• diametrul exterior – este mai mare la conductoarele
multifilare (clasă 2), în condițiile în care izolația din masă
plastică are aceeași grosime în ambele cazuri;
• rezistența de izolație este mai mare la conductoarele
unifilare (clasă 1);
• masa unitară este mai mare la conductoarele multifilare (clasă 2), aspect datorat, în mod evident, surplusului
de cupru utilizat.
Din punct de vedere al proiectantului, nu există diferențe între cele două clase de conductoare din cupru.
Valorile curentului maxim admisibil sunt aceleași pentru

cele două categorii, așa cum se poate constata din
anexele normativului I7-2011.
În fine, alegerea unuia sau a altuia dintre cele două
tipuri ține de tehnologie și de sectorul de instalație pe
care se intervine. În continuare, se fac câteva recomandări care își au sursa mai degrabă în experiența autorului
decât în legislația tehnică:
• cablajele în tablouri se realizează în conductor
unifilar;
• traseele dintre doze se realizează în cablu unifilar,
datorită ușurinței în tragere;
• acolo unde este necesară flexibilitatea instalației,
unde razele de curbură sunt mici sau unde există vibrații
este indicată utilizarea conductorului multifilar;
• soluția modernă de conectare este reprezentată de
cleme (conectori), de diverse tipuri și tipodimensiuni;
• soluția de conectare prin răsucire și cositorire este
mai degrabă aplicabilă conductorului unifilar;
• spre deosebire de conductorul unifilar, la care simpla
dezizolare conduce la introducerea facilă a capătului
dezizolat în clemă, pentru conductoarele multifilare este
necesară utilizarea de papuci sau pini de conectare.
În final trebuie concluzionat că nu există restricții
legale referitoare la utilizarea unuia sau a altui tip de
conductor.
Dacă respectă parametrii calitativi ceruți de lege, o
instalație electrică realizată din conductor răsucit și cositorit în pipa de cositor, introdus în tub de protecție la care
mufele și curbele sunt realizate la poziție, se poate comporta la fel de bine în exploatare ca și o instalație la care
s-au folosit conectori moderni, cu tuburi de protecție și
fitinguri prefabricate.
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Șină TECTON de la Zumtobel Group
TECTON este un sistem de șină dotat
cu 11 conductori. Se poate asigura
alimentarea cu energie electrică,
controlul iluminatului și iluminatul de
siguranță, integrate foarte ușor într-un
sistem care asigură mai multe funcții.
Corpurile de iluminat pot fi amplasate
acolo unde este nevoie și se pot muta
ulterior fără a schimba cablajul.
Baza sistemului TECTON rămâne
neschimbată și reprezintă parte din
infrastructura electrică.

Sistemul se fixează cu șufă de oțel de diverse lungimi,
cu clemă cu arc (care poate fi ajustată rapid, fără alte
scule).
Sistemul poate fi combinat în multe variante, cu
conector în L, T sau X. În acest fel sistemul TECTON
devine parte din design-ul interior.

Șina poate fi alimentată din capăt sau de la mijloc
(stânga-dreapta) și astfel se păstrează linia neîntreruptă.
34
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Corpul de iluminat liniar TECTON formează o linie
continuă (fără capete sau piese de îmbinare) pe toată
lungimea camerei. Eficiența energetică de până la
168lm/W oferă și beneficii economice. Durata de viață
mare face ca după 50000 de ore sistemul să emită încă
90% din fluxul luminos. Lentilele bidirecționale direc ționează lumina din centru în lateral. Corpul de iluminat
are în acest fel un indice de orbire mai mic, fără să
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schimbe distribuția fluxului luminos. Se poate realiza orice
distribuție a fasciculului luminos prin folosirea lentilelor
potrivite (fascicul foarte larg, îngust, asimetric, etc.).

Exista corpuri de iluminat de diverse tipuri, în funcție
de destinație: cu flux foarte mare (până la 16000 lm) sau
foarte eficiente (până la 168lm/W), cu lungime de 1m,
1,5m sau 2m. Prin combinarea acestora se poate asigura
exact câtă lumină este nevoie, fără a supradimensiona
sistemul. Corpul de iluminat are greutate mică, poate fi
instalat de o singură persoană. Există și versiuni de
TECTON cu sisteme optice care pot fi folosite pentru
iluminatul birourilor.

Pe șina TECTON se pot fixa
și corpuri de iluminat
industriale, pentru înălțimi
mari, baghete, proiectoare. În
același mod se pot conecta și
corpuri de iluminat dedicate
iluminatului de siguranță
(acestea pot folosi două
circuite separate care sunt
deja cablate în șină).

Sistemul poate fi completat și cu senzori (de mișcare
sau de lumină).
Pentru cazurile unde cablarea este dificilă se pot folosi
și module wireless (bmLINK) care dau posibilitatea de a
conecta un sistem de control al iluminatului fără cablu
DALI.
Pentru detalii accesați : www.zumtobel.com/tecton
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TRIDONIC: În lumina potrivită
Noile module LED de la TRIDONIC prezintă alimente,
îmbrăcăminte și artă iluminate în culori perfecte.

Când vine vorba de prezentarea bunurilor, a mărfurilor
și a operelor de artă, iluminatul corect ajută la crearea unei
atmosfere speciale și la încântarea spectatorilor. Cu toate
acestea, diferitele produse, materiale și culori necesită
condiții de iluminat specifice. Tridonic oferă o gamă largă
de produse pentru cerințe speciale de lumină, prin lansarea noilor module LED din seria excite SLE G7 EXC,
care îndeplinesc criteriile pentru aplicații din cele mai
exigente, în alimentație, modă și artă.
Fie că este vorba de produse de panificație, textile
colorate sau opere de artă valoroase - portofoliul larg de
module LED de la Tridonic oferă lumina potrivită pentru
orice obiect: caldă, cu tonuri de maro intens pentru vitrine
de patiserie, tonuri de roșu saturat pentru galantarul de
carne și lumină cu redarea fidelă pentru prezentare de
colecții de modă și opere de artă. Temperaturile de
culoare pentru domeniile modă, hrană și artă asigură o
punere în scenă perfectă. Toate componentele sunt
selectate și dezvoltate într-un proces strict de selecție.
Luminoforii patentați Tridonic optimizează interacțiunea
dintre eficiență și redarea culorilor.
"Seria de module SLE G7 EXC pentru aplicații tip spot
oferă clienților noștri o gamă largă de culori, care îndeplinesc o varietate de sarcini de iluminat pentru pre zentarea bunurilor și mărfurilor", explică Bertrand Leplay,
Product Manager Componente de iluminat la Tridonic .
"Astfel pot fi create modele variate și impresionante în
magazine, expoziții, hoteluri și muzee".
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Luminæ perfectæ pentru magazine, zone de
retail øi galerii de artæ
Temperaturile de culoare individuale permit prezentarea produsele alimentare cu cel mai bun efect. Culorile
sunt percepute mai intens, fără a-și pierde naturalețea.
Lumina corectă este aleasă în funcție de gradul de
reflexive al produselor alimentare respective. În seria
FOOD sunt disponibile culorile de Gold, Gold+, Meat,
Meat+, Fish și Fruit. Gold și Gold+ utilizează nuanțe
intense de maro pentru a sublinia aspectul proaspăt și clar
al produselor de panificație și varietatea gamei de brânzeturi prezentate. Gold+ augmentează și îmbogățește
nuanțele. Meat și Meat+ asigură o prezentare adecvată a
prospețimii cărnii și mezelurilor. Nuanțele bogate în roșu
scot în evidență gama delicată de roz până la roșu intens,
elementele albe rămânând albe. Lumina foarte rece, în
schimb, accentuează prospețimea peștelui și fructelor, în
timp ce fructele și legumele par a fi deosebit de apetisante în lumina albă caldă. Deoarece LED-urile nu conțin
radiații UV, nu există pericol de decolorare.
Magazinele de modă beneficiază de proprietățile
modulului FASHION, care face, datorită spectrelor
speciale, ca textilele să apară în culorile lor adevărate,
strălucitoare și naturale, creând culori strălucitoare prin
tonuri calde, plăcute și cu saturație ridicată. Noua culoare
PURE WHITE, oferă lumină în tonuri albe pentru a crea un
efect de culoare saturată, oferind textilelor un aspect viu
datorita unui spectru care este plasat în afara curbei
planckiene.
Arta și cultura depind de modul în care sunt prezentate
- iar lumina este un factor major. Tonul de culoare ART
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pune exponate și obiecte în centrul scenei și evidențiază
culorile lor naturale. Tehnologia unui spectru complet
asigură o calitate a luminii și o redare excelentă a culorilor
– cu valori medii CRI97. Consistența maximă a culorii
(MacAdam 2) este garantată, iar lumina LED revărsată
asupra operelor de artă este deosebit de protectoare.
O generaie optimizatæ: eficienæ, duratæ de
funcionare øi management termic
Dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a produselor
sunt de o mare importanță la Tridonic. Modulele de
generație a șaptea sunt mai eficiente în comparație cu
versiunea anterioară: mulțumită actualizării cipurilor,
acestea oferă acum până la 191 lumeni pe watt, ceea ce
le face cu până la 16% mai eficiente. Procesul îmbunătățit
de aplicare a stratului fosforic are ca rezultat și un management termic optimizat . Aceasta înseamnă că modulele pot fi operate cu curenți de până la 2000mA pe
întreaga gamă de temperatură, reducând astfel necesitatea radiatoarelor. Cu o durată de funcționare de până la
55.000 de ore, modulele ating de asemenea, o durată de
viață semnificativ mai mare decât generația anterioară.
Toate modulele sunt deosebit de rapid și ușor de instalat
în corpurile de iluminat și au o garanție de cinci ani.

Despre Tridonic
Tridonic este un furnizor mondial de tehnologie de iluminat,
sprijinind clienții săi cu hardware și software inteligente și
oferind cel mai înalt nivel de calitate, fiabilitate și economie de
energie. Ca un motor global de inovare în domeniul tehnologiei
de rețelistică bazate pe iluminat, Tridonic dezvoltă soluții
scalabile și orientate spre viitor, care permit noi modele de
afaceri pentru producătorii de iluminat, administratorii de clădiri,
integratorii de sisteme, proiectanții de sisteme de iluminat și
pentru multe alte tipuri de clienți.
Pentru a promova viziunea "Internetului Luminii", Tridonic se
bazează pe parteneriate cu alți specialiști. Scopul este
dezvoltarea în comun a unor soluții tehnologice inovatoare care
transformă sistemele de iluminat în rețele inteligente și permit
astfel servicii asociate. Expertiza sa profundă în domeniul tehnic
face ca Tridonic să devină un partener ideal pentru mărcile
stabile și pentru noii veniți pe piață.
Tridonic este compania tehnologică a grupului Zumtobel și
are sediul în Dornbirn, Austria. În anul fiscal 2017/18, Tridonic a
generat vânzări de 352,7 milioane de euro. 1.690 de angajați cu
înaltă calificare și o prezență la nivel mondial de vânzări în peste
50 de țări reflectă angajamentul companiei de a dezvolta și
implementa sisteme de iluminat noi, inteligente și conectate.
www.tridonic.com

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

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

Prezentări și dezbateri urmate de „lunch” și „coffe breaks”
Un eveniment care își propune să aducă împreună pe toți cei ce apreciază
experiența luminii. Este o oportunitate de a întâlni profesori, specialiști din
industrie și oficialități.
TEMATICA
• Tehnologii noi de iluminat. • Calitatea luminii și influența luminii asupra
omului. • Reglementări, Standarde, Metrologie. • Conectivitate și control.
• Tendințe de dezvoltare. • Susținerea și dezvoltarea tehnologiilor și
sistemelor avansate de iluminat. • Schimbului de experiență cu
specialiștii din domeniu. • Stabilirea de contacte noi în domeniu.
• Oportunități de informare. • Prezentarea de idei și experiențe noi în
iluminat. • Aplicații noi în Medicină și Biotehnologie.
Pentru informații suplimentare, adresați-vă Secretariatului Executiv CNRI:
Constantin ION, telefon mobil 0722889856, 0745361812; e-mail cnri@cnri.ro
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IEAS 2019 anunță a treia ediție a concursului
„Premiile Studențești pentru Inovare
Tehnică”
Compania DK Expo, organizator al expoziției International
Electric & Automation Show, ajunsă în acest an la aniversarea a
15 ani, anunță cea de-a treia ediție a concursului „Premiile
Studențești pentru Inovare Tehnică”, dedicat studenților și
masteranzilor facultăților tehnice, care s-a bucurat de un real
succes în anii anteriori.

Competiția se adresează tuturor studenților și masteranzilor din Universitățile acreditate în România și urmărește premierea rezultatelor cercetării pentru următoarele
domenii: automatizări, inginerie electrică, mecatronică și
robotică, Internet of Things, construcții, instalații, arhitectură, software și hardware industrial, nano-tehnologii
sau Smart City.
Lansarea apelului pentru proiecte a început în data de
12 iunie 2019. Înscrierea în concurs se va face pe baza

trimiterii unui Abstract de maximum 500 de cuvinte, în
care să se propună o temă de cercetare - inovare în aria
descrisă, pe adresa premiistudentesti@dk-expo.ro, până
la data de 31 iulie 2019. Proiectele pot fi depuse atât
individual, cât și de către echipe de cercetare, formate din
studenți și cadre didactice universitare.
Propunerile de proiecte trebuie să se concretizeze sub
formula unui prototip sau a unei tehnologii cu grad ridicat
de interactivitate: program software, HMI sau Smart
Technologies.
Proiectul câștigător va fi cel care va cumula cel mai
mare punctaj în urma jurizării conform Grilei de evaluare și
va fi premiat cu 1.500 Euro, premiu oferit de compania
sponsor CASTEL DISTRIBUTION SRL. Grila de evaluare
folosită la stabilirea punctajului fiecărui proiect este
menționată în Regulamentul de concurs, aflat pe site-ul
www.ieas.ro, la secțiunea „Evenimente IEAS”.
În funcție de disponibilitatea sponsorilor, se vor acorda
premii și pentru proiectele calificate în etapa finală. Pentru
a intra pe lista finaliștilor, fiecare proiect trebuie să primească minimum 251 de puncte dintr-un total de 500 de
puncte posibile.
Gala Premiilor Studențești pentru Inovare Tehnică va
avea loc în prima zi a expoziției IEAS 2019 (16 septembrie
2019). Mai multe detalii și regulamentul oficial al con cursului sunt disponibile pe http://www.ieas.ro/premiicompetitii/.
Despre IEAS
Organizat anual în cea de-a doua jumătate a lunii
septembrie la Palatul Parlamentului, International Electric
& Automation Show constituie singurul eveniment tehnic
din România ce reunește concomitent companii din industriile energiei, echipamentelor electrice și automatizărilor.
IEAS aniversează în acest an a XV-a ediție.
DK EXPO: 4, Slt. Virgil Stoianovici Street, Ap.3,
2nd floor, District 1, Bucharest
Phone / Fax: +40 21 231 27 36 / +40 21 231 91 84 /
+40 21 231 94 39
E-mail: office@dk-expo.ro
Web site: www.dk-expo.ro
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16 - 19 September 2019
PALACE OF PARLIAMENT BUCHAREST

n Conferences

n Workshops

n Industry exclusivities

BOOK NOW YOUR STAND!
Details at office@dk-expo.ro

www.ieas.ro

