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UN MECANISM, DOUĂ STILURI.

Valena Life și Valena Allure îți transformă casa într-o lume a experiențelor noi.
De la clasic la îndrăzneț, creativitatea finisajelor și materialele autentice te invită să-ți exprimi stilul personal.
www.valena-life-allure.legrand.ro
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Legrand lanseazæ pe piaﬂa din România
noua gamæ Valena Allure
L e g ran d , sp e ci al i stu l g l o b al î n i n frastru ctu ri e l e ctri ce øi d i g i tal e , an u n ﬂæ o n o u æ l an sare p e p i aﬂa ap arataj u l u i d e câm p : Val e n a
Allure. Aceasta continuæ seria de lansæri a companiei franceze, care anul trecut a lansat gama de aparataj de câmp Valena Life.

Noua gamæ Legrand este o invitaﬂie la ieøirea din tipare
datoritæ designului remarcabil øi creativitæﬂii materialelor,
care variazæ de la finisaje mate, pânæ la sticlæ, lemn øi piele.
Mecanismul inovator øi varietatea funcﬂiunilor reprezintæ
beneficii suplimentare pentru utilizator.
Conceputæ pentru segmentele rezidenﬂial øi terﬂiar,
Valena Allure oferæ o gamæ completæ de soluﬂii adaptabile
oricærui spaﬂiu: atât soluﬂii de bazæ precum întrerupætoarele
øi prizele de diverse tipuri, precum øi soluﬂii inovatoare
pentru economie de energie øi control radio/wireless.
“Legrand continuæ sæ inoveze øi sæ le ofere consumatorilor români produse unice pe piaﬂæ: cu design atractiv øi
totodatæ inteligente, aduc utilizatorului valoare adæugatæ în
fiecare zi. Iar anul acesta a venit rândul gamei Valena Allure
sæ se remarce.
Aceasta reprezintæ o inovaﬂie autenticæ în design øi
formæ, cu finisaje de înaltæ calitate, creative øi chiar din
materiale autentice, naturale. În acelaøi timp, mecanismul
inovator øi diversitatea funcﬂiunilor anticipeazæ nevoile
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generate de stilul de viaﬂæ modern”, a declarat Cælin
Paøcalæu, director general Legrand România.
Design Remarcabil
Valena Allure ilustreazæ tendinﬂele în design interior ale
acestui an: produsele se integreazæ perfect în ambient prin
finisaje premium, în culori øi texturi diverse, din materiale
naturale. Iar liniile curbe øi efectul sofisticat de halou
completeazæ cu rafinament experienﬂa oferitæ de noua gamæ.
Materiale Autentice
Cele 22 de finisaje disponibile pentru ramæ øi cele 7
finisaje disponibile pentru placa mecanismului permit
fiecærui utilizator sæ-øi decoreze casa în stilul care îl
reprezintæ, de la minimalist la exuberant, cu opﬂiunea de a
alege materiale autentice precum metalul, sticla, pielea sau
lemnul.
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Mecanism Inovator
Mai mult, mecanismul inovator Valena In’Matic,
integrat în produsele din gama Valena Allure, este cel mai
performant mecanism din clasa sa. Sigur, fiabil øi performant, mulﬂumitæ bornelor automate, sistemului de gheare
cu dinﬂi dubli, protecﬂiei pentru copii integrate în mecanism
øi suportului izolat, In’Matic asiguræ reducerea timpului de
montaj cu pânæ la 50%.

Noua gamæ Legrand surprinde nu doar prin design øi
finisaje, ci øi prin tehnologiile integrate, în ton cu tendinﬂele
globale din domeniu, cum sunt: priza mixtæ cu încærcætor
USB, întrerupætoarele pentru economie de energie, modulul
audio Bluetooth, prizele duble USB, numeroase soluﬂii
multimedia øi control radio, prin care consumatorii pot
controla wireless iluminatul øi storurile atât din casæ, cât øi
de la distanﬂæ, cu ajutorul aplicaﬂiei MyHome Play pentru
dispozitivele cu iOS øi Android.

Dezvoltarea noii platforme Valena a reprezentat o prioritate strategicæ pentru Grupul Legrand øi a presupus peste
85.000 ore de cercetare øi crearea a peste 2.500 de produse.
Informaﬂii complete despre noua gamæ sunt disponibile
pe www.valena-life-allure.legrand.ro.
Despre Legrand
Legrand este specialistul global în infrastructuri electrice
øi digitale. Soluﬂiile sale complete pentru clædiri rezidenﬂiale,
comerciale, de birouri, învæﬂæmânt, data center, spitale øi
alte centre de sænætate, hoteluri øi construcﬂii industriale îl
fac un etalon în domeniu pentru utilizatorii din întreaga
lume. Inovaﬂia, care include lansarea constantæ de produse
cu valoare adæugatæ, precum øi achiziﬂiile, sunt cei mai importanﬂi factori cærora li se datoreazæ creøterea companiei.
Cu reprezentanﬂe în mai bine de 70 ﬂæri, Legrand îøi
distribuie produsele în peste 180 ﬂæri din lumea întreagæ.
Mai mult decât atât, compania de origine francezæ realizeazæ
douæ treimi din cifra sa de afaceri datoritæ unor produse
care sunt pe locul I sau II, în materie de vânzæri, în ﬂæri de
pe tot Globul.
Legrand a raportat vânzæri de aproximativ 4,8 miliarde
de euro în 2015. Compania este listatæ la Bursa NYSE
Euronext øi este o componentæ a indicilor bursieri CAC40,
FTSE4Good, MSCI World, Corporate Oekom Rating øi
DJSI.
În România, compania Legrand este prezentæ de peste
10 ani, timp în care a comercializat, prin intermediul
distribuitorilor sæi, cele mai variate øi inovatoare produse
din domeniul electric sub urmætoarele mærci: Legrand,
Bticino, Cablofil, Zucchini, Alpes Technologies, Vantage,
NuVo, Sarlam, Estap øi C2G.
www.legrand.ro
ELECTRICIANUL 5/2016
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Electroalfa, un sfert de secol de performanﬂæ
în domeniul energetic
Electroalfa, unul dintre principalii integratori de soluﬂii din domeniul energetic din România, aniverseazæ 25 de ani de activitate
continuæ, plinæ de provocæri, dar øi de o evoluﬂie constantæ. Istoria grupului Electroalfa a început la scurt timp dupæ Revoluﬂie, când a
fost înfiinﬂatæ prima companie din grup, cu capital 100% privat øi asociat unic. A urmat un sfert de secol în care compania a crescut,
s-au realizat investiﬂii în spaﬂii de producﬂie, tehnologii, personal, au fost câøtigate proiecte complexe, iar inginerii Electroalfa au
dezvoltat produse noi, competitive. Astæzi, Electroalfa are propriul Centrul de Cercetare Dezvoltare, deﬂine trei fabrici moderne la
Botoøani, în care se produc echipamente electrice øi confecﬂii metalice, realizeazæ lucræri de antreprenoriat în instalaﬂii electrice
complexe øi oferæ servicii de inginerie specializatæ.

Un element cheie al progresului
companiei îl reprezintæ oamenii, ale
cæror eforturi øi dæruire s-au transformat an de an în proiecte de succes.
În 2016, în cadrul Grupului Electroalfa
activeazæ peste 400 de profesioniøti ce
formeazæ o echipæ solidæ, orientatæ
spre performanﬂæ. Începând cu acest
an, Electroalfa implementeazæ un stil
de management nou, în care performanﬂa se obﬂine prin îmbunætæﬂirea
continuæ a oamenilor, proceselor øi
sistemelor. Electroalfa continuæ sæ
producæ echipamente electrice de
calitate, sæ facæ investiﬂii øi inovaﬂie atât
pentru clienﬂii naﬂionali, cât øi pentru
cei internaﬂionali.
Produse
Portofoliul de produse Electroalfa
este în continuæ evoluﬂie, atât extensiv,
privind gama familiilor de produse
dezvoltate, cât øi intensiv, privind
calitatea øi nivelul tehnic al produselor
noastre. Centrul de Cercetare øi Dez voltare este un vector esenﬂial de creøtere a competivitæﬂii economice øi
tehnologice Electroalfa în vederea
realizærii de prototipuri øi produse
performante la nivel mondial, fiind
unul dintre cele mai moderne din ﬂaræ.
Activitatea de cercetare concentreazæ
experienﬂa Electroalfa pentru: dezvoltarea de produse noi, optimizarea
produselor existente, integrarea tehnologiilor de ultimæ generaﬂie, eficientizarea proceselor tehnologice.
6
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Portofoliul echipamentelor de
medie tensiune include: celulele electrice de medie tensiune pentru distribuﬂia primaræ øi secundaræ, posturi
de transformare compacte øi puncte de
conexiune.
Celule electrice pentru distribuﬂia
primaræ produse de Electroalfa sunt
realizate pentru tensiuni nominale de
7,2; 12; 24 kV. Produsele sunt realizate
conform standardului european SR
EN 62271-200 øi au fost testate în
laboratoarele ICMET, având rezultate
în totalitate corespunzætoare la testele
de tip complete.
Celulele pentru distribuﬂie primaræ
fabricate de Electroalfa, din gama S
12xx, pentru tensiunea de maxim 12
kV c.a., au fost testate cu succes la valori ale curentului nominal în serviciu
continuu de pânæ la 5.000A øi la valori
ale curentului nominal admisibil de

scurtæ duratæ de 50 kA/1s. Acest tip de
celule este rezistent la acﬂiunea arcului
electric intern, cu indicele de clasificare
pânæ la IAC AFLR 50KA/ 1s.
Celulele din gama S 24xx, pentru
tensiunea de 24 kV c.a. au fost testate
cu succes la 2.500A øi 25kA/1s.
Acest tip de celule este rezistent la
acﬂiunea arcului electric intern, cu indicele de clasificare IAC AFLR 25kA/1s.
Electroalfa asiguræ, ca noutate,
pentru noua gamæ de celule de 24kV,
1250A, 25kA, lansatæ în anul 2016, øi
posibilitatea acﬂionærii automate a cæruciorului debroøabil. Aceeaøi facilitate
este oferitæ øi pentru acﬂionarea manualæ sau automatæ a cuﬂitelor de punere la pæmânt. Aceastæ opﬂiune poate
fi aleasæ de la comanda cætre producætor a celulelor, sau dupæ ce acestea
au fost puse în funcﬂiune. Concepﬂia øi
proiectarea celulelor debroøabile de
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medie tensiune Electroalfa permite
montarea în tipul de carcasæ a unei
diversitæﬂi de întreruptoare, de la
diverøi producætori, cu adæptæri
minimale, funcﬂie de particularitæﬂile
constructive ale acestora. Pânæ acum în
cadrul celulelor Electroalfa au fost
integrate întreruptoare produse de
Siemens, ABB, Schneider Electric øi
Eaton. Datoritæ competenﬂelor echipei
de ingineri din cadrul companiei, existæ
capabilitatea integrærii rapide în celule
øi a altor tipuri de întreruptoare.
Celule electrice pentru distribuﬂia
secundaræ sunt utilizate pentru partea
de medie tensiune a substaﬂiilor de
transformare MT/JT (în posturi de
transformare compacte în anvelopa de
beton sau metalicæ, posturi de transformare în construcﬂii zidite, puncte de
conexiune), pentru alimentarea clædirilor publice (spitale, clædiri de birouri,
zone rezidenﬂiale, stadioane, aeroporturi, supermarketuri), pentru alimentæri de unitæﬂi industriale (rafinærii,
fabrici de ciment, øantiere navale ø.a.),
centrale fotovoltaice øi centrale
eoliene.
Electroalfa produce celule electrice
pentru distribuﬂia secundaræ de tipul
S2490_xx. Acestea sunt celule de
interior, în carcasæ metalicæ, cu simplu
sistem de bare, extensibile øi sunt
utilizate în sistemele de distribuﬂie
secundaræ de medie tensiune, pânæ la
nivelul de tensiune de 24kV, curentul
nominal în regim continuu de maxim
630A øi curentul nominal admisibil de
scurtæ duratæ de maxim 20kA/1s. Echipamentele sunt realizate conform standardului european SR EN 62271-200

øi au fost testate în laboratoarele
ICMET, având rezultate în totalitate
corespunzætoare la testele de tip
complete. Celulele electrice din gama
P2490_xx prezintæ urmætoarele avantaje: instalare uøoaræ, exploatare siguræ
øi simplæ, siguranﬂa personalului de exploatare, compacte, extensibile, calitate certificatæ, integrabile în SCADA,
raport calitate-preﬂ optim. Se asiguræ
consultanﬂæ clienﬂilor pentru alegerea
celor mai bune soluﬂii tehnice necesare
pentru fiecare aplicaﬂie în parte.
Celulele electrice de medie tensiune
respectæ standardele tehnice ale companiilor de producﬂie, transport øi
distribuﬂie a energiei electrice la nivel

naﬂional precum Transelectrica, CEZ,
E.ON, Electrica.
Odatæ cu livrarea celulelor,
Electroalfa poate furniza servicii de:
montaj, testare, parametrizare øi punere
în funcﬂiune, asistenﬂæ tehnicæ. De
asemenea, sunt oferite servicii de
øcolarizare a personalului de exploatare
din departamentul mecano-energetic øi
a celui din departamentul de mentenanﬂæ al clienﬂilor. Electroalfa oferæ øi
servicii de mentenanﬂæ, pentru întreaga
perioadæ de viaﬂæ a produselor livrate.
Principalele utilizæri ale celulelor de
distribuﬂie secundaræ sunt în posturile
de transformare compacte øi punctele
de conexiune. Alimentarea cu energie
electricæ este asiguratæ, în ultima perioadæ, tot mai mult prin posturi trafo
compacte, soluﬂie ce conferæ avantaje
din punct de vedere al modularizærii øi
tipizærii investiﬂiilor, dar øi o modalitate de micøorare a timpului de finalizare a investiﬂiei. Posturile de transformare compacte sunt echipamente ce
asiguræ racordarea consumatorilor
publici, industriali sau casnici la
reﬂeaua de medie tensiune, dar øi
conectarea la reﬂeaua de distribuﬂie a
producætorilor de energie electricæ.
Electroalfa produce posturi de
transformare prefabricate de MT/JT tip
Alfa Power, într-o gamæ variatæ de tipodimensiuni, în producﬂia standard, dar øi
produse derivate, adaptate aplicaﬂiei
solicitate. Pentru a ræspunde cerinﬂelor
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pieﬂei proiectæm posturi de transformare
compacte în anvelopa de beton sau
metal în game standard de la 160kVA
pânæ la 1600 kVA (la solicitare pânæ la
2500kVA) cu acces interior sau exterior.
Posturile de transformare compacte
Alfa Power prezintæ urmætoarele avantaje: anvelopa realizatæ într-o structuræ
monobloc are o rezistenﬂæ bunæ la
toate solicitærile mecanice care pot sæ
aparæ în întreaga perioadæ de viaﬂæ;
rezistenﬂæ la coroziune datæ de materialele folosite: anvelopæ din beton øi
uøile realizate din aluminiu sau ræøini
armate cu fibræ de sticlæ; robusteﬂe øi
protecﬂie antivandalism; finisajul anvelopei este de calitate (produsele pot
fi prevæzute, la cerere cu tencuieli
adecvate încadrærii în ambientul
locului de instalare); anvelopele pot fi
realizate într-o mare gamæ tipo-dimensionalæ, datoritæ tehnologiei de fabricaﬂie flexibile; mentenanﬂæ uøoaræ;
durata de viaﬂæ maximizatæ prin clasa
termicæ 10K, pânæ la puteri ale transformatoarelor de 1000kVA, inclusiv;
durata normatæ de funcﬂionare a produselor este de 30 de ani; calitate certificatæ; posturile de transformare
compacte Alfa Power sunt realizate
conform standardului european SR
EN 62271-202 øi au fost testate în
laboratoarele ICMET, având rezultate
în totalitate corespunzætoare la testele
de tip complete.
Posturile de transformare compacte
Alfa Power sunt realizate øi echipate în
fabricile noastre specializate øi se
livreazæ direct la cheie loco beneficiar.
Pentru a simplifica activitatea în
site, Electroalfa a realizat posturi de
transformare compacte, monobloc,
complet echipate, pâna la puteri de
630kVA. Pentru puteri mai mari, din
considerente de masæ øi gabarit, ﬂinând
cont de posibilitæﬂile uzuale de transport øi ridicare, produsele sunt realizate din cabinæ echipatæ øi soclu, care
se ansambleazæ direct în site. Posturile

de transformare Alfa Power respectæ
standardele tehnice ale companiilor de
distribuﬂie a energiei electrice la nivel
naﬂional precum CEZ, E.ON,
Electrica, ENEL.
Portofoliul echipamentelor electrice
de joasæ tensiune Electroalfa include:
tablouri de distribuﬂie de joasæ tensiune
de tip DISMOD; tablouri de distribuﬂie
de joasæ tensiune de tip PCC/MCC
Sivacon S8 (partener licenﬂiat Siemens);
tablouri de distribuﬂie de joasæ tensiune
pentru aplicaﬂiile de clædiri terﬂiare øi
industriale XENERGY, Prisma Plus
System, Dulap XL3 4.000; dulapuri de
comandæ, semnalizare øi protecﬂie
pentru staﬂiile de transformare
110/20(6)kV; dulapuri de servicii
proprii de curent alternativ øi curent
continuu; echipamente electrice de
distribuﬂie în sistemele energetice øi
surse de electro-alimentare c.c. øi c.a.
pentru echipamente GSM.
Produs de concepﬂie proprie,
tabloul de distribuﬂie DISMOD T3N
Electroalfa oferæ soluﬂia optimæ în
distribuﬂia electricæ, acﬂionæri electrice
øi automatizæri, comandæ øi protecﬂia
motoarelor, pentru o gamæ variatæ de
aplicaﬂii în reﬂelele de joasæ tensiune în
urmætoarele domenii: energie, industrie, infrastructuræ, clædiri comerciale øi rezidenﬂiale.
Noua generaﬂie de tablouri
DISMOD T3N perfecﬂioneazæ soluﬂiile constructive ale precedentelor
familii de tablouri de joasæ tensiune
(Dismod øi Dismod T3) realizate de
Electroalfa, le îmbunætæﬂeøte principalele performanﬂe tehnice øi le extinde
sfera de aplicabilitate.
Electroalfa este unul dintre actorii
principali în piaﬂa de profil din România care deruleazæ proiecte complexe de antreprenoriat, care includ
proiectare (electricæ, mecanicæ, automatizæri), furnizare echipamente electrice, automatizæri, management de
proiect øi execuﬂie.

Caracteristicile tehnice

Proiecte de succes
Experienﬂa acumulatæ, tehnologiile
deﬂinute, calitatea produselor øi soluﬂiile
complete oferite fac din Electroalfa un
partener solid øi de încredere. Portofoliul lucrærilor de referinﬂæ Electroalfa
include lucræri importante precum:
modernizæri de staﬂii electrice de transformare (E.ON, CEZ, Electrica,
Transelectrica), lucræri de modernizare
echipamente electrice în centrale hidroelectrice, nucleare sau termice (Hidroelectrica Sucursala Curtea de Argeø,
Bistriﬂa, Porﬂile de Fier, Râmnicu
Vâlcea, CE Oltenia, Hidroserv, CET
Govora, Nuclearelectrica), alimentæri cu
energie electricæ ale diverselor centre
comerciale (Bucureøti Mall Vitan,
Moldova Mall Iaøi, Palas Mall Iaøi),
rafinærii (Petrotel Lukoil, Petrobrazi,
Petrom Hurezani, Petromidia), øantiere
navale (Aker, STX- OSV- Vard,
Daewoo Mangalia, Damen Galaﬂi),
obiective industriale (STC Star
Transmission, CNUD EFCO), staﬂii de
irigare øi tratare apæ (Chircani ZærneøtiRepublica Moldova, Galaﬂi-PecheaLieøti, Baia Mare-Viøeul de SusSînmartin-Târgu Mureø).
Exportul echipamentelor electrice
de medie øi joasæ tensiune øi confecﬂii
metalice reprezintæ un segment important pentru Electroalfa, clienﬂii noøtri
internaﬂionali activând în diverse industrii precum: echipamente electrice,
industria constructoare de automobile,
øantiere navale, energie verde, industria
mobilei, paramedical, amenajæri interioare. Electroalfa exportæ produse în
diverse ﬂæri precum: Franﬂa, Germania,
Republica Moldova, Norvegia, Anglia,
Belgia, Elveﬂia, Ethiopia, Mali, Kuwait,
Sudan.

www.electroalfa.ro

DISMOD sau DISMOD T3

DISMOD T3N

8 kV

maxim 12 kV

5000 A la Ta = +35˚C

5000 A la Ta = +50˚C
sau 5850 A la Ta = +35˚C

5000 A

maxim 6300 A

Curentul nominal admisibil de scurtæ duratæ Icw al BCP

100 kA/ 1s

130 kA/ 1s

Curentul nominal admisibil de scurtæ duratæ Icw al BCD

65 kA/ 1s

100 kA/ 1s

Tensiunea nominlæ de ﬂinere la impuls Uimp pentru circuitul principal
Curentul nominal al ansamblului InA
Curentul nominal de utilizare Ie al BCP
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E S S E N T I A L

DAHLIA este noua gamæ de aparataj ultraterminal lansatæ de
GEWISS - companie cu peste 45 de ani de experienﬂæ în
producﬂia de sisteme electrice integrate pentru domeniile
rezidenﬂial, industrial øi comercial.

S I M P L I C I T Y

Cadre suport
Cadrele suport sunt realizate
din tehnopolimer de calitate
superioaræ pentru a asigura
securitatea deplinæ a operatorului,
prin cea mai bunæ izolaﬂie electricæ

Având o prezenﬂæ elegantæ cu forme clasice, DAHLIA
se potriveøte cu succes în orice casæ, datoritæ formelor
minimale øi a design-ului simplist. Bazatæ pe ideea de design
italian, DAHLIA oferæ soluﬂii armonioase pentru toate
aplicaﬂiile rezidenﬂiale øi nu numai.

4 gæuri pentru o fixare perfectæ cu øuruburi

Douæ culori de aparataj
Aparatajul este disponibil în douæ variante de culori, alb
øi ivoire – se poate alege astfel combinaﬂia preferatæ pentru
orice întrerupætor.

Funcﬂii avansate

Suport GW35991
Dispozitive modulare Chorus

Modularitate
DAHLIA oferæ o varietate largæ de funcﬂii øi stiluri,
adaptându-se astfel oricæror cerinﬂe din domeniul rezidenﬂial. Ramele ornament sunt disponibile în versiuni
începând de la douæ posturi pânæ la versiuni 2+2+2+2+2
posturi øi versiuni pentru prize duble.
DAHLIA poate fi montatæ vertical sau orizontal, minimizând astfel numærul de coduri de produs øi fæcând
instalarea mai uøoaræ.

Rame ornament Dahlia

Integrare cu sistemul Chorus
Dispozitive modulare Chorus:
Confort, Siguranﬂæ & Securitate, Multimedia,
Casæ inteligentæ

Avantaje tehnice
Întrerupætoare
Terminale rapide
færæ øurub cu codificare
pe culori pentru cablu

Colier de ghidare pentru
inserﬂia rapidæ a
conductorului
(pânæ la 2.5 mm2)
Spaﬂiu pentru LED

ELECTRICIANUL 5/2016
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Noua dozæ de pardosealæ GES R2
Prizele în pardosealæ GES R2 de la OBO sunt recomandate ca soluﬂie sub
pardosealæ în primul rând acolo unde este important sæ se obﬂinæ un aspect discret, o
capacitate mare de încærcare øi funcﬂionalitate multilateralæ. Fie în camera de zi, fie în
zonele publice cum ar fi foaierele, mall-urile sau expoziﬂiile, prizele în pardosealæ sunt
cuceritoare prin designul elegant øi revalorificæ pânæ øi pardoselile de înaltæ calitate.

Doza pentru instalaﬂii aferentæ
prizelor în pardosealæ GES R2 este
preechipatæ cu douæ prize. Lateral,
lângæ prizæ, pot fi montate opﬂional
pânæ la douæ socluri de conectare
pentru aplicaﬂii de tehnica datelor.
Prizele în pardosealæ din seria GES R2
sunt disponibile din diferite materiale.
Varianta din zinc turnat sub presiune
este tratatæ la suprafaﬂæ în culoarea nichelului, cromului, cuprului vechi øi
alamei vechi.

Construcﬂie modularæ
Prizele în pardosealæ GES R2 oferæ
funcﬂiile apreciate ale sistemelor sub
pardosealæ de la Ackermann made by
OBO - acum cu o nouæ construcﬂie øi cu
un spaﬂiu de montaj cu pânæ la 100 %
mai mare faﬂæ de modelul anterior
GESRM2. Astfel se obﬂine spaﬂiu pentru
o prizæ dublæ din seria Modul 45 øi pânæ
la douæ module de date.
Structura modularæ alcætuitæ din
prizæ de øapæ, dozæ de instalare øi ramæ
cu capac permite o configurare simplæ
în funcﬂie de fiecare domeniu de utilizare.
Variabile
Toate variantele de capac pentru
priza în pardosealæ GES R2 pot fi
montate în pardoselile duble sau în
øapæ.

Prizele rotunde în pardosealæ din
seria GES R2 furnizeazæ date øi energie
oriunde sunt necesare. Manevrarea se
face extrem de simplu: tuburile de
branøare sunt introduse în spaﬂiul
compact de instalare, spaﬂiul de instalare este închis cu un capac. În
funcﬂie de modelul capacului, prizele
în pardosealæ sunt potrivite pentru
pardoseli cu îngrijire uscatæ sau umedæ.

Potrivitæ pentru pardoseli cu
îngrijire umedæ

Rezistentæ la cele mai mari
solicitæri

Utilizatæ de decenii la nivel
mondial

10
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Variante de capac
Rama cu capac clasicæ pentru priza
în pardosealæ GES R2 este disponibilæ
în diferite forme constructive.
Prizæ de øapæ
Priza nivelabilæ de øapæ serveøte la
prinderea ramei cu capac dacæ priza în
pardosealæ GES R2 este instalatæ în
øapæ.
Instalare în pardoseala de
sistem
Doza pentru instalaﬂii poate fi
instalatæ simplu în pardoseala de
sistem. În acest scop, este suficientæ o
gauræ de 120 mm.
Doza pentru instalaﬂii este montatæ
în placa dublæ de pardosealæ folosind
trei corniere de fixare.
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Când este închis, Tubusul etanøeazæ spaﬂiul de instalare
împotriva pætrunderii apei care pætrunde de exemplu la
curæﬂarea podelei. Chiar øi atunci când capacul tubului este
deschis pentru scoaterea cablurilor, garnitura din inelul
inferior protejeazæ doza pentru instalaﬂii împotriva
pætrunderii apei.
Priza în pardosealæ GES R2 cu tub îndeplineøte astfel
cerinﬂele privind ramele cu capac din pardoselile cu îngrijire
umedæ conform EN 50085-2-2.
Tubusul poate fi manevrat cu o singuræ mânæ. Pentru
deschidere, se trage în sus mânerul øi apoi, dupæ ce se aude
prinderea øtuﬂului, se ræsuceøte uøor spre stânga øi se
blocheazæ. Pentru a introduce cablurile este suficient sæ se
acﬂioneze douæ suprafeﬂe de apæsare pentru a desface capacul.
Dupæ introducerea øtecherului, capacul se blocheazæ cu
zgomot pe inelul tubului. Capacul Tubusului se închide la
loc, atunci când se acﬂioneazæ suprafeﬂele de apæsare iar
capacul se coboaræ printr-o uøoaræ rotire spre dreapta
Suprafeﬂe
Priza în pardosealæ GES R2 cu Tubus convinge prin
forma constructivæ compactæ øi design-ul discret. Sunt
disponibile patru suprafeﬂe de înaltæ calitate: nichel,
alamæ,crom øi cupru.

loacelor electrice. Modelul cu capac orb care poate fi
deschis doar cu o øurubelniﬂæ protejeazæ împotriva accesului
neautorizat.
Rama de protecﬂie
Rama de protecﬂie a stratului acoperitor de pardosealæ
protejeazæ covorul împotriva deteriorærii øi împiedicæ
frecarea de marginile tæiate ale covorului.
Dozæ pentru instalaﬂii pentru Modul 45
Doza pentru instalaﬂii pentru ramele cu capac GES R2
integreazæ aparatele de montaj Modul 45. Dupæ pozarea
instalaﬂiei electrice, se monteazæ doza pentru instalaﬂii în
priza de øapæ.
Separarea diferitelor tipuri de curent electric
Doza mare pentru instalaﬂii asiguræ spaﬂii de instalare
separate pentru racordurile de curent de înaltæ tensiune øi
conexiunile de date sau multimedia.
Numeroase posibilitæti de montaj
Pentru aplicaﬂiile standard se recomandæ doza pentru
instalaﬂii preechipatæ care cuprinde o prizæ dublæ din seria
Modul 45. Varianta pentru douæ aparate de montaj simple
Modul 45 oferæ cea mai mare flexibilitate de montaj. Spaﬂiul
de instalare este separat în acest caz. Acest lucru permite
montarea concomitentæ a prizelor øi racordurilor multimedia, precum HDMI sau VGA.
Prindere fermæ

Doze în pardosealæ GES R2 pentru clædiri de
birouri øi clædiri administrative

Cornierul de fixare serveøte la fixarea dozei pentru
instalaﬂii în pardoseli duble øi false sau în priza de øapæ.

Variantele GES R2 din plastic sunt potrivite în special
pentru obiectivele de construcﬂii în care se foloseøte un
covor drept strat acoperitor de pardosealæ. Domeniile tipice
de utilizare sunt clædirile de birouri øi cele administrative.
Sunt disponibile douæ modele de capace: varianta cu
ieøire pentru cabluri asiguræ o ieøire permanent pentru
conductori, în vederea alimentærii cu curent electric a mij-
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Un flux continuu de inovaﬂii în domeniul
motoarelor electrice trifazate doreøte sæ obﬂinæ cea
mai bunæ eficienﬂæ energeticæ în aplicaﬂiile
comerciale øi industriale. Acest articol oferæ o
imagine de ansamblu a tehnologiilor,
dar øi a aplicaﬂiilor, precum avantajele øi
dezavantajele unei soluﬂii individuale.
Motoarele electrice, convertizoarele de
frecventa, dar øi sistemele compuse din
motor electric øi convertizor de frecvenﬂæ sunt
clasificate în clase de eficienﬂæ energeticæ.
Standardele folosite pentru clasificare sunt
diferite, aøa cum øi numærul de clase de
eficienﬂæ diferæ.

Convertizoarele de frecvenﬂæ Danfoss, marca
VLT ® pentru toate tipurile de motoare electrice
trifazate de curent alternativ
Clasele de eficienﬂæ IES – pentru sisteme
compuse din motor electric øi convertizor de
frecvenﬂæ
Conform claselor de eficienﬂæ ale motorului sunt definite
clasele IE pentru convertizorul de frecvenﬂæ øi clasele IES
pentru sistemele convertizor de frecvenﬂæ-motor electric.
Informaﬂii detaliate despre aceste clase de eficienﬂæ se
regæsesc la adresa web:
www.danfoss.com/vltenergyeffciency

Algoritmi adaptaﬂi pentru maximizarea
eficienﬂei sistemului
Producætorii de motoare electrice folosesc o gamæ
variatæ de concepte pentru a obﬂine o eficienﬂæ ridicatæ a
motoarelor electrice din aplicaﬂiile comerciale øi industriale.
Deøi toate motoarele de tehnologii diferite, dar din aceeaøi
clasæ de eficienﬂæ, asiguræ o eficienﬂæ comparabilæ în punctul
nominal de funcﬂionare, ele diferæ în multe aspecte, precum
comportamentul la pornire sau caracteristica la sarcinæ
parﬂialæ. Pentru utilizatori, impactul major al gamei variate
de motoare electrice este reprezentat de provocarea alegerii
soluﬂiei potrivite pentru aplicaﬂia vizatæ, pentru o eficienﬂæ
maximæ. În principiu, aproape toate motoarele pot fi
operate respectând curbele de funcﬂionare, ce specificæ
tensiunea necesaræ atingerii unei viteze (caracteristica
tensiune faﬂæ de frecvenﬂæ). Cu toate acestea, eficienﬂa
teoreticæ poate fi atinsæ în practicæ utilizând algoritmi de
control special adaptaﬂi fiecærei tehnologii, altfel nu este
posibilæ optimizarea funcﬂionærii fiecærui punct de operare
cu sarcinæ variabilæ.
Diversitatea scæzutæ a sistemului în instalaﬂie
Aproape toate tehnologiile de motoare necesitæ sau pot
fi operate cu ajutorul unui controller electronic. Cu toate
acestea, acest fapt ridicæ o problemæ: toate motoarele pot fi
operate de acelaﬂi tip de controller? În caz contrar,
utilizatorii øi operatorii sunt obligaﬂi sæ utilizeze sisteme
diferite pentru fiecare tehnologie. În practicæ acest lucru
reprezintæ costuri ridicate pentru instruirea proiectanﬂilor,
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operatorilor øi a personalului de mentenanﬂæ. Piesele de
schimb pentru diferite echipamente pot ridica nivelul
costurilor. Pentru utilizatori este avantajos sæ poatæ opera
toate tipurile de motoare cu un singur tip de convertizor de
frecvenﬂæ, astfel reducând efortul suplimentar øi costurile.
Ca producætor independent de convertizoare de frecvenﬂæ, Danfoss oferæ o soluﬂie prin care se pot opera toate
motoarele standard folosite în aplicaﬂiile industriale øi
comerciale. Acest fapt oferæ operatorilor posibilitatea sæ
utilizeze aceeaøi interfaﬂæ de operare, aceeaøi interfaﬂæ a
sistemului, acelaøi extensii øi tehnologie de încredere, pentru
întreaga gama de putere. Managementul pieselor de schimb
øi mentenanﬂæ sunt de asemenea simplificate, iar costurile
pentru instruire scad.
Punerea în funcﬂiune uøoaræ øi algoritmi
pentru o eficienﬂæ optimæ
Fiind producætor independent de soluﬂii de acﬂionare,
Danfoss se angajeazæ sæ sprijine toate tipurile de motoare
utilizate în mod frecvent øi pentru stimularea dezvoltærii în
curs. În standard, convertizoarele de frecvenﬂæ Danfoss
dispun de algoritmi de control pentru o eficienﬂæ ridicatæ a
motoarelor cu inducﬂie øi cu magneﬂi permanenﬂi, dar acum

ele pot controla øi motoarele sincrone cu reluctanﬂæ magneticæ. Mai mult decât atât, convertizorul de frecvenﬂæ
VLT® face ca punerea în funcﬂiune sæ fie la fel de uøoaræ ca
în cazul motoarelor cu inducﬂie, tradiﬂionale, prin combinarea uøurinﬂei în utilizare cu anumite funcﬂii suplimentare
utile, precum adaptarea automatæ a motoarelor, ce mæsoaræ
caracteristicile motorului øi optimizeazæ controlul acestuia.
În acest fel motorul funcﬂioneazæ întotdeauna la cea mai
mare eficienﬂæ, permiﬂând utilizatorului sæ reducæ consumul
de energie øi costurile.

SC Danfoss SRL
Sos. Olteniﬂei, nr. 208
Oraø Popeøti-Leordeni, cod 077160
Judetul Ilfov, România
Telefon: +4 031 2222 101
Fax: +4 031 2222 108
Email: danfoss.ro@danfoss.com
www.danfoss.com/Romania

Operarea motorului cu un convertizor de frecvenﬂæ pentru tipuri diferite de motoare, clase de eficienﬂæ, compatibilitate
øi optimizarea sistemului
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Tablourile Smart Prisma Med – by Schneider Electric
Soluﬂia optimæ pentru protecﬂia instalaﬂiilor electrice aferente
amplasamentelor medicale din grupa 2: blocuri operatorii, sæli de
terapie pre øi post operatorie
Mihaela GUØÆ - Schneider Electric Romania
Siguranﬂa pacienﬂilor, experienﬂa pe care aceøtia o træiesc pe
perioada în care primesc servicii medicale øi, deopotrivæ,
eficienﬂa cu care se cheltuiesc resursele unitæﬂilor spitaliceøti
r e p e z i n t æ ce i t r e i m a r i p i l o n i c a r e t r e b u i e l u a ﬂ i î n c o n s i d e r a r e l a
construcﬂia sau modernizarea unui spital sau clinicæ medicalæ,
încæ din faza de proiectare.

Siguranﬂa pacienﬂilor reprezintæ o problemæ globalæ
serioasæ: statisticile aratæ cæ 1 din 10 pacienﬂi se rænesc sau au
de suferit colateral din cauza condiﬂiilor din spitale sau a unor
factori aflaﬂi la baza diverselor erori care, în mod normal, pot
fi prevenite. Un aspect important, care poate avea grave
consecinﬂe asupra calitæﬂii actului medical øi, de asemenea,
asupra siguranﬂei øi securitæﬂii pacienﬂilor øi personalului
medical îl reprezintæ continuitatea øi siguranﬂa alimentærii cu
energie electricæ - în general - øi în spaﬂiile sælilor de operaﬂie
øi de terapie pre øi post operatorie, în special.
Instalaﬂiile electrice din amplasamentele medicale grupa
2 trebuie realizate în conformitate cu recomandærile din
standardul SR CEI 60364-7-710.
Soluﬂiile moderne aplicate în arhitectura de distribuﬂie a
energiei electrice, în concepﬂia schemei tabloului electric, în
realizarea fizicæ a acestuia øi în acﬂiunea continuæ de monitorizare a izolaﬂiei pentru aplicaﬂiile critice din spitale satisfac cele mai exigente cerinﬂe în acest domeniu din punct
de vedere al:
• siguranﬂei pacienﬂilor;
• siguranﬂei personalului medical;
• continuitæﬂii în alimentarea cu energie electrica.
Prin soluﬂiile promovate se asiguræ 99,9958% MTBF
disponibilitate a energiei electrice. Acest nivel a fost calculat
pe baza studiului de fiabilitate pentru sisteme de tablouri
izolate øi a recomandærilor de mentenanﬂæ.
Instalaﬂia electricæ aferentæ aplicaﬂiilor din amplasamente
medicale are urmætoarele particularitæﬂi:
• Alimentare a tabloului electric monofazat, pe douæ cæi
distincte øi din douæ surse diferite, printr-un separator de
sarcinæ cu patru poli, cu rol strict de scoatere de sub tensiune a tabloului.

IM20-H
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HRP

• AAR realizat cu contactoare interblocate mecanic øi
electric cu timp de comutare de maxim 500ms (30ms cu
soluﬂia Prisma Med).
• Opﬂional, un numær de circuite monofazate, în regim
TN-S, pentru sarcini uzuale, neprioritare, protejate prin
întreruptoare automate un pol + neutru, cu protecﬂie
diferenﬂialæ inclusæ – model iDPN Vigi.
• Sistem IT medical pentru toate echipamentele suport
viaﬂæ. Aceastæ cerinﬂæ este realizatæ prin utilizarea unui
transformator monofazat de separare de uz medical , de
putere maxim 10kVA (construit conform IEC 60364 – 7 –
710 øi IEC 61558 – 2 -15) øi necesitæ un sistem de control
permanent al izolaﬂiei (CPI), împreunæ cu o alarmare localæ,
vizualæ øi auditivæ. Releul IM20-H va asigura inclusiv
monitorizarea continuæ a transformatorului de izolaﬂie, din
punct de vedere supratemperaturæ øi supraîncærcare. Depæøirea pragurilor de temperaturæ internæ øi supracurent genereaza alarme.
• Pentru reﬂeaua IT se recomandæ un numær de maxim
12 circuite, protejate prin întreruptoare bipolare, curba B.
În reﬂelele IT nu se va prevedea protecﬂie diferenﬂialæ.
• Recomandæm ca instalarea UPS-ului monofazat
SMART RT sæ se facæ î n a v a l d e i n v e r s o r u l d e s u r s æ ,
garantându-se, în acest fel, calitatea energiei electrice în
cazul alimentærii din oricare dintre surse.
• Localizarea defectului se realizeazæ printr-un locator
de defect cu 12 intræri – XD312-H, prevæzut pe fiecare
circuit cu indicator luminos, care primeøte informaﬂii de
curent de pe fiecare circuit prin intermediul unor tori.
• Pentru soluﬂia clasicæ este utilizat un p a n o u d e
semnalizare, HRP, care permite, simplu øi eficient, monitorizarea defectelor electrice øi de izolaﬂie øi care semnalizeaza starea de funcﬂionare a instalaﬂiei electrice cu
ajutorul indicatoarelor luminoase portocaliu, verde øi roøu,
astfel:
a. Ledul verde aprins: instalaﬂia funcﬂioneazæ corect;
b. Ledul roøu aprins: existæ un defect electric în instalaﬂia
IT, supraîncælzire øi/sau suprasarcinæ la transformator;

Trafo de separaﬂie de uz medical

APC Smart UPS RT
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c. Ledul roøu øi portocaliu aprins: existæ un defect electric de izolaﬂie în instalaﬂia IT. Panoul de semnalizare este
prevæzut cu alarmæ sonoræ øi cu buton de test pentru sistemul de supraveghere a izolaﬂiei. Oprirea alarmei sonore se
realizeazæ prin acﬂionarea butonului “Alarmæ”. Panoul de
semnalizare se monteazæ încastrat în incinta sælii pe care o
deserveøte, este construit din materiale antibacteriene øi este
testat cu produse de curæﬂare ANIOS.
Aplicarea soluﬂiei IT medical eliminæ orice risc de elec trocutare a personalului medical øi/sau a pacientului aflat pe
masa de intervenﬂie, chiar în condiﬂiile apariﬂiei unui defect
la instalaﬂia electricæ sau la aparatura medicalæ utilizatæ.
De aceea, toﬂi consumatorii (echipamente medicale, masa
de intervenﬂie etc.) care, într-un fel sau altul, intræ în contact
cu pacientul sau personalul medical se vor alimenta doar de
pe circuite aflate în reﬂeaua IT.
În conformitate cu schema
electricæ descrisæ anterior, soluﬂia
Schneider Electric de tablou
electric, P R I S M A M E D , se
constituie dintr-o coloanæ de
PRISMA PLUS care include în
partea de jos øi transformatorul
de separare de uz medical.
Principalele caracteristici sunt:
a. Grad de protecﬂie IP 30;
b. Grad de protecﬂie la øocuri
mecanice IK07;
c. Ventilaﬂie naturalæ asiguratæ
de construcﬂia færæ uøæ, cu plastroane perforate sus øi jos, atât pe
faﬂæ cât øi pe spate;
d. Valoarea maximæ a curentului nominal al tabloului este de
63A;

e. Curentul de scurtcircuit este de maxim 25kA;
f. Dimensiuni: 700x450x2200mm;
g. Construcﬂie conformæ cu SR EN 61439-1.
Echiparea tabloului electric cu interfeﬂele de comunicaﬂie
M o d b u s R S 4 8 5 øi E t h e r n e t , de tip S m a r t l i n k permite
monitorizarea funcﬂionærii acestuia cu posibilitatea vizua lizærii unor pagini web incluse øi transmiterea de e-mailuri
referitoare la alarme. În acest fel, informaﬂiile privind eventualele disfuncﬂionalitæﬂi ajung rapid øi oricând la persoana
potrivitæ, contribuind astfel la o informare mai rapidæ
asupra problemei, prin urmare, la o mai bunæ continuitate
în alimentarea cu energie, cu consecinﬂe pozitive privind
disponibilitatea energiei electrice în spaﬂiile respective øi
pentru realizare în siguranﬂæ a actelor medicale.
Schneider Electric propune o soluﬂie coerentæ, bazatæ pe
o arhitecturæ dedicatæ continuitæﬂii în serviciu øi garanﬂiei
date de existenﬂa unui singur furnizor.
Prin certificatul de conformitate TVD, Schneider
Electric garanteazæ o soluﬂie conformæ cu standardele în
vigoare în domeniul instalaﬂiilor electrice pentru amplasamente medicale øi cu standardul de tablouri electrice.
Referinﬂe Smart Prisma Med:
Beneficiar:
Spitalul Ponderas –
Bucureøti
Tablotier:
Soprex Internaﬂional –
Bucureøti

Beneficiar:
Spitalul Sanconfind Câmpina, jud. Prahova
Tablotier:
Confind Câmpina
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prezintæ DCTR

DCTR (D
Differential Current TRansformers) reprezintæ
soluﬂia furnizatæ de Doepke (experﬂii în tehnologiile destinate protecﬂiei diferenﬂiale) pentru monitorizarea continuæ
a curenﬂilor diferenﬂiali în instalaﬂiile electrice cu ajutorul
unor transformatoare inteligente, conforme cu standardul
european EN 62020. Acestea permit indicarea valorii
efective a curenﬂilor diferenﬂiali cu ajutorul unei interfeﬂe
integrate cu ieøire în curent în intervalul: 4÷ 20 mA.
Cu ajutorul acestor dispozitive este posibilæ evaluarea
directæ a curentului rezidual în instalaﬂia monitorizatæ. Un
releu integrat este activat atunci când o valoare limitæ fixæ
este depæøitæ, ceea ce poate permite declanøarea unei
prealarme sau, dacæ este utilizat în combinaﬂie cu un disjunctor, se poate izola partea disfuncﬂionalæ a sistemului.
Semnalul de ieøire poate fi achiziﬂionat folosind o unitate
standard de evaluare, care sæ poatæ fi ulterior integratæ întrun sistem centralizat de monitorizare øi control, care sæ
permitæ prelucrarea informatizatæ a datelor, garantând astfel
o monitorizare permanentæ a instalaﬂiei, cu cea mai bunæ
protecﬂie posibilæ împotriva riscurilor de incendiu.
Transformatoarele de curent rezidual DCTR Doepke
permit øi o analizæ a curenﬂilor reziduali parﬂiali – în diverse
zone ale unei instalaﬂii. Acest lucru permite efectuarea mai
rapidæ øi cu o mai mare precizie a mentenanﬂei predictive în
sistemele complexe, generând importante economii øi o
16
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reducere semnificativæ a duratei întregului proces. Curentul
nominal al transformatoarelor este determinat de secﬂiunea
transversalæ a cablurilor øi diametrul interior al transformatorului în sine. Echipamentele DCTR Doepke sunt
disponibile atât în versiunile sensibile AC de tip A (pentru
curenﬂi reziduali alternativi øi pulsatorii) cât øi de de tip B
(care includ øi curenﬂii reziduali continui) cu un curent
rezidual nominal de 300 mA. Senzorii de curent rezidual au
un diametru interior de 35 mm sau de 70 mm øi sunt
acﬂionaﬂi de o sursæ de alimentare de 24 Vc.c.

Pentru detalii consultaﬂi www.doepke.de.
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ACTUALITATE, INTERVIU

Noua organizaﬂie
"Honeywell Security and Fire"
Înfiinﬂarea noii organizaﬂii
"Honeywell Security and Fire"
subliniazæ angajamentul nostru ferm în
direcﬂia dezvoltærii tehnologiilor øi a
ofertei noastre de produse. Aceste
entitæﬂi de afaceri se îmbinæ armonios
øi datoritæ experienﬂei lor îndelungate
în livrarea unor soluﬂii inovative
pentru protecﬂia vieﬂii øi bunurilor,
fapt care le-a adus poziﬂii de lideri ai
domeniilor respective de activitate.
Este important øi faptul cæ liderii de
vânzæri de pânæ acum ai HSG
(Honeywell Security Group) øi HFS
(Honeywell Fire Safety) îøi vor
continua activitatea, având - ca øi pânæ
acum - drept punct focal succesul
activitæﬂii Dvs. Întrebærile Dvs. sunt
binevenite, putându-væ adresa în continuare direct persoanelor de contact
cunoscute pentru problemele pe care le
aveﬂi.
Ne face plæcere sæ enumeræm câteva
din beneficiile pe care vi le aduce
aceastæ reorganizare:
• Un portofoliu mai larg øi mai
robust de produse de primæ clasæ øi de
soluﬂii interconectate pentru aplicaﬂii
rezidenﬂiale øi comerciale.
• Simplificarea modului de derulare
a contactelor comerciale pe care le
aveﬂi cu noi.
• Mai multe resurse øi o concentrare mai mare asupra clienﬂilor în
toate regiunile øi pieﬂele verticale.

• Noi oportunitæﬂi pentru clienﬂi,
datorate expertizei tehnice extinse în
domeniile sistemelor integrate, a aplicaﬂiilor software øi a serviciilor.
Pe întreg parcursul procesului de
integrare suntem determinaﬂi sæ asiguræm clienﬂilor noøtri acelaøi nivel de
robusteﬂe øi de calitate a produselor,
serviciilor øi al punctualitæﬂii livrærii,
focalizându-ne totdatæ pe transparenﬂa
informaﬂiilor øi utilizând un mod
deschis de comunicare.
Suntem în curs de a stabili o nouæ

platformæ comunæ de comunicare,
specificæ noii organizæri. Pânæ atunci
însæ, puteﬂi gæsi în continuare informaﬂiile referitoare la produsele pentru
sisteme de detectare a incediilor øi
alarmare vocalæ la hls-romania.com, iar
pentru produsele din domeniul Security
la www.security.honeywell.com/ee.
Puteﬂi de asemenea apela la persoana
Dvs. de contact cunoscutæ pentru alte
informaﬂii referitoare la soluﬂiile integrate pe care le puteﬂi aplica în cadrul
proiectelor derulate de Dvs.
ELECTRICIANUL 5/2016
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CALITATEA ENERGIEI

Monitorizarea curentului rezidual
RCM
Vrem sæ reducem costurile de mentenanﬂæ øi testare, dar în
acelaøi timp ne dorim øi o siguranﬂæ a mediului de lucru?
Ræspunsul la aceastæ întrebare este unul simplu øi anume
monitorizarea curentului rezidual cu ajutorul analizorului de reﬂea
UMG96RM-E.

ALFA ENERG prezintæ gama de aparate UMG96RM-E,
aparate care sunt uøor de instalat øi care sunt foarte eficiente
din punct de vedere al costurilor de întreﬂinere øi economisesc timp.
Cum funcﬂioneazæ aceastæ monitorizare?
Toﬂi conductorii din circuite (cu excepﬂia legæturilor de
împæmântare) sunt monitorizaﬂi prin intermediul transformatoarelor de mæsuræ de curent.
Curenﬂii reziduali sunt cauzaﬂi de defectele care apar la
izolaﬂii sau scurgerile de curenﬂi.
Curentul rezidual cauzat de defectele de izolaﬂie poate
constitui un risc semnificativ pentru siguranﬂa sistemelor
electrice.
Gama noastra de aparate monitorizeazæ curenﬂii
reziduali din instalaﬂiile electrice, indicæ valoarea mæsuratæ øi
emit un semnal de alarmæ în momentul în care curentul
mæsurat depaøeøte un nivel predeterminat.
Utilitatea aparatului UMG96RM-E este necesaræ
datoritæ conceptului de protecﬂie prin alarmare, astfel cæ se
poate asigura disponibilitatea sistemului prin eliminarea din
timp a defectelor care apar în urma acestui curent rezidual.

18
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Avantajul unei astfel de monitorizari este acela ca se
primesc informatii in timp real despre starea actuala a
sistemului electric , ceea ce duce la o economisire a fondului
de mentenanta prin remedierea din timp a defectelor care
apar in sistem.
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UMG96 RM-E
UMG96 RM-E este un instrument universal de mæsuræ,
proiectat pentru reﬂelele de joasæ øi medie tensiune.
Uøor de instalat într-un panou având dimensiunile
96x96, aceastæ unitate compactæ are disponibil un numær
foarte mare de mæsurætori øi, datoritæ memoriei de 256 Mb,
acesta are øi funcﬂie de înregistrare, conform standardului
ISO50001.
Pe lânga display-ul generos care poate afiøa în timp real
valorile mæsurate, aparatul are øi o paginæ web dedicatæ, de
unde se pot vizualiza datele mæsurate în timp real. Prezentarea datelor online øi analiza datelor istorice este de
asemenea un beneficiu pentru gæsirea cauzei problemelor.
Cu ajutorul interfeﬂelor de comunicaﬂie TCP/IP,
Modbus RS485 øi Ethernet, analizorul de reﬂea poate fi
integrat cu uøurinﬂæ într-un sistem SCADA, BMS, HMI sau
poate fi gestionat prin intermediul softului dedicat GridVis.
Foarte simplu de utilizat, aparatul poate reduce costurile
prin evaluarea reﬂelei electrice, astfel încât orice abatere sau
eveniment nedorit poate fi remediat din timp, færæ a se
ajunge la defectæri grave ale instalaﬂiei sau echipamentelor.
Un atu important al acestui aparat este funcﬂia de RCM
(monitorizarea curentului rezidual), aceastæ problemæ
devenind din ce în ce mai cunoscutæ în ultimul timp.

Aparatul este capabil sæ monitorizeze øi sæ trimitæ un semnal de alarmæ atunci când se depæøeøte valoarea predefinitæ
sau poate realiza deconectarea sistemului prin ieøirile
digitale.
UMG96 RM-E mæsoaræ energiile cu o clasæ de precizie
0.5S, iar celelalte mærimi cu o clasæ de precizie de 0.2. Pe
lângæ aceste analize aparatul este capabil sæ mæsoare øi
factorul de distorsiune armonic, armonicile pânæ la
armonica de gradul 40 øi interarmonicile.
În cazul în care va intereseazæ o imagine claræ a modului
în care aveﬂi posibilitatea de a reduce costurile energiei electrice sau a economisirii banilor de întreﬂinere sau avarie, væ
invitæm sæ consultaﬂi oferta noastræ de aparate destinate
acestui domeniu.
www.alfaenerg.ro.
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S I S T E M E DE S E C U R I T A T E

Building Integration System
Platforma dumneavoastræ pentru managementul
securitæﬂii øi siguranﬂei personalizate
Eficient dar simplu
Monitorizarea eficientæ dar simplæ, controlul, administrarea øi mentenanﬂa tuturor acestor sisteme pot fi o
provocare uriaøæ pentru cæ sistemele individuale servesc
unor nevoi individuale.
Pentru a asigura securitatea øi managementul complet al
unei clædiri, aveﬂi nevoie de un numær de funcﬂii øi dacæ le
doriﬂi pe toate, trebuie sæ meargæ în paralel. Aceastæ abordare este nu numai ineficientæ, nesiguræ øi costisitoare, dar
de asemenea este dificilæ pentru dezvoltare atunci când
cerinﬂele se schimbæ.
Un singur sistem – dar foarte flexibil

O platformæ unicæ pentru toate cerinﬂele
clædirii
Managementul eficient al clædirii devine nu numai o
provocare mai importantæ dar øi una mai complexæ.
Niciodatæ ca pânæ acum, organizaﬂiile nu au folosit
multiple sisteme de monitorizare øi control al clædirilor,
mergând de la alarmare la incendiu øi efracﬂie pânæ la
controlul accesului, supravegherea video øi sistemele
automate din clædiri.

20
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Aceasta este gândirea ce stæ la baza Building Integration
System (BIS). Ideea este aceea a unei soluﬂii care sæ ræspundæ
oricærei cerinﬂe, combinând diferite funcﬂii ale managementului într-o platformæ unicæ, care sæ ofere ræspunsuri
simple la întrebæri dificile.
Dar deoarece fiecare organizaﬂie are cerinﬂe de management al clædirii unice, Building Integration System este
modular. Aceasta înseamnæ cæ, similar construcﬂiei de
blocuri, puteﬂi adæuga sau înlætura elemente individuale
pentru a crea noi combinaﬂii, ceea ce va oferæ o maximæ
flexibilitate.
Aceasta væ garanteazæ cæ veﬂi obﬂine soluﬂia pe care o
doriﬂi pentru managementul integrat al clædirii.
Nu conteazæ cât de extinse sau complexe sunt cerinﬂele
managementului clædirii dumneavoastræ, BIS ræspunde
flexibil øi este extrem de uøor de folosit. Cum lucreazæ?
Simplu. Building Integration System combinæ un numær
de sisteme tehnice: alarmarea la incendiu øi efracﬂie,
monitorizare video, control access øi sisteme de evacuare.
Toate într-o singuræ platformæ modularæ.
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Un sistem modular asiguræ pentru o
flexibilitate sporitæ
Pentru a funcﬂiona optim, un sistem de management al
clædirii trebuie sæ ræspundæ cerinﬂelor speciale ale dumneavoastræ. Dar øi mai important este ca un sistem bun sæ poate
suporta modificæri ulterioare. Ceea ce doriﬂi astæzi poate fi
prea puﬂin pentru ce doriﬂi mâine. Øi cine vrea sæ cumpere
un întreg sistem nou doar pentru cæ cerinﬂele s-au schimbat? Iatæ de ce Building Integration System este modular:
diferite module de performanﬂæ ridicatæ (engines) împart o
singuræ platformæ øi pot fi combinate în mod flexibil.
Modulul de automatizare (Automation Engine): controleazæ øi monitorizeazæ sistemele de alarmæ la incendiu øi
la efracﬂie, de adresare publicæ øi orice dispozitiv compatibil
OPC al unor terﬂi pentru automatizarea clædirilor;
M o d u l u l V i d e o ( V i d e o E n g i n e ) : monitorizare video
folosind sisteme Bosch sau ale unor terﬂi;
Modulul Control Acces (Access Engine): modul control
acces folosind hardware control access Bosch;
Modul de Securitate (Security Engine): o combinaﬂie a
sistemelor speciale de alarmæ la efracﬂie Bosch cu funcﬂionalitate simplæ de control acces.
Managementul clædirii cu beneficii maxime
O perspectivæ optimæ pentru securitate maximæ.
Este posibil sæ protejaﬂi ceea ce puteﬂi sæ vedeﬂi. Iatæ de
ce Building Integration System oferæ o perspectivæ generalæ
a organizaﬂiei dumneavoastræ cu toate subsistemele pentru a
vedea starea tuturor detectorilor individuali. Aceasta este o
cerinﬂæ iniﬂialæ importantæ pentru ræspunsul prompt øi
adecvat la situaﬂii periculoase.
Standardele deschise pentru cooperarea færæ
probleme
Building Integration System funcﬂioneazæ exclusiv cu
standarde IT deschise, testate øi globale cum ar fi OPC,
SML, HTML øi Windows – ceea ce face uøor de integrat

Automatizarea, supravegherea video, controlul accesului øi
securitatea: combinate pentru a crea un sistem de înaltæ performanﬂæ
pentru managementul clædirii

atât sistemele de siguranﬂæ ale unor terﬂi cât øi sistemele de
management ale clædirilor.
Aceasta oferæ numeroase sinergii øi un service optim. Nu
necesitæ prea mult pentru a instrui utilizatorii viitori. Utilizarea investiﬂiilor din trecut este extinsæ iar opﬂiunile de
viitor ræmân deschise.
În plus, aveﬂi un sistem de management al siguranﬂei care
nu este numai extraordinar de eficient dar øi compatibil cu
structurile existente pânæ la ultimul detaliu.
Managementul inteligent al alarmelor pentru
reacﬂii adecvate
În eventualitatea unui pericol, sistemul afiøazæ alarme
bazate pe harta locurilor øi alte documentaﬂii despre alarme.
Simboluri animate ale detectorilor øi semnale audio
semnaleazæ imediat sursa alarmei.
Puteﬂi defini øi scenarii de evoluﬂie pentru a asigura
ræspunsuri imediate øi adecvate.

Sisteme comerciale ca SAP
Comunicaﬂii de date
Facilitæﬂile managementului de sistem (planificare øi costuri)

Building Integration Systems
OPC

OPC

OPC

Sisteme/procese convenﬂionale
în clædiri

CAD (clædiri)
Vedere generalæ
a Building
Integration
System

OPC+interfaﬂæ de integrare

Sisteme de
detecﬂia a
incendiilor øi a
efracﬂiilor

Control
acces

Sisteme
video

Control al iluminatului øi
jaluzelelor, monitorizare
sisteme IT etc.

HVAC

etc.
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prezintæ SIRIUS ACT
Design atractiv, modular, robust, cu grad de
protecﬂie ridicat, pentru toate buzunarele!
SIRIUS este sistemul modular de aparataj de joasæ
tensiune, adresat utilizatorilor din industrie. Pentru
informatii accesaﬂi pagina:
http://w3.siemens.com/mcms/industrialcontrols/en/Pages/default.aspx sau scrieti la
siemens.ro@siemens.com cu subiectul SIRIUS.
SIRIUS permite realizarea acﬂionærile electrice specifice
motoarelor electrice asincrone cu rotorul în scurtcircuit
(PD, PDRS, ST øi SS).
În mod curent, în schema de forﬂæ utilizæm aparatele ce
asiguræ protecﬂia instalaﬂiei (întreruptor automat), comutaﬂia
motorului (contactor) øi protecﬂia motorului (releu de
suprasarcinæ). În schema de comandæ regæsim contactele de
semnalizare asociate aparatelor din circuitul de forﬂæ, alæturi
de aparatele de comandæ øi semnalizare (butoane, selectoare,
avertizoare acustice, butoane ciupercæ STOP-AVARIE),
relee intermediare, bobine øi alte aparate, dupæ caz.
La cerinﬂele pieﬂei „robusteﬂe, duratæ de viaﬂæ ridicatæ,
grad de protecﬂie IP69K, montaj uøor cu o singuræ mânæ,
design atractiv, comunicaﬂie directæ cu sistemul de automatizare”, ræspunsul este SIRIUS ACT.
IP 69K
Gradul pe protecﬂie IP69K solicitæ întrunirea urmætoarelor condiﬂii: rezistenﬂæ sporitæ în medii agresive,
inclusiv agenﬂi chimici, posibilitatea curæﬂærii cu jet sub
presiune cu 80-100 bari, distanﬂa de pulverizare dintre duza
de curæﬂire øi aparat fiind de 10-15 cm, temperatura apei
pâna la 80˚C, unghiul de pulverizare mobil la 30 secunde:
0°30°60°90°. Aparatele testate sunt montate pe o masæ rotativæ.
Oferta SIRIUS ACT
Produsele sunt prezentate în catalogul Industrial
Control 10 News disponibil aici:
http://www.automation.siemens.com/cestatic/ftp/SIRI
US_IC10N_complete_English_2014-12.pdf
În programul de fabricaﬂie sunt incluse:
• butoane simple cu contacte momentane;
• butoane simple cu reﬂinere;
• butoane basculante;
• butoane cu potenﬂiometru;
• butoane simple cu protecﬂie la apæsarea accidentalæ;
• butoane duble;
• butoane ciupercæ AVARIE-STOP;
• buton tip sensor (capacitiv);
• selectoare cu contact momentan 2, 3 sau 4 poziﬂii cu
posibilitate de iluminare;
22
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• selectoare cu reﬂinere 2, 3 sau 4 poziﬂii cu posibilitate
de iluminare;
• selectoare cu 2 sau 3 poziﬂii cu autentificare cu cheie
mecanicæ CES, BKS, RONIS;
• selectoare cu 4 poziﬂii cu autentificare cu cheie RFID
øi comunicaﬂie;
• læmpi cu LED øi avertizoare acustice;
• cutii standard cu 1, 2, 4 øi 6 locuri de montaj;
• module de comunicaﬂie AS-i, I-O link, Profinet;
• accesorii.
Montajul se realizeazæ simplu, rapid øi cu efort minim la
montaj.
Selecﬂie øi configurare
Produsele pot fi comandate individual, ca ansamblu
complet funcﬂional sau cutie personalizatæ dupæ cerinﬂele
specifice ale proiectului din catalogul IC10N.
Configuratorul SIRIUS ACT este disponibil on-line øi
poate fi accesat aici:
http://www.siemens.com/sirius-act/configurator
Se pot alege:
• elemente individuale modulare (buton/lampæ, cadru de
montaj blocuri de contacte, lampæ LED);
• aparate complet ansamblate cu montaj pe panoul
consolei de operare sau tabloului;
• aparate complet ansamblate în cutii personalizate.
Configuratorul genereazæ lista de coduri cu comanda,
documentaﬂia tehnicæ øi codul CIN în cazul cutiilor
personalizate.
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Pe internet la adresa:
http://w3.siemens.com/mcms/industrialcontrols/en/commanding-devices-signaling/siriusact/Pages/default.aspx se prezintæ SIRIUS ACT.
Biroul local Siemens oferæ suport tehnic de specialitate
pentru a identifica øi alege aparatajul potrivit aplicaﬂiei dvs.

Organizam periodic prezentæri tehnice øi ateliere de
lucru la sediul SIEMENS situat în Bucuresti, Bd. Preciziei
nr. 2, la sediile birourilor regionale Siemens sau la sediul
dumneavoastræ.
Transmiteﬂi solicitærile dumneavoastræ la:
siemens.ro@siemens.com cu subiectul SIRIUS ACT.
ELECTRICIANUL 5/2016
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SOFTWARE

ECSCAD – Proiectare electricæ în mod
organizat
Pentru a reuøi pe o piaﬂæ concurenﬂialæ, inginerii electricieni øi automatiøti au nevoie de o soluﬂie flexibilæ, construitæ pe o bazæ de
date, care sæ sprijine întreg procesul de proiectare a sistemelor electrice de comandæ øi control. ECSCAD este un produs din
portofoliul de produse marca Mensch und Maschine care asiguræ crearea rapidæ øi completæ a documentaﬂiei sistemelor electrice
pentru o gamæ largæ de proiecte, de la comanda motoarelor simple pânæ la instalaﬂii industriale complexe.

Preluarea controlului
ECSCAD este o aplicaﬂie specializatæ, precisæ øi
inovativæ care, datoritæ unei interfeﬂe configurabile øi intuitive, oferæ utilizatorului un control maxim. Construitæ pe o
bazæ de date conformæ standardelor din industrie,
ECSCAD ofera flexibilitatea necesaræ alegerii celei mai
bune metode de proiectare.

multilingvisticæ prin care poate schimba textul din proiect
în orice altæ limbæ, afiøându-se simultan atât în plan, cât øi în
PDF pânæ la trei variante, în trei limbi diferite.
Reducerea erorilor
Cu ajutorul funcﬂiilor de detectare automatæ a erorilor,
ECSCAD oferæ posibilitatea diagnosticærii în timp real øi
prevenirea erorilor înainte de lansarea în fabricaﬂie.

Mærirea productivitæﬂii
Organizarea øi reutilizarea proiectelor
ECSCAD oferæ o soluﬂie optimæ pentru crearea documentaﬂiei electrotehnice în conformitate cu standardele
utilizate în domeniile industriei mecanice, auto, instalaﬂiilor
de proces øi confecﬂionærii dulapurilor øi tablourilor electrice, documentaﬂie ce se genereazæ în timp real din baza de
date. Printre funcﬂionalitæﬂile din ECSCAD se numæræ:
generarea automatæ a documentaﬂiei pe baza tabelelor Excel,
generarea automatæ graficæ a planurilor øirurilor de cleme,
definirea dispunerii elementelor de control în panourile de
comandæ care eliminæ crearea manualæ a documentaﬂiei øi
posibilele erori generate prin acest mod.
Conformitate cu standarde internaﬂionale
ECSCAD asiguræ suport complet pentru diverse
standarde internaﬂionale: DIN, IEC, EN, ANSI øi JIC,
oferind un avantaj concurenﬂial important în piaﬂa actualæ
globalæ. De asemenea, ECSCAD furnizeazæ o bazæ de date

Funcﬂiile de project management integrate în ECSCAD
duc la localizarea rapidæ øi la reutilizarea planurilor
existente, creându-se diferite variante øi revizii. Se pot
integra facil informaﬂiile din proiectele ECSCAD în sistemele existente ERP (Enterprise Resource Planning),
existând øi integrare cu soluﬂiile Autodesk de data
management.
Colaborare optimæ
ECSCAD oferæ inginerilor mecanici øi electricieni
fundamentul unei colaboræri complete, prin care informatiile sistemelor de comandæ øi control pot fi uøor integrate în modelul Autodesk Inventor. Soluﬂia optimizeazæ
reutilizarea datelor din proiectare, gestioneazæ listele de
materiale øi contribuie semnificativ la o mai bunæ comunicare cu alte departamente øi parteneri.
Domenii de aplicabilitate ale ECSCAD-ului
• Proiectarea øi fabricarea de maøini øi echipamente care
conﬂin componente electrice de comandæ øi control.
• Proiectarea øi crearea documentaﬂiei echipamentelor
electrice din cadrul unor clædiri cu tablouri øi dulapuri de
distribuﬂie complexe.
• Activitatea de mentenanﬂæ în cadrul cæreia sæ se utilizeze funcﬂiile de navigare inteligente, færæ a fi necesaræ
cunoaøterea de detaliu a sistemelor electrice CAD.
Pentru mai multe informaﬂii:
http://www.manandmachine.ro/
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În perioada 12 - 14 octombrie 2016
va avea loc la SINAIA

A 51-a CONFERINﬁÆ INSTALAﬁII

Instalaﬂii pentru începutul mileniului III
organizatæ de: ASOCIAﬁIA INGINERILOR DE INSTALAﬁII DIN ROMÂNIA,
în colaborare cu SOCIETATEA DE INSTALAﬁII ELECTRICE ØI
AUTOMATIZÆRI DIN ROMÂNIA
Deschiderea øi lucrærile Conferinﬂei vor avea loc la Cazinoul din Sinaia.
În cadrul acestei conferinﬂe se vor prezenta referate de sintezæ referitoare la creøterea performanﬂei energetice a clædirilor øi a
instalaﬂiilor aferente.
- Prevederile Legii nr. 372 privind performanﬂa energeticæ a clædirilor.
- Mæsuri de reabilitare termicæ a clædirilor øi instalaﬂiilor aferente, activitatea de auditare energeticæ.
- Contorizarea sistemelor de încælzire øi de alimentare cu apæ rece øi caldæ la clædirile de locuit.
- Autorizarea specialiøtilor de instalaﬂii, mæsuri pentru asigurarea calitæﬂii în proiectare, execuﬂie øi exploatare.
- Utilizarea energiei solare øi geotermale pentru încælzirea øi prepararea apei calde de consum în clædirile civile.
În cadrul conferinﬂei se vor organiza mese rotunde cu teme de importanﬂæ deosebitæ, la care vor participa personalitæﬂi din
domeniul instalaﬂiilor din ﬂaræ øi din stræinætate.
Firmele participante vor putea prezenta referate privind echipamentele, materialele, sistemele øi serviciile oferite.
Cu ocazia Conferinﬂei de Instalaﬂii se va organiza la Cazinoul din Sinaia o expoziﬂie de materiale øi echipamente pentru
instalaﬂii.

Pentru relaﬂii suplimentare:
Asociaﬂia Inginerilor de Instalaﬂii din România,
Secretariatul General ARTECNO, Øos. Mihai Bravu nr. 110, Bl. D2, Sc. B,
Ap. 64, Sector 2, Cod: 021332, Bucureøti;
Tel: 021-2524840; 0722/351.295; 0744/339.608;
e-mail: liviuddumitrescu@gmail.com; instalatorul@artecno.ro
Preøedinte: Prof. onor. dr. ing. Liviu DUMITRESCU

Societatea de Instalaﬂii Electrice øi Automatizæri
din România
Tel: 021-252.48.34; 252.42.80/160;
e-mail: siear@instal.utcb.ro;
Preøedinte executiv SIEAR:
Prof. univ. dr. ing. Niculae MIRA
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Pare o idee foarte simplæ ca atunci când o companie este pe cale
sæ dezvolte un produs nou, primul lucru pe care ar trebui sæ-l facæ
ar fi sæ întrebe potenﬂialii utilizatori ce doresc cu precædere de la
acesta, dar din pæcate acest lucru nu se întâmplæ întotdeauna! Cu
toate acestea, Megger se angajeazæ sæ producæ instrumente care
corespund cu exactitate nevoilor clienﬂilor sæi, aøa cæ, înainte de a
dezvolta noua gamæ de testere pentru rezistenﬂe de valori mici
DLRO100, au fost consultaﬂi foarte mulﬂi dintre beneficiarii nostri.
Iatæ care a fost rezultatul:

DLRO100 - Testarea rezistenﬂelor mici aøa
cum væ doriﬂi
Putere mare. Un instrument pentru verificarea rezistenﬂelor cu valori mici, poate verifica de exemplu rezistenﬂa
contactelor unui întreruptor. IEC56 (mai nou IEC62271100) specificæ pentru aceasta o valoare a curentului de 50 A,
în timp ce ANSI 37.09 specificæ minim 100 A. Sunt de asemenea multe alte aplicaﬂii precum verificarea continuitæﬂii
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øinelor în sistemele de transport sau a barelor din câmpurile
de comutaﬂie, unde utilizarea unui curent de test ridicat este
esenﬂialæ.
Portabilitate. Sæ cari o trusæ de test grea, mai ales atunci
când lucrezi în locaﬂii cu un acces dificil, poate fi o problemæ. În ciuda nevoii pentru o putere mare, toﬂi utilizatorii
îøi doresc ca noul instrument sæ fie compact, robust øi sæ fie
cât mai uøor cu putinﬂæ.
Sæ poata fi utilizat oriunde. Capacitatea de a fi utilizat cu
alimentare de la baterii este o prioritate, întrucât în marea
majoritate a cazurilor, în locaﬂiile unde se fac acest gen de
teste nu este disponibilæ reﬂeaua de alimentare. Bineînﬂeles,
trebuie sæ fie posibil sæ se efectueze un numær cât mai mare
de teste færæ a fi necesaræ reîncærcarea acumulatorilor, iar la
epuizarea acestora durata reîncærcærii sæ fie cât mai scurtæ.
Bineînﬂeles cæ trebuie sæ fie posibilæ øi utilizarea cu alimentare de la reﬂea.
Imunitatea la zgomot. Testele se efectueazæ adeseori în
medii cu un zgomot electromagnetic ridicat, precum în
staﬂii. Un instrument care dæ rezultate stabile øi sigure în
aceste circumstanﬂe este apreciat, mai ales atunci când este
necesar sæ se compare rezultatele obﬂinute în timp pentru a
ne da seama de tendinﬂe.
Securitatea. Securitatea este crucialæ, utilizatorii fiind
preocupaﬂi de protecﬂia efectivæ împotriva riscului de øocuri
electrice rezultate din curenﬂii induøi în echipamentul aflat
sub test, de cætre echipamentele active din apropiere. Cea
mai bunæ soluﬂie este operarea Dual Ground, care permite
efectuarea mæsurærii rezistenﬂei cu ambele pærﬂi ale echipamentului testat legat sigur la pæmânt. Aceastæ metodæ este
utilæ mai ales atunci când se lucreazæ pe contactele unui
întreruptor, unde alte tehnici de mæsuræ necesitæ ca împæmântarea de pe o parte a contactului sæ fie desfæcutæ înainte
de efectuare mæsurætorii. O altæ cerinﬂæ de securitate,
adeseori menﬂionatæ, a fost certificarea CAT IV 600 V în
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conformitate cu IEC 61010, atât pentru trusa de mæsuræ
propriu zisæ, cât øi pentru cablurile de test øi crocodili.
Protecﬂia la infiltraﬂii. Testele nu se fac întotdeauna în
medii curate øi uscate. Este necesar prin urmare ca noul
instrument sæ aibæ o bunæ clasæ de protecﬂie – de exemplu
IP54 – øi asta nu numai pentru aparatul cu capacul închis la
transport, dar øi atunci când lucræm, aparatul fiind cu
capacul deschis. O protecﬂie IP54 este perfectæ împotriva
intrærii prafului în aparat ca øi împotriva stropirii cu apæ din
orice direcﬂie. (Instrumentul are IP54 cu capacul deschis øi
IP65 cu capacul închis).
CC færæ riplu. Un punct interesant care a reieøit din
consultarea utilizatorilor este importanﬂa unui curent de
test de CC færæ riplu sau cu un riplu neglijabil, mai ales
atunci când se testeazæ întreruptoare. Aceasta mai ales
pentru cæ au loc probleme la testarea cu un curent cu riplu
ridicat, întreruptoarele putând declanøa intempestiv.
Operare uøoaræ. Beneficiarii consultaﬂi au apreciat cæ
uøurinﬂa în utilizare este importantæ. Indiferent de performanﬂele unui instrument, acesta nu va fi apreciat dacæ
accesul la funcﬂiile sale este dificil øi se face printr-o interfaﬂæ
complicatæ, greoaie. Se doreøte evident o interfaﬂæ simplæ øi
intuitivæ, bazatæ pe elemente de control etichetate în mod
clar øi care sæ fie robuste.

Având în vedere necesitæﬂile beneficiarilor, Megger a
lansat noua trusæ pentru mæsurarea rezistenﬂelor de valoare
micæ cu curent ridicat DLRO100. Acest instrument portabil, cu un curent de 100 A, este cel mai uøor din gama sa.
El poate fi alimentat din bateriile interne Li-ion, sau de la
reﬂea øi oferæ toate caracteristicile cerute de clienﬂi øi
menﬂionate mai sus.
Normal, ræspunsul la acest nou instrument a fost entuziast, øi sigur va face viaﬂa mult mai uøoaræ inginerilor din
întreaga lume, permiﬂându-le sæ efectueze testarea în modul
pe care îl doresc.
Mai multe detalii pe:
http://us.megger.com/landing/dlro100
SebaKMT - Seba Dynatronic GmbH
Reprezentanﬂa în România
Str. Av. Øtefan Protopopescu nr.1, Bl.C6, Ap.25,
sector 1, 011725 Bucureøti
tel: +40 (0)21 2309138
fax: +40 (0)21 2039381
www.megger.com
www.sebakmt.com
seba.ro@sebakmt.com
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Cu o experienﬂæ de peste 50 de ani
în domeniul producﬂiei øi
comercializærii camerelor de
termoviziune pentru domeniul
industrial øi militar, FLIR Systems
lanseazæ o nouæ serie de
instrumente de mæsuræ, dotate cu
tehnologia IGM (Infrared Guided
Measurement Technology).

Micronix Plus lanseazæ în România seria
de instrumente FLIR IGM
Instrumente de mæsuræ profesionale cu camere de termoviziune integrate
Pentru prima data în lume FLIR Systems introduce
camera termalæ în dotarea standard a instrumentului de
mæsuræ, oferind astfel operatorului posibilitatea de a
identifica øi localiza rapid potenﬂialele probleme.
Seria FLIR IGM include:
1. FLIR CM174, cleøte de curent 600Acc/ca cu
cameræ termalæ integratæ
Cleøte curent
Diametru conductor mæsurat: maxim 35mm;
Mæsurare curent alternativ (Ica): 600A; precizie ±2%;
Mæsurare curent continuu (Icc): 600 A; precizie ±2%;
Mæsurare tensiune (Vcc): 1000 V; precizie ±1%;
Mæsurare tensiune (Vca): 100V; precizie ±1%;
Mæsurare capacitate (C): 1mF; precizie: ±1%;
Mæsurare rezistenﬂæ (R): 6kΩ; precizie: ±1%;
Mæsurare frecvenﬂæ (Hz): 60kHz, precizie: ±0,1%;
Alte funcﬂii: test diodæ, închidere automatæ, VFD,
verificare continuitate, LoZ;
Clasa de protecﬂie electricæ: CAT IV-600V, CAT III1000V.
Cameræ termoviziune
Domeniu de temperaturæ: -25 ... +150ºC;
Precizie: +/- 3°C sau +/- 3% din indicaﬂie;
Setare emisivitate: 0.10 ... 1.00 ajustabilæ;
Mæsurare temperaturæ: Spot central (D:S = 30:1);
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Câmp vizual (FOV): 38.6° x 50°;
Rezoluﬂie IR: 60 x 80 pixeli;
Sensibilitate termicæ: 150mK;
Palete: Gri, Iron, Rainbow;
Ecran afiøare date/imagine termicæ: LCD TFT color 2";
Pointer laser: clasa 1;
Lampa integratæ: LED alb;
Alimentare: 4 baterii 1.5Vcc AAA;
Rezistenﬂæ la impact: cædere de la 2 m.
2. FLIR MR160 / MR176, umidometre cu
camere termale integrate
Umidometru
Mæsurare umiditate materiale cu sonda externæ:
7-30%; precizie ±1.5%; 30-100% referinﬂæ;
Grupe de materiale (mæsurare cu sonda externæ): 9 grupe;
Mæsurare umiditate (færæ pini): 0-100% relativ;
Adâncime de mæsurare umiditate (færæ pini): 19mm Max;
Timp de ræspuns: 100ms (færæ pini), 750ms (cu pini /
sondæ externæ)
Mæsurare parametrii de mediu
Mæsurare umiditate relativæ: 0-100%, precizie 2.5%RH;
Mæsurare temperaturæ aer: 0 ... 50°C, precizie +/- 0.6°C;
Mæsurare temperatura punct rouæ: -30 ... 50°C, precizie
+/- 1.0°C;
Mæsurare presiune vapori: 0 ... 12kPa, precizie +/- 0.5kPa;
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Cameræ termoviziune
Câmp vizual (FOV): 51° x 38°;
Rezoluﬂie IR: 80 x 60 pixeli;
Sensibilitate termicæ: 150mK;
Indicaﬂie zonæ cu potenﬂial de condens: DA;
Salvare imagine: format BMP, 9999 imagini;
Ecran afiøare date/imagine termicæ: LCD TFT color 2.3";
Pointer laser: clasa 1;
Alimentare: baterie 3.7V, 3000mAh Li-Ion.
3. FLIR TG130 / TG165 / TG167, termometre IR
cu imagine termicæ
Mæsurare / Funcﬂii de mæsuræ øi analizæ (FLIR TG167)
Domeniu de temperaturæ: -25 ... + 380ºC;
Precizie: +/- 1.5°C sau 1.5% din indicaﬂie;
Setare emisivitate: 0.10 ... 1.00 ajustabilæ;
Mæsurare temperaturæ: Spot central (D:S = 24:1);
Timp de ræspuns: 150 milisecunde.
Imagine termicæ (FLIR TG167)
Câmp vizual (FOV): 25° x 19.6°;
Rezoluﬂie IR: 80 x 60 pixeli;
Sensibilitate termicæ: 150mK;
Palete: Gri, Hot Iron;
Salvare imagine: format BMP cu valoarea de temperaturæ.

General (FLIR TG167)
Ecran: LCD TFT 2.0";
Alimentare: acumulator Li-Ion 3.7V, 2600mAh (8 ore
utilizare continuæ);
Memorie: card SD 8Gb;
Rezistenﬂæ la impact: cædere de la 2 m.
4. Nou! FLIR DM284,
multimetru
profesional cu
cameræ de
termoviziune
integratæ
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IEC 61850 // IEC 60870
Tendinﬂe øi solicitæri actuale
Soluﬂii ELECTROTEHNICA Echipamente Electrice - Bucureøti
Pentru a ræspunde noilor tendinﬂe în
domeniul echipamentelor capabile sæ
comunice pe protocoale IEC61850 øi
IEC60870, specialiøtii Electrotehnica
Echipamente Electrice în parteneriat cu
specialiøtii Wago, au dezvoltat øi finalizat
un nou concept de PLC-RTU-IED
(ID01ET).

Dispozitivul electronic inteligent
ID01ET a fost proiectat pentru
protecﬂia, controlul, mæsurarea,
achiziﬂia de date, supravegherea øi
transmisia de date pe protocol
IEC61850 øi IEC60870.
ID01ET este echipat cu ultimele
generaﬂii de PLC-uri WAGO, cu
procesoare extrem de puternice øi o
varietate extinsæ de protocoale øi interfeﬂe, oferind astfel o fiabilitate ridicatæ øi totodatæ o libertate deplinæ,
putând fi integrat în majoritatea aplicaﬂiilor industriale.
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Interfeﬂe suportate:
2 x ETHERNET (cu posibilitate de
configurare separate), CAN, RS232,
RS485, PROFIBUS.
Protocoale suportate:
IEC60870-5-101/-103/-104 (Client
øi Server), IEC61850-Client øi Server,
IEC 61400-25, DHCP, DNS, NTP,
FTP, FTPS, SNMP, HTTP, HTTPS,
SSH, MODBUS (TCP, UDP, RTU),
DNP3.

ID01ET oferæ protecﬂie, supraveghere øi control fiind capabil sæ integreze întreaga gamæ de funcﬂii necesare
conducerii operative a proceselor industriale:
• Control - permite citirea øi scrierea/modificarea oricærui parametru din
proces;
• V i z u a l i z a r e - ecrane grafice,
scheme sinoptice;
• Gestionarea alarmelor;
• Baza de date - SQL Server. Permite accesul multiplu on-line la baza
de date din server;
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• Ca len dar - permite definirea øi
executarea unor acﬂiuni funcﬂie de timp;
• Raport Manager - permite crearea
øi generarea de rapoarte bazate pe
mærimile din proces;
• G r a f i c e - multiple grafice în
acelaøi ecran; reprezentæri de date în
timp real sau din baza de date.
Construit dupæ arhitectura
CLIENT – SERVER, ID01ET poate fi
extins, de la un simplu punct, la o reﬂea
complexæ cu care se pot controla
procese industriale de dimensiuni
oricât de mari.
Toate aceste funcﬂii au drept scop
optimizarea funcﬂionærii øi conducerii
operative a sistemelor în ansamblul lor,
prin furnizarea rapidæ øi detaliatæ a
datelor primare sau prelucrate, oferind
operatorilor imagini de ansamblu, sugestii operative øi interpretæri detaliate
ale situaﬂiei reale asupra instalaﬂiilor
urmærite.
ID01ET a fost integrat cu succes în
panourile de servicii proprii 3x400Vca
(PSP CA) øi 220Vcc (PSP CC) din
staﬂii electrice (Beiuø, Reci, Covasna)
având rolul de comandæ øi control prin
anclanøarea automatæ a rezervei (AAR)
øi transmitere/recepﬂie pe protocol
IEC 61850 øi IEC 60870 a mærimilor
energetice, a stærilor întrerupætoarelor
øi a regimurilor de funcﬂionare.
În funcﬂie de cerinﬂe, dispozitivul
poate sæ realizeze funcﬂia de AAR între
douæ, trei sau mai multe surse de
alimentare (transformatoare, grupuri
diesel), fiind capabil de localizare øi
izolare a defectului øi de reconfigurare
rapidæ într-o stare optimæ de funcﬂionare a sistemului, pentru a avea
pauze cât mai scurte în alimentarea cu
energie electricæ a consumatorilor vitali.
Exploatarea øi conducerea unor
procese energetice cu dispozitivul
ID01ET, duce la creøterea eficienﬂei în
funcﬂionare prin urmætoarele:
• exploatare corectæ a grupurilor
energetice;
• creøterea randamentelor øi scæderea consumurilor specifice;
• scæderea posibilitæﬂii deciziilor
greøite datorate subiectivitæﬂii;
• creøterea siguranﬂei în funcﬂionare

øi a disponibilitæﬂii grupurilor energetice;
• eliminarea, limitarea sau evitarea
unor regimuri anormale de funcﬂionare;
• reducerea numærului de manevre
în staﬂie pentru localizarea defectelor
prin identificarea cu precizie a locului
de defect;
• prelungirea duratei de viaﬂæ a

instalaﬂiilor øi echipamentelor electrice.
ID01ET permite utilizatorului sæ
supravegheze de la distanﬂæ, sæ coordoneze øi sæ exploateze în timp real
componentele distribuﬂiei, ceea ce conduce la eficientizarea øi îmbunætæﬂirea
fiabilitæﬂii reﬂelei de distribuﬂie a energiei electrice, la reducerea costurilor øi
la creøterea efectivæ a calitæﬂii serviciului oferit consumatorilor.
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Schemele sinoptice cuprind întreaga
reﬂea de distribuﬂie, evidenﬂiind pærﬂile din
reﬂea aflate sub tensiune.
Mæsuræ, Reglare øi Telecontrol într-un
singur echipament
• Analizæ reﬂea (tensiune, curent, putere
activæ, reactivæ, aparenﬂæ, energie activæ,
reactivæ, aparenﬂæ, cosφ, factorul de putere,
frecvenﬂæ, analizæ armonicæ);

Datoritæ protocolului integrat SNMP,
se pot transmite trapuri de alarmæ folosind
fiøierele MIB;
• Posibilitate de comunicaﬂie securizatæ
prin IPsec sau OpenVPN;
• Posibilitate de comunicaﬂie directæ cu
alte echipamente pe protocol MODBUS
TCP/IP øi RTU;
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• Datoritæ protocoalelor de comunicaﬂie
de care dispune IEC60870-5-101/-103/-104
(Client øi Server), IEC61850-Client øi
Server / GOOSE / DataSet, IEC61400-25,
dispo-zitivul ID01ET este perfect pentru
integrarea în staﬂiile electrice.

Specificaﬂii tehnice ID01ET
• Variante alimentare: 20-60Vdc; 60-150Vdc/85-135Vac;
150-350Vdc/187-265Vac;
• Intræri digitale: 16 … 160;
Uintrare: 12,24,48,120,250Vdc;
• Ieøiri digitale: 16 … 96;
• Intræri analogice: 15 de tensiune ULN = 277Vac/dc;
ULL=480Vac
• I n t r æ r i a n a l o g i c e : 15 de curent (prin trafo. curent
XXX/1A sau 5A).
Opﬂional:
• Tehnologie Wireless GSM/Edge/UMTS/HSPA+;
• Port fibræ opticæ FO.

Informaﬂii suplimentare:

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG –
Reprezentanﬂa România
Øos. Pipera Tunari 1/1, Voluntari,
Ilfov, România
Tel: +40314218568;
Fax: +40314218569;
Mobil: +40753934300
info-ro@wago.com
www.wago.com
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E-Mobility, o direcﬂie prioritaræ
pentru Lapp Group
Ing. Dan Ciortea - LAPP KABEL ROMANIA
România a început sæ sprijine achiziﬂionarea automobilelor electrice sau hibrid, în încercarea de a se alinia la direcﬂia mondialæ în
domeniul automobilelor. Un sprijin consistent acordat de stat la achiziﬂionarea automobilelor electrice ar putea conduce la creøterea
acceleratæ a numærului de automobile înzestrate cu acest tip de tracﬂiune øi ar ridica automat o altæ problemæ, aceea a staﬂiilor de
încærcare care, principial, ar trebui sæ depæøeascæ numeric suma tuturor pompelor de combustibil existente în ﬂaræ.

Lapp Group a pornit de mai multæ vreme dezvoltarea
produselor øi soluﬂiilor destinate staﬂiilor de încærcare pentru
autovehiculele electrice. În cadrul conceptului OLFLEX
CONNECT, o gamæ mare de produse sunt destinate staﬂiilor
de încærcare.
Expertiza Lapp în domeniul cablurilor electrice øi a elementelor de conecticæ a condus la realizarea unor produse cu o
calitate înaltæ øi duratæ de viaﬂæ garantatæ. Fiabilitatea
echipamentelor instalate pe staﬂiile de încærcare trebuie sæ fie
foarte bunæ deoarece cablurile de conexiune între staﬂie øi autovehiculele electrice sunt extrem de solicitate, de la eforturi
mecanice permanente øi pânæ la posibile contaminæri cu
lubrifianﬂi øi combustibili. În acelaøi timp, cablurile trebuie sæøi pæstreze flexibilitatea la temperaturi scæzute øi sæ reziste la
condiﬂii climatice diverse.
Ca bazæ pentru aceste cabluri premufate au fost folosite
cabluri din familia OLFLEX CHARGE, special proiectate øi
realizate.
• Cablurile au conductori din liﬂe fine de cupru, cu clasa 5
de flexibilitate.
• Izolaﬂia conductorilor este realizatæ dintr-un elastomer
færæ halogeni, reticulat, de tip EVI2, conform normelor
germane VDE-AR-E 2283-5.
• Conductorul de control este izolat cu un elastomer færæ
halogeni de tip EVI-1
• Mantaua exterioaræ este realizatæ din poliuretan de
culoare portocalie. Mantaua este foarte rezistentæ la agresiuni
chimice, mecanice øi climatice. Totodatæ permite spiralizarea
cablului cu obﬂinerea unor performanﬂe foarte bune referitoare
la raportul între lungimea strânsæ øi cea întinsæ øi la forﬂa de
strângere. Poliuretanul are un comportament excelent la
zgâriere sau abraziune, agresiuni care apar frecvent în acest tip
de aplicaﬂii.
• În funcﬂie de tipul de staﬂie de încærcare, existæ mai multe
tipologii de cabluri în familia OLFLEX CHARGE. Pentru
variantele monofazate sunt disponibile tipurile 3G2,5+1x0,5
sau 3G6+1x0,5. Pentru variantele trifazate sunt disponibile
tipurile 5G2,5+1x0,5 sau 5G6+1x0,5.
• Tensiunea nominalæ U0/U este de 450 / 750 V.
• Cablul este færæ halogeni øi are comportamentul la foc
conform IEC 60332-1-2.
Deoarece conectorii trebuie sæ fie perfect sigilaﬂi pe cabluri,
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Lapp Group oferæ o gamæ largæ de produse premufate, la care
conectorii sunt special proiectaﬂi, astfel încât sæ existe douæ
camere pentru protejarea conexiunii la apæ, praf sau uleiuri.
Printre avantajele cablurilor premufate oferite de Lapp
Group se pot enumæra urmætoarele:
• Variante cu capæt liber, conectate la ambele capete, cu
cablu drept sau cu cablu spiralizat;
• Variante pentru alimentare monfazatæ sau trifazatæ;
• Variante cu conectori de tip 1 sau de tip 2, în acord cu
normele internaﬂionale;
• Cablurile au lungimi efective de 5 sau 7 m iar cele dotate
cu regulator de încærcare sunt de 4 m;
• Variante cu regulator de încærcare inclus, cu posibilitatea
reglærii curentului de încærcare între 6 øi 13 A, în 5 trepte;
• Toate produsele oferite sunt testate individual pentru
excluderea oricærei defecﬂiuni;
• Cablurile folosite la confecﬂionarea produselor au o
duratæ de viaﬂæ foarte mare, sunt rezistente la substanﬂe
chimice, la condiﬂii climatice øi sunt flexibile la temperaturi
scæzute;
• Conectorii sunt proiectaﬂi ergonomic øi asiguræ o operare
uøoaræ, færæ efort;
• Variantele care au cablul de tip 3G2,5+1x0,5 sau
5G2,5+1x0,5 permit curenﬂi de încærcare de pânæ la 20 A, iar
cele care au cablu de tip 3G6+1x0,5 sau 5G6+1x0,5 permit
curenﬂi de încærcare de pânæ la 32 A.
Pentru orice informaﬂii tehnice suplimentare væ rugæm sæ
apelaﬂi la specialiøtii Lapp Kabel Romania.
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Expo-Conferinﬂa Smart City of Romania
29 - 30 septembrie 2016, CRAIOVA
Urbanizarea rapidæ a oraøelor prezintæ provocæri de
infrastructuræ pentru guvern øi municipalitæﬂi. Pe mæsuræ ce
oraøele cresc øi îøi extind serviciile, administrarea øi guvernarea devin din ce în ce mai complexe. Astfel, este necesaræ
transformarea oraøelor pentru a aborda provocærile sociale,
economice, de inginerie øi de mediu.
Un oraø mai inteligent øi mai eficient, care cuprinde
aspecte legate de transport, securitate, managementul
energiei, nivelul de poluare, calitatea serviciilor sociale øi de
sænætate øi durabilitate este opﬂiunea idealæ pentru factorii
de decizie øi autoritæﬂi. Tehnologiile inteligente, care sunt
motoarele de pe piaﬂa oraøului inteligent, sunt prietenoase
cu mediul, reduc costurile de energie øi oferæ siguranﬂæ
operaﬂionalæ. Aceste tehnologii sunt proiectate cu caracteristici care pot identifica problemele într-un stadiu foarte
timpuriu, sporesc securitatea øi siguranﬂa persoanelor care
locuiesc în oraøe.
Piaﬂa oraøelor inteligente este în creøtere exponenﬂialæ.
Aceastæ cerere deschide o piaﬂæ segmentatæ pentru oraøe
inteligente. Segmentele includ:
• Clædiri inteligente;
• Gestionarea inteligentæ a energiei;

• Automatizæri industriale inteligente;
• Servicii de asistenﬂæ socialæ øi medicalæ inteligente;
• Transport inteligent øi integrat;
• Securitate inteligentæ
Ne-am propus sæ organizæm acest eveniment care sæ
evidenﬂieze modul în care tehnologia øi inovarea vor
permite apariﬂia oraøelor inteligente de mâine. Væ propunem
sæ dezbatem împreunæ câteva subiecte de actualitate privind
dezvoltarea durabilæ øi eficienﬂa energeticæ; securitatea
ciberneticæ øi confidenﬂialitatea datelor; reﬂelele inteligente
(de energie, de comunicaﬂii, de apæ etc.) øi sistemele inteligente de transport.
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Asamblarea de aeronave ia avânt
Airbus îøi optimizeazæ disponibilitatea sistemului de
distribuﬂie de joasæ tensiune cu ajutorul tehnologiei Eaton
Pentru a asigura maxima fiabilitate în
funcﬂionare a alimentærii cu energie
electricæ a secﬂiei de montaj final a
aeronavelor din familia A320, Airbus a
implementat mæsuri extinse de
recondiﬂionare a tabloului general de
distribuﬂie de joasæ tensiune. Bazându-se
pe tehnologia de la Eaton, un sistem deja
existent a fost modernizat cu rapiditate øi
cu succes, atingând standardele cele mai
înalte în termeni de monitorizare,
siguranﬂæ øi protecﬂie a personalului.

Tabloul general de distribuﬂie de joasæ
tensiune din hala 9 se bazeazæ pe douæ
sisteme de 1.600 kVA cuplate

Maximizarea disponibilitæﬂii
sistemului øi a siguranﬂei
personalului

Asamblarea finalæ a aeronavelor din gama
A320 are loc la uzina Airbus din Finkenwerder
(sursa: Airbus)

Uzina Airbus din HamburgFinkenwerder este cea mai mare dintre
unitæﬂile de producﬂie din Germania ale
fabricantului european de aeronave.
Printre altele, în aceastæ uzinæ se realizeazæ asamblarea finalæ a produselor
din familia A320. Producﬂia în cadrul
celor trei linii de asamblare finalæ din
Hamburg se desfæøoaræ non-stop
(24/7) pentru a putea ræspunde cererii
ridicate pentru aceastæ gamæ de aeronave de succes. În aceastæ uzinæ se
construiesc peste douæzeci de aeronave
pe lunæ. Linia de asamblare este formatæ din patru posturi de montaj, prin
care aeronava trece timp de câteva zile
ca øi cum s-ar deplasa pe o bandæ transportoare. În cadrul acestor posturi de
montaj, de exemplu, sunt asamblate
secﬂiuni ale fuzelajului øi sunt montate
aripile, stabilizatorul vertical, elevatoarele, motoarele, echipamentul de
aterizare øi scaunele. În hala 9, care aparﬂine liniei de asamblare finalæ, staﬂiile
individuale de alimentare ale fiecarui
post pot fi coborâte sau ridicate dupæ
cum este necesar, pentru ca aeronava sæ
poatæ fi mutatæ cu uøurinﬂæ prin halæ de
la un post de montaj la altul.
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Tabloul general de alimentare cu
energie electricæ de joasæ tensiune din
hala 9 a folosit timp de mulﬂi ani tablourile de distribuﬂie de înaltæ calitate
tip Modan. În cadrul eforturilor de recondiﬂionare, Airbus a decis sæ modernizeze sistemul existent, pentru a
optimiza disponibilitatea alimentærii
cu energie electricæ. Pentru echipa
electricæ øi de întreﬂinere de la Airbus,
aceasta a însemnat asigurarea unei fiabilitæﬂi maxime a sistemului tehnic,
opﬂiunea realizærii unui sistem extins
de monitorizare a componentelor øi
instalaﬂiilor conectat la sistemul de
management al clædirii øi, în plus, protecﬂia extinsæ a personalului. Înlocuirea
întregului sistem nu a reprezentat o
opﬂiune din cauzæ cæ ar fi durat mai
multe sæptæmâni øi ar fi întrerupt
producﬂia. Sistemul existent trebuia
retehnologizat.

4.000 A constituie punctul forte al
acestei soluﬂii, ele fiind dotate cu o
unitate de declanøare electronicæ cu
funcﬂie integratæ de mæsurare. Aceste
întrerupætoare automate pot transmite
date detaliate cætre sistemul de înregistrare øi vizualizare BreakerVisu, de
exemplu în eventualitatea unui supracurent, a unei caderi de tensiune sau a
unei suprasarcini. Toate întrerupætoarele automate NZM existente au
fost incluse în conceptul de monitorizare. Acest proces a fost simplu datoritæ sistemului inteligent de comunicare øi conectare SmartWire-DT.
Conectarea directæ a BreakerVisu la
sistemul de management al clædirii
creeazæ acum posibilitatea ca echipa
Airbus sæ verifice în detaliu toate
datele relevante referitoare la alimentarea cu energie electricæ, prin intermediul vizualizærii bazate pe web,
astfel încât sæ poatæ identifica mai
rapid abaterile øi corecta mai prompt
erorile.
Sistemul de diagnosticare de la
Eaton pentru monitorizarea temperaturii permite, de asemenea, pentru
prima datæ monitorizarea continuæ a
temperaturilor în zonele esenﬂiale ale

Retehnologizarea pe baza
unei soluﬂii complete
În contextul proiectului, fabricantul de aeronave a colaborat cu
Eaton pentru a dezvolta o soluﬂie
completæ, inclusiv monitorizarea aparaturii de comutaﬂie øi monitorizarea
continuæ a temperaturilor în punctele
esenﬂiale, precum øi introducerea unui
sistem de protecﬂie la arc electric. Întrerupætoarele automate din seria IZM
ale Eaton Moeller de la 630 pânæ la

Sunt folosite întrerupætoarele automate IZM
de la Eaton, care sunt echipate cu o unitate de
declanøare electronicæ cu funcﬂie integratæ de
mæsurare
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protecﬂie la arc electric Arcon al Eaton
într-o altæ uzinæ, sistemul de aici a fost
øi el retehnologizat cu Arcon. Retehnologizarea s-a încheiat în doar câteva
ore datoritæ noilor senzori.
Fiabilitate maximæ øi un
sistem ca nou
Eaton a stocat pragurile pentru tablourile de
distribuﬂie Modan în cadrul Controlerului de
diagnosticare pentru monitorizarea
temperaturii (dreapta)

tablourilor de distributie. În conformitate cu practicile uzuale øi cu standardele în domeniu, Airbus a efectuat
monitorizarea imagisticæ a temperaturii la intervale regulate, dar aceastæ
abordare furnizeazæ numai o imagine
de moment a unei situaﬂii a sarcinii. În
plus, punctele ascunse ale tablourilor
de distribuﬂie, care nu pot fi uøor
accesate, cum ar fi conexiunile din spatele aparaturii principale de comutaﬂie,
nu pot fi monitorizate în acest fel.
Noua soluﬂie de la Eaton se bazeazæ pe un dispozitiv de control
(Controlor de diagnosticare), pe senzori de temperaturæ autonomi ce se
pot monta pe bare pentru monitorizarea tuturor barelor de distribuﬂie øi
a punctelor de conectare, precum øi pe
senzori de temperaturæ cu montaj
flexibil, pentru monitorizarea tuturor
celorlalte puncte importante. Valorile
de temperaturæ sunt transmise în mod
wireless cætre Controlor la intervale
regulate (aproximativ o datæ la 10
minute). Aceastæ conexiune wireless
simplificæ instalarea øi evitæ prezenﬂa
conductorilor în zona barelor de
distribuﬂie. În cadrul acestui proiect,
au fost instalaﬂi aproape 80 de senzori

În jur de 80 de senzori de temperaturæ (stânga
sus) au fost instalaﬂi în puncte esenﬂiale ale
aparaturii de comutaﬂie pentru a facilita
detectarea timpurie a punctelor fierbinﬂi

Sistemul Arcon de protecﬂie la arc electric
sporeøte siguranﬂa personalului

de temperaturæ în tablourile de distribuﬂie pentru hala 9.
Printre altele, sistemul Eaton a
stocat în Controlerul øi pragurile termice ale tablourilor de distribuﬂie
Modan. Comportamentul termic al
sistemului a fost analizat în cadrul mai
multor teste øi transpus în operaﬂii
matematice corespunzætoare. În cazul
unor abateri, sistemul fie genereazæ o
alarmæ referitoare la eroarea prezentæ,
fie declanøeazæ o alarmæ dacæ anumite
praguri sunt depæøite. Aceste mesaje
sunt transmise prin intermediul
BreakerVisu cætre sistemul de control
al Airbus, astfel încât o eroare poate fi
corectatæ înainte sæ poatæ apærea o
situaﬂie criticæ.
Pentru a îmbunætæﬂi performantele
tabloului general de distribuﬂie în ceea
ce priveøte siguranﬂa personalului øi
având în vedere cæ Airbus a avut deja
experienﬂe pozitive cu sistemul de

Dupæ implementarea cu succes,
Airbus a fost mulﬂumitæ de rezultatul
proiectului. Conceptul, care a fost
dezvoltat în cooperare cu Eaton, s-a
dovedit a fi eficient øi furnizeazæ
imaginea detaliatæ a sistemului doritæ
de echipa de întreﬂinere. Tabloul general de distribuﬂie de joasæ tensiune din
hala 9 este în acest moment modernizat în totalitate în ceea ce priveøte
tehnologia. Datoritæ pregætirii øi cooperærii strânse cu echipele de producﬂie, implementarea a durat numai
un weekend. Instalaﬂia a fost opritæ la
ora 22:00 într-o vineri din octombrie
2015 øi a fost gata de funcﬂionare din
nou duminicæ la ora 18:00, astfel încât
producﬂia a putut fi reluatæ la timp
luni. Dupæ retehnologizare, sistemul a
fost reinspectat øi recertificat, primind
o garanﬂie de 36 de luni, ceea ce îl face
ca nou. Bazându-se pe aceastæ experienﬂæ, Airbus ia acum în considerare
extinderea conceptului øi la alte hale
din uzina Finkenwerder.
www.eaton-electric.ro

Sistemul BreakerVisu al Eaton colecteazæ toate datele de la întrerupætoarele automate,
de la sistemele de diagnosticare pentru mæsurarea temperaturii øi de la sistemul Arcon
de protecﬂie la arc electric øi comunicæ prin intermediul Modbus direct cu sistemul
de management al clædirii
ELECTRICIANUL 5/2016
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ALAN (Artificial Light At Night) 2016
Dr.ing. Dorin BEU – Universitatea Tehnicæ din Cluj-Napoca
P r o i e c t u l U n i u n i i E u r o p e n e “ L o s s o f t h e N i g h t N e t w o r k ” ( E U C o o p e r a t i o n o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y A c ti o n C O S T E S 1 2 0 4
LoNNe www.cost-lonne.eu) aduce împreunæ cercetætori øi ONG-uri din Europa, interesaﬂi de tematica iluminatului pe timp de
noapte øi de poluarea luminoasæ. România este reprezentatæ de prof.dr.ing. Cætælin Gælæﬂanu, Universitatea Tehnicæ Gheorghe
Asachi, Iaøi øi de autorul acestor rænduri. În cadrul acestui proiect au avut loc întâlniri bianuale în diverse pærﬂi ale UE, ultima urmând
sæ aibæ loc la Cluj-Napoca în perioada 26-28 septembrie 2016, odatæ cu conferinﬂa ALAN 2016 (www.artificiallightatnight.org)

Problematica poluærii luminoase
De la început trebuie spus cæ iluminatul exterior pe timp
de noapte aduce multe beneficii pentru oameni: creøterea siguranﬂei pe cæile rutiere, mæreøte vizibilitatea, prelungeøte
activitæﬂile pe timp de noapte etc. Totuøi, cercetærile recente
au arætat cæ iluminatul pe timpul nopﬂii are øi efecte negative, cunoscute sub numele de poluare luminoasæ (întunericul natural al nopﬂii este poluat de lumina artificialæ).
Iluminatul artificial pe timpul nopﬂii excesiv, prost
orientat sau inutil:
• risipeøte energie øi bani;
• afecteazæ ritmul circadian (iluminat natural pe timpul
zilei/întuneric noaptea), ciclu în care evolueazæ toate speciile terestre øi ecosistemele

• afecteazæ speciile active pe timpul nopﬂii øi afecteazæ
ritmul circadian øi sezonal (inclusiv la speciile diurne);
• distruge întunericul natural al peisajelor nocturne øi
obtureazæ vederea cerului plin de stele;
• dezorienteazæ insectele øi alte animale, reducând
serviciile de ecosistem;
• afecteazæ starea de bine øi sænætatea prin asocierea cu
insomnia, obezitatea, tulburæri metabolice øi cancer
hormonal;
• în anumite cazuri poate sæ afecteze siguranﬂa datoritæ
orbirii;
• creeazæ deranj øi reduce intimitatea datoritæ luminii
nedorite.
La nivel global, iluminatul artificial pe timp de noapte
creøte în medie cu 6% pe an. Motivul îl reprezintæ creøterea
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zonelor populate, creøterea nivelului de iluminare sau de luminanﬂæ în zonele populate øi, paradoxal, creøtere eficienﬂei
energetice a læmpilor. Aceste dezvoltæri sunt intensificate
prin utilizarea luminii albe cu un conﬂinut crescut de albastru øi printr-o utilizare lipsitæ de profesionalism a tehnologiei iluminatului. Lumina cælætoreøte departe în atmosferæ
øi produce un halou luminos, care poate fi detectat de la
sute de kolometri distanﬂæ (de exemplu haloul luminos al
Berlinului este vizibil de la o distanﬂæ de 100 km, cel al
Barcelonei de la 200 km iar în România haloul luminos al
Bucureøtiului este vizibil din Munﬂii Bucegi). Ca rezultat,
ariile cu nopﬂi natural întunecate devin tot mai rare. Acesta
este motivul pentru care observatorul astronomic al UE a
fost construit în Chile, într-o zonæ muntoasæ unde cea mai
apropiatæ aøezare umanæ este la o distanﬂæ de 250 km.
Mai jos este prezentatæ o hartæ cu zonele cu cer întunecat din România øi care ar trebui protejate, deoarece ele
devin tot mai rare în lume øi sunt o sursæ de astro-turism.
Toate aceste probleme, precum øi soluﬂii de reducere a
poluærii luminoase (cea mai promiﬂætoare este reprezentatæ

de controlul fluxului luminos al aparatelor de iluminat
rutier, în funcﬂie de trafic sau oræ) vor fi discutate la conferinﬂa ALAN 2016.
Conferinﬂa se va desfæøura la Universitate Tehnicæ din
Cluj-Napoca, Faculatea de Instalaﬂii, Bulevardul 21
Decembrie 1989, nr. 128-130 în perioada 26-28 septembrie
2016. Luni 26 septembrie, în prima parte a conferinﬂei
ALAN 2016, accesul este gratuit.

Harta locurilor cu cel mai întunecat cer din România | Surse: Astroclubul Bucureøti, Astroclubul Borealis Cluj, Societatea Românæ de Meteori,
International Dark Sky Association
Notæ: Harta nu este una exhaustivæ http://www.cluj.travel/harta-celor-mai-bune-ceruri-din-romania/
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Sorin Boroø este absolvent al Universitæﬂii
Petru Maior din Târgu Mureø, Facultatea
de "Inginerie Managerialæ øi Tehnologicæ".
În ianuarie 2008, el s-a alæturat Recolamp
ca director de logisticæ øi în cadrul
Asociaﬂiei a dezvoltat o reﬂea naﬂionalæ de
colectare deøeuri de peste 12.000 de
puncte care, pânæ la aceastæ datæ, a
asigurat preluarea øi reciclarea a peste
3.000 de tone de deøeuri de
echipamente de iluminat. Sorin este, de
asemenea, membru al Organizaﬂiei
Naﬂionale Cercetaøii României din anul
1995, iar între 2005 øi 2008 a deﬂinut
funcﬂia de preøedinte.

De ce øi cum trebuie reciclate deøeurile
de echipamente de iluminat
Rep.: Care este cadrul juridic european øi cel naﬂional
care guverneazæ reciclarea læmpilor øi a corpurilor de
iluminat?
Sorin Boroø: În ultimii 15 ani, cantitatea de deøeuri de
echipamente electrice øi electronice (DEEE) a înregistrat o
creøtere spectaculoasæ. Dacæ luæm în considerare volumul øi
gradul de periculozitate al acestora, ne putem face o imagine
claræ a motivului pentru care Uniunea Europeanæ a decis sæ
ia mæsuri de prevenire a generærii acestor deøeuri prin
Directiva 2002/96/CE, adoptatæ în data de 2003 øi
modificatæ de cætre Directiva 2012/19/UE, transpusæ în
România prin OUG 5/16.04.2015.
Prin urmare, producætorii/importatorii de echipamente
electrice øi electronice sunt direct responsabili sæ asigure
gestiunea deøeurilor, un sistem de colectare øi reciclare a
acestora, precum øi introducerea unor mæsuri de reducere a
cantitæﬂii produselor ieøite din uz øi a nocivitæﬂii lor asupra
mediului înconjurætor. Producætorii din domeniul iluminatului au luat iniﬂiativa de a înfiinﬂa øi în România, în
septembrie 2007, la fel cum procedaseræ deja în alte state
europene, o asociaﬂie non-profit care sæ gestioneze deøeurile
de echipamente de iluminat (corpuri øi læmpi). Asociaﬂia
Recolamp are ca membri fondatori pe: Philips Lighting,
Osram øi General Electric, iar alæturi de aceøtia, reprezintæ
alﬂi 190 de producætori.
Rep.: Care sunt pericolele la care se expun cei care nu
colecteazæ læmpile (cele cu descærcare în gaze în special) øi
care sunt amenzile øi penalitæﬂile impuse de legislaﬂie?
S.B.: Potrivit legislaﬂiei naﬂionale de mediu în vigoare,
producætorul de deøeuri sau persoana fizicæ sau juridicæ ce
se aflæ în posesia oricærui tip de deøeu de echipamente
electrice riscæ amenzi de pânæ la 40.000 lei dacæ le
abandoneazæ sau nu se asiguræ cæ acestea sunt reciclate.
Aceste amenzi au scopul de a atrage atenﬂia asupra
faptului cæ deøeurile trebuie colectate selectiv, în vederea
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reciclærii. Pe de o parte, vorbim de caracterul de periculozitate al acestor produse care, negestionate corect øi
ajungând la gropile de gunoi în amestec cu alte tipuri de
deøeuri, pun în pericol sænætatea oamenilor øi a mediului
încojurætor din cauza conﬂinutului lor periculos (mercur øi
alte metale grele). Iar pe de altæ parte, cele mai multe dintre
DEEE-uri, printre care øi corpurile de iluminat, conﬂin
elemente reutilizabile de tipul: fier, plastic, sticlæ.
Prin urmare, tuburile fluorescente, becurile economice øi
pentru iluminatul stradal, LED-urile, precum øi toate celelalte
tipuri de læmpi øi echipamente de iluminat devin, când se ard
øi decideﬂi sæ le înlocuiﬂi, deøeuri de echipamente electrice.
Asociaﬂia Recolamp væ pune la dispoziﬂie un sistem naﬂional
de preluare a deøeurilor, prin oferirea cu titlu gratuit de: containere specializate de colectare; serviciu de preluare deøeuri în
maxim 10 zile lucrætoare începând de la cantitæﬂile minime de
20 kilograme pentru surse øi 50 kilograme pentru corpuri;
documente de gestiune deøeuri pentru dumneavoastræ øi
clienﬂii dumneavoastræ; campanii cu premii periodice.
Rep.: Care este misiunea Recolamp, organism înfiinﬂat
de marii producætori de læmpi, ce s-a realizat pânæ acum øi
ce ar fi de realizat în continuare?
S.B. : În cei 9 ani de activitate am dezvoltat o infrastructuræ naﬂionalæ de colectare cu peste 12.000 de puncte
de preluare deøeuri øi am gestionat aproximativ 3.000 de
tone de echipamente de iluminat care, astfel, nu au mai
ajuns la gropile de gunoi ci în instalaﬂii de reciclare.
În fiecare an trebuie sæ colectæm cât mai multe deøeuri,
sæ extindem reﬂeaua de colectare øi de parteneri, sæ atingem
ﬂinta europeanæ de 40%. Cât timp iluminatul se va realiza
cu echipamente electrice ce sunt înlocuite la un moment dat,
Recolamp va gestiona deøeuri.
R e p . : Care sunt problemele din România ce ﬂin de
nerespectarea/neaplicarea completæ a legislaﬂiei europene øi
româneøti øi ce este de fæcut aici?
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S.B.: Din pæcate, sunt încæ destui oameni care nu au
suficiente informaﬂii despre cât de important e sæ nu mai
ajungæ la gunoi deøeuri periculoase. De asemenea, sunt øi
dintre aceia care nu doresc sæ contribuie la protejarea
mediului poate pentru cæ nu au încredere cæ efortul lor este
important. În ceea ce priveøte deøeurile de echipamente de
iluminat, îi asiguræm cæ prin parteneriatul cu Recolamp
existæ finalitate, iar contribuﬂia dumnealor este foarte
valoroasæ. Toate deøeurile pe care noi le gestionæm ajung în
instalaﬂii de reciclare, iar activitatea noastræ este atent
monitorizatæ de autoritæﬂi, de producætorii pe care îi reprezentæm, de companiile de la care preluæm deøeuri.
În acest scop, încercæm sæ comunicæm cât mai transparent, publicæm în fiecare an rezultatele de colectare, rezultatele financiare, lista partenerilor autorizaﬂi de colectare
øi reciclare, facem audituri la colectori øi reciclatori. Toate
acestea au scopul de a-i determina pe toﬂi cei care gestioneazæ deøeuri de echipamente de iluminat: firme de
mentenanﬂæ, electricieni, proprietari de clædiri de orice tip,
companii care îøi desfæøoaræ activitatea în spaﬂii iluminate
etc. sæ colaboreze cu noi absolut færæ niciun cost pentru ei,
dar cu deschiderea de a face efortul de a ne contacta øi de a
depozita lampa arsæ în cutia pe care i-o oferim øi nu în
amestec cu gunoiul.
Recunoaøtem cinstit faptul cæ, de-a lungul timpului, mai
ales în perioada de început a activitæﬂii noastre, acﬂiunile
Gærzii de Mediu au jucat un rol important în conøtientizarea generatorilor de deøeuri. Însæ, cu siguranﬂæ noi suntem
primii care sæ ne dorim ca aceste controale sæ se încheie færæ
amenzi, iar toﬂi cei verificaﬂi, prin colaborarea cu Recolamp,
sæ poatæ dovedi cæ respectæ legislaﬂia de mediu.
Rep.: Care sunt elementele specifice pieﬂei româneøti a
læmpilor, unde lampa cu LED pætrunde mai greu øi lampa
cu descærcare în gaze este larg ræspânditæ?
S.B.: Recolamp nu cunoaøte date de piaﬂæ ale participanﬂilor sæi. Nu øtim cui øi ce produse vând, deoarece producætorii raporteazæ pe proprie ræspundere într-un sistem
securizat, ce asiguræ totala confidenﬂialitate a datelor.
Singurele informaﬂii la care avem acces sunt declaraﬂiile
consolidate ale tuturor producætorilor cu privire la cantitæﬂile totale de produse comercializate într-un an. Aceste
cifre sunt comunicate de cætre Recolamp în mod public, în
Rapoartele Anuale de activitate disponibile pe site-ul
www.recolamp.ro.
Rep.: Este cumva lampa cu LED, ce are øi componente
electronice, inclusæ øi în directiva europeanæ despre deøeurile de naturæ electricæ øi electronicæ (DEE)?
S.B.: Da, produsele LED sunt incluse la categoria 5F în
OUG 5/2015, fiind echipamente de iluminat electrice. Øi
pentru aceste produse producætorii øi importatorii trebuie
sæ asigure gestiunea, sæ aplice Timbru Verde, sæ le declare
atunci când sunt puse pe piaﬂæ, sæ îndeplineascæ ﬂinta de
colectare de 40%.
Rep.: Ce trebuie sæ facæ cei care deﬂin læmpi uzate, în
funcﬂie de cantitæﬂi øi de tipul acestor læmpi?
S.B.: Orice companie sau persoanæ fizicæ (ce îøi desfæøoaræ activitatea în domeniul iluminatului) din România
poate solicita containere customizate øi poate beneficia de
infrastructura naﬂionalæ de colectare pe care Asociaﬂia a

dezvoltat-o. Colaborarea cu Recolamp este gratuitæ,
organizaﬂia asigurând preluarea deøeurilor de la cantitatea
minimæ de 20 de kilograme sau 100 de bucæﬂi de becuri
øi/sau tuburi fluorescente øi 50 de kilograme - pentru
deøeurile de corpuri de iluminat.
În momentul în care suntem contactaﬂi (la numærul de
telefon cu acces gratuit: 0800.888.666) øi suntem informaﬂi
asupra faptului cæ recipientele de colectare sunt pline cu
deøeuri, în maxim 10 zile lucrætoare, un partener Recolamp
- colector autorizat - le ridicæ øi lasæ, la schimb, noi containere pentru a fi utilizate în continuare. De asemenea, furnizorul de servicii de colectare întocmeøte øi documentaﬂia
legalæ pentru managementul deøeurilor, ea fiind obligatorie
pentru companii - de stat sau private - care doar în acest
mod pot face dovada îndeplinirii obligaﬂiilor legale pe care
le au.
Pentru situaﬂiile în care cantitatea de deøeuri de echipamente de iluminat este mai micæ decât minimele comunicate
de Recolamp, aceste deøeuri pot fi duse la unul dintre cele
1.200 de puncte de colectare "Colﬂ Verde" din retail øi
magazine de electrice din întreaga ﬂaræ, în care Recolamp are
containere de colectare. Mai mult, orice magazin cu suprafaﬂæ de vânzare mai mare de 400 m2 este obligat, conform
legii, sæ asigure preluarea de deøeuri electrice de la orice
vizitator, færæ ca acesta sæ fie condiﬂionat de a cumpæra din
magazin.
Rep.: Care sunt cei mai mari reciclatori de læmpi de la
noi øi cum derulaﬂi colaborarea cu ei?
S . B . : Singurul reciclator de læmpi din România este
Greenlamp Buzæu, parte a Green Group. Deøeurile colectate de Recolamp ajung la acest furnizor care ne presteazæ
servicii de: sortare deøeuri, reciclare, decontaminare
containere etc.
Ceea ce trebuie subliniat în mod deosebit este faptul cæ,
în ceea ce priveøte deøeurile de surse de iluminat, vorbim de
deøeuri cu valoare negativæ. Acest lucru se traduce prin
faptul cæ fracﬂiile rezultate în urma reciclærii nu sunt generatoare de venit pentru Recolamp. Toate serviciile prestate
de reciclator sunt purtætoare de costuri, pe care Asociaﬂia le
suportæ din veniturile din Timbru Verde pe care le încaseazæ de la producætorii pe care îi reprezintæ øi în numele
cærora acﬂioneazæ pentru a le îndeplini obligaﬂiile de mediu
øi ﬂinta de reciclare.
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Noul laborator de testare a ABB
ajutæ clienﬂii sæ gæseascæ combinaﬂia idealæ
între motor øi acﬂionare
ABB a inaugurat un nou laborator de testare variatoare de
vitezæ (convertizoare de frecvenﬂæ) de la fabrica din Helsinki,
Finlanda. Facilitatea permite acum clienﬂilor sæ aibæ propriile lor
motoare testate cu variatoare de vitezæ ABB (VSD), pentru a
verifica impactul lor asupra consumului de energie øi a
performanﬂei.

Un nou laborator de testare convertizoare de frecvenﬂæ
ale clienﬂilor ABB a fost creat pentru a permite clienﬂilor sæ
evalueze capacitatea propriilor motoare atunci când funcﬂioneazæ în combinaﬂie cu noua generaﬂie de unitæﬂi ABB.
Instalaﬂia încorporeazæ echipamente independente pentru
mæsurætori de înaltæ precizie de transmisie/performanﬂe
dinamice cu motor, capacitate de încærcare øi eficienﬂæ, care
permite clienﬂilor sæ gæseascæ sistemul optim de acﬂionare
pentru aplicaﬂia lor, contribuind la reducerea costurilor, a
dimensiunii echipamentelor øi a consumului de energie.
Laboratorul de testare are un concept complet nou, care
are drept scop satisfacerea cerinﬂelor clienﬂilor ABB, cum ar
fi companiile de tehnologie din industria constructoare de
maøini øi integratorii de sistem. El oferæ acum o modalitate
simplæ øi de încredere pentru clienﬂi pentru a testa diverse
combinaﬂii motor/unitate de acﬂionare înainte de a introduce un nou produs ABB în producﬂia de masæ.
"Aceastæ investiﬂie sprijinæ cu adeværat procesul de
stabilire a combinaﬂiei ideale a motorului cu convertizorul de
frecvenﬂæ øi demonstreazæ modul în care putem ajuta clienﬂii
sæ testeze echipamentele lor cu puteri de pânæ la 400 kW, cu
o cantitate minimæ de efort pentru a verifica dacæ soluﬂia
oferitæ de ABB este cea mai bunæ alegere pentru aplicaﬂia
lor", explicæ Morten Wierod, Managing Director al Drives
and Controls business unit.
Divizia de acﬂionæri a ABB are la nivel mondial laboratoare client în Statele Unite, China øi India, care oferæ
sprijin local. Morten Wierod a continuat: "Acest nou
laborator de la Helsinki este centrul de excelenﬂæ pentru
divizia noastræ de afaceri, de unde sprijinim clienﬂii de nivel

42

ELECTRICIANUL 5/2016

mondial cu cele mai exigente cerinﬂe. Principalul avantaj al
acestor laboratoare este modul în care le vom conecta
împreunæ într-un lanﬂ global, astfel încât toﬂi clienﬂii sæ
primesc întotdeauna cel mai bun suport disponibil de la
unitatea ABB cea mai potrivitæ".
Decizia de a face investiﬂii pentru a crea noua facilitate a
fost bazatæ pe experienﬂa de succes a ABB cu laboratorul de
aplicaﬂii client pentru macara øi troliu, aplicaﬂii lansate în
2011. De asemenea, aceastæ facilitate, situatæ la fabrica de
convertizoare din Helsinki, oferæ facilitæﬂi pentru producætorii de echipamente originare, pentru a testa compatibilitatea unitæﬂii ABB în macarale øi vinciuri, într-un mediu
simulat corespunzætor condiﬂiilor reale de aplicare. Laboratorul de testare a jucat un rol important în a ajuta ABB sæ
dezvolte afacerea în acest sector øi a fost recent modernizat
pentru a spori capacitatea de testare pentru a acoperi o gamæ
mai largæ de domenii de aplicare.
Morten Wierod recunoaøte faptul cæ clienﬂii sunt din ce
în ce exigenﬂi, iar ABB doreøte sæ ofere servicii mai bune,
chiar øi aplicaﬂii know-how, pentru aducerea clienﬂilor în
propriile sale unitæﬂi. "Suntem dedicaﬂi clienﬂilor noøtri øi
dorim sæ îi ajutæm sæ atingæ caracteristicile potrivite øi
performanﬂa în aplicaﬂiile lor prin investiﬂii în aceste
facilitæﬂi. Fiind capabili de a testa echipamentele proprii ale
clientului, împreunæ cu unitæﬂile noastre, le dæm încredere
cæ ABB într-adevær poate sprijini partenerii øi clienﬂii noøtri
în operaﬂiunile de zi cu zi", a spus Wierod.
ABB (www.abb.com) este lider global în tehnologiile
energetice øi de automatizæri care permit clienﬂilor din
domeniul utilitæﬂilor, industriei, transporturilor øi infrastructurii sæ îøi îmbunætæﬂeascæ performanﬂele, diminuând
impactul asupra mediului înconjurætor. Grupul de companii
ABB opereazæ în aproximativ 100 ﬂæri, având în jur de
135.000 angajaﬂi.

E5 - 2016 ok

8/18/14

3:15 PM

Page 43

SURSE REGENERABILE

Partenerul ABB, Solar Impulse, încheie
zborul cu zero combustibil în jurul lumii,
demonstrând astfel cæ putem merge în
jurul lumii færæ a consuma resurse. Ca øi
lider în tehnologia de pionierat, ABB pune
acest mesaj în practicæ

Solar Impulse dovedeøte încæ o datæ cæ
inovaﬂia, tehnologia øi spiritul de pionierat
pot face faﬂæ provocærilor golbale
Solar Impulse a fæcut istorie încheind primul zbor în jurul lumii doar
pe bazæ de energie solaræ. Avionul a
aterizat în punctul de plecare din Abu
Dhabi la 04:05 am ora localæ, dupæ un
zbor final de 48 ore øi 37 minute
pornind din Cairo.
“Aceasta este o realizare istoricæ încærcatæ de o extraordinaræ semnificaﬂie
simbolicæ”, a spus Ulrich Spiesshofer,
CEO al ABB. “S-a demonstrat în mod
clar cæ putem merge în jurul lumii færæ
a consuma resurse, cu un spirit pionieresc øi tehnologie curatæ. În numele
tuturor celor de la ABB le adresæm
felicitæri lui Bertrand Piccard, André
Borschberg øi restului echipei Solar
Impulse. Suntem extrem de mândri
pentru cæ am putut contribui la acest
proiect remarcabil.”
ABB a impulsionat atât inovaﬂia cât
øi alianﬂa tehnologicæ cu Solar Impulse
deoarece, ceea ce proiectul a reuøit sæ
realizeze în aer, ABB realizeazæ pe
pæmânt, ca øi pionier în domeniul
tehnologiilor energetice øi de automatizæri de 125 ani în Elveﬂia.
"Este un început istoric, nu doar
pentru aviaﬂie, ci øi pentru energia
regenerabilæ si tehnologiile curate", a
declarat Bertrand Piccard pilotul, ini-

ﬂiatorul øi preøedintele Solar Impulse la
sosire. "Combinând punctele lor tari,
Solar Impulse øi ABB au reuøit sæ
demonstreze cæ inovaﬂia de ultimæ oræ
poate fi transformatæ în soluﬂii credibile øi cæ energia poate fi produsæ întrun mod mai eficient, stocatæ øi apoi
utilizatæ pentru crearea unei lumi mai
curate."
Co-fondatorul Solar Impulse,
CEO øi pilot André Borschberg a
confirmat valoarea acestui parteneriat:
"Misiunea nu ar fi fost posibilæ færæ
expertiza øi sprijinul ABB øi a altor
organizaﬂii care au contribuit la acest
proiect. În cadrul alianﬂei sale de inovaﬂie øi tehnologie cu Solar Impulse,
ABB a pus la dispoziﬂie experﬂi care au
susﬂinut misiunea, inclusiv ingineri
care au fost membri ai echipajului de la
sol pe tot parcursul zborului în jurul
lumii."
În încercarea zborului în jurul
lumii, Solar Impulse a avut de înfruntat mai multe provocæri pe care
ABB le rezolvæ la sol pentru clienﬂii
sæi, cum ar fi maximizarea puterii
celulelor solare, integrarea energiei
regenerabile în cadrul sistemelor de
distribuﬂie øi îmbunætæﬂirea eficienﬂei
energetice.

Pe timpul zborului sæu în jurul
lumii, Solar Impulse a fæcut opriri pe
patru continente (Asia, America de
Nord, Europa øi Africa) øi a zburat
peste douæ oceane (Pacific øi Atlantic),
precum øi peste Marea Mediteranæ øi
Peninsula Arabæ. Pe drum, a stabilit
câteva noi recorduri aviatice, cum ar fi
acela al celei mai lungi durate solo
pentru un avion (117 ore, 52 minute)
realizat de André Borschberg între
Japonia øi Hawaii precum øi prima
traversare a Oceanului Atlantic într-un
avion solar, realizat de cætre Bertrand
Piccard.
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LED: Mai e mult pânæ departe sau grija
luminii de mâine!
drd. ing. Cornel SFETCU
În numærul trecut am încercat sæ
trecem în revistæ principalele aspecte
care teoretic ar trebui sæ defineascæ
sursele LED. Am menﬂionat cæ vom
reveni cu o serie de aspecte asupra a
ceea ce se întâmplæ în realitatea tehnicæ
øi comercialæ în domeniul aplicaﬂiilor.
Începem cu durata de viaﬂæ øi cu
leitmotivul de 50.000 de ore, atât de
îndrægit în comunicarea comercialæ. În
primul rând ar tebui sæ fie menﬂionat
clar, nu trecut sub tæcere, cæ este vorba
de o duratæ de viaﬂæ estimatæ øi nu de o
cifræ realæ. Testarea este cel puﬂin
dubioasæ tehnic în absolut toatæ documentaﬂia la care am avut acces… asta
ca sæ nu spunem scoasæ din “poignee”,
deci daﬂi-mi voie sæ mæ îndoiesc de
cifre. Trecem peste asta, mai ales cæ
unii au trecut deja la 100.000 de ore øi
trebuie sæ-i ascultæm (?!!) øi pe ei. Cert
este însæ cæ fabricanﬂii nu au cum sæ
certifice tehnic iar noi nu avem cum
sæ-i contrazicem pânæ acum. O fi meci
egal oare? Înﬂeleg fabricanﬂii care
investesc în tehnologii LED, este o
alegere liberæ… însæ noi, atâta timp cât
încet încet nu mai avem de ales, de ce
suntem forﬂaﬂi sæ cumpæræm doar
LED. Øi ar mai fi ceva… de ce oare nu
se menﬂioneazæ obligatoriu lângæ orele
de viaﬂæ øi viaﬂa medie utilæ, LxxByy.
De exemplu L70B50 înseamnæ cæ,
dupæ cele 50.000 de ore, LED-urile
mai dau încæ 70% din Fluxul luminos
iniﬂial, iar cifra 50 adaugæ un interval
de încredere statisticæ ﬂintæ a eøan-
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tionului. Astfel, B50 indicæ faptul cæ
mai mult de 50% dintr-un eøantion de
LED-uri este de aøteptat sæ aibæ valori
peste fluxul luminos ﬂintæ.
Øi nu este tot. La LED-uri existæ øi
cæderi complete. Rar menﬂionate în
documentaﬂia tehnicæ a diverøilor
furnizori øi aproape niciodatæ pe împachetarea LED-ului, indicaﬂia asupra
numærului de defecte LED trebuie
menﬂionatæ dar este „uitatæ”. Øi este de
înﬂeles de ce este omisæ aceastæ valoare,
când cele mai bune firme dau 1% la
5.000 (cinci mii) de ore... Adicæ la
fiecare 5000 de ore 1% din driverele
LED cad... øi acestea sunt în general
firme care fabricæ øi LED-ul øi
driverul... adicæ puﬂine. La ce sæ ne
aøteptæm de la LED-urile pe care se
menﬂioneazæ ca duratæ de viaﬂæ 20.000
de ore sau mai puﬂin... sau în cazul în
care fabricantul de corpuri „prinde”
LED-ul dintr-o parte, driverul din altæ
parte øi nu ﬂine seama de condiﬂiile de
ræcire a acestora la „integrarea” în
corpul de iluminat? Væ spun eu... ori
nu menﬂioneazæ nimic despre subiect,
ori dau cifrele oferite de fabricanﬂii de
drivere sau LED, adicæ cifre care nu
reflectæ realitatea produsului final ci al
unor pærﬂi ale acestuia.
În timpul funcﬂionærii normale,
performanﬂa opticæ a LED-urilor scade
treptat în timpul vieﬂii. Scæderea performanﬂei este cauzatæ de creøterea
defectelor în straturi sau pe marginile
acestora. O scædere cu peste 30% din

performanﬂa opticæ este definitæ ca
defect. „Îmbætrânirea”, datoritæ extinderii defectelor depinde considerabil
de temperatura de joncﬂiune Tj øi curentul prin joncﬂiune. Prin urmare, un
control atent al acestor parametri este
absolut necesar pentru a se atinge
durata de viaﬂæ estimatæ.
Îmbætrânirea acceleratæ, adicæ pierderea de cætre LED-uri a eficienﬂei
într-o perioadæ mai micæ decât perioada de viaﬂæ estimatæ, este cauzatæ
de factori, cum ar fi: calitatea scæzutæ a
straturilor epitaxiale øi, de multe ori, o
temperaturæ de joncﬂiune în exces din
cauza disipærii insuficiente a cældurii.
Mai mult decât atât, umiditatea, descærcærile electrostatice sau o sursæ de
alimentare instabilæ pot avea ca rezultat o degradare acceleratæ a straturilor.
O cædere bruscæ poate fi cauzatæ øi de
o supratensiune electricæ, aøa cum sunt
descærcærile atmosferice, motiv pentru
care, în special la corpurile de iluminat
exterior, este necesaræ prevederea de
protecﬂii la descærcare.
Defectele pot apærea la procesul de
producﬂie a LED-urilor: procesul de
lipire s-a dovedit a fi critic, deoarece
suprasarcina termicæ poate provoca
fisuri sau dezlipiri de-a lungul zonelor
marginale. De aceea, controlul de calitate al fabricantului øi un foarte bun
proces de lipire la asamblare sunt
elementele de bazæ pentru asigurarea
unei durate lungi de viaﬂæ. Materialele
de încapsulare transparente (silicon sau
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epoxidice) care nu etanøeazæ øi, prin
urmare, nu protejeazæ împotriva umiditæﬂii sau stresul termic la procesul de
lipire pot provoca fisuri sau detaøæri.
Alte procese tipice care reduc
durata de viaﬂæ utilæ sunt îmbætrânirea
materialelor de încapsulare influenﬂate
de radiaﬂiile UV sau degradarea stratului de fosfor la LED-urile albe, care
este responsabil pentru o schimbare de
culoare sau aøa numita îngælbenire.
La integrarea LED-urilor într-un
ansamblu extern, trebuie sæ fie luate în
considerare alte posibile surse de defect: contacte electrice slabe, datorate
lipirilor defectuoase, combinate cu
umiditatea în timpul procesului de
lipire, pot duce la aøa numitul efect
"Popcorn".
Sæ vorbim acum øi de aspectele de
culoare. Redarea culorii este unul
dintre principalele aspecte calitative în
Sistemele de Iluminat. Sau aøa era când
am învæﬂat eu în øcoalæ. Acum câﬂiva
ani, competiﬂia între fabricanﬂi øi sursele clasice se dædea la Ra mai mare de
90. Acum, dacæ se atinge un Ra70 este
anunﬂat cu emfazæ. Este bine de øtiut
faptul cæ un LED cu redarea mai bunæ
a culorilor înseamnæ materiale mai
scumpe, calitate tehnologicæ în fabricarea LED-ului, deci ceva mai scump
de obﬂinut. Iar ceva mai scump nu este
bine primit în piaﬂæ nici de cætre utilizator øi nici de cætre comunicatorii
fabricanﬂilor. Øi, din pæcate, presiunea
banului este mai mare decât presiunea
calitæﬂii. Se încearcæ în momentul de
faﬂæ gæsirea unei noi metode de evaluare a redærii culorilor, pentru cæ se
pare cæ LED-ul nu se “încadreazæ” în
metoda clasicæ. Cum o fi asta? Vom
vedea cæ vedem ce nu vedem, pentru cæ
personal mæ aøtept iaræøi la o metodæ

supercomplicatæ de explicat, în care se
vor mæsura culori pe metrul pætrat ori
culori pe lumeni pe Watt.
Temperatura de culoare este asociatæ adesea cu redarea culorilor, deøi
nu are nimic de a face cu acest lucru.
Dat fiind construcﬂia LED-ului, este
prima sursæ de luminæ care, atât prin
construcﬂie, cât øi prin aparatajul de
comandæ, poate asigura diferite temperaturi de culoare. Este singura sursæ
care poate urmæri un ciclu circadian,
aøa dupæ cum oferæ lumina solaræ.
Lumina “mai caldæ” sau “mai rece” ne
face sæ percepem o anumitæ oræ a zilei.
Øi ne întoarcem la costuri. Un LED cu
luminæ caldæ este mai dificil de obﬂinut
decât un LED cu luminæ rece. În plus,
un LED cu luminæ rece are eficacitæﬂi
luminoase mai mari decât cele cu luminæ caldæ. Datoritæ acestor douæ motive, mare parte din ceea ce se gæseøte
la vânzare pe rafturi are Temperaturi
de culoare de 5000K sau mai mult.
Aici ar fi douæ aspecte de comentat.
Primul dintre ele ar fi stabilitatea
culorii în timp. Aceastæ informaﬂie este
greu de gæsit la cei mai mulﬂi dintre
fabricanﬂi sau este trecutæ sub tæcere
datoritæ calitæﬂii îndoielnice. Faﬂæ de
sursele convenﬂionale, la LED-uri pot
exista variaﬂii notabile în aparenﬂa de
culoare a luminii øi aceasta chiar de la
începutul instalærii. În mod normal,
lângæ Temperatura de Culoare ar trebui trecutæ øi informaﬂia legatæ de
Indicele SDCM (Standard Deviation
Colour Matching). Un indice SDCM
1x aratæ o variaﬂie de +/-30K între
surse, 2x +/-60K, 4x +/-100K øi 7-8x
+/-175K. În deciziile inportante de
achiziﬂie solicitaﬂi valoarea acestui
indice, mai ales în cele legate de sistemele de iluminat comercial. Asta dacæ

nu væ doriﬂi sæ aveﬂi øi un “pom de
Cræciun” tot anul øi un sistem de iluminat.
Un al doilea aspect ar fi efectul
negativ al luminii “albastre” asupra
sænætæﬂii umane. LED-ul pe care ochiul
uman îl percepe ca alb, mai ales cel de
proastæ calitate øi cu temperatura de
culoare peste 5000K, emite în lungimile de undæ albastre. Se încetineøte
sau se suprimæ astfel producerea de
melatonina. Pærerile sunt împærﬂite, de
o parte tehnicieni, de cealaltæ parte
medici. Însæ din punctul nostru de
vedere, chiar dacæ suntem ingineri de
formaﬂie, nu credem cæ trebuie neglijate studiile øi concluziile medicilor.
Cred chiar cæ ar trebui sæ ﬂinem seama
doar de concluziile medicilor. Dacæ o
asociaﬂie ca AMA (American Medical
Association) a emis un ghid de orientare pentru comunitæﬂi cu privire la
selecﬂia iluminatului cu LED, cu
scopul de a reduce efectele dæunætoare
asupra omului, poate cæ înseamnæ ceva.
Nu øtiu ce importanﬂæ vor da unii subiectului sau dacæ îl vor considera un
subiect. Eu personal voi renunﬂa la
orice sursæ de luminæ artificialæ având
peste 4000K øi în tot cazul, în camera
copiilor am revenit la iluminatul tradiﬂional cu læmpi cu halogen.
Flicker
Caracteristicile de flicker ale LEDului sunt date de calitatea driverului.
În mod normal, tocmai pentru a preveni fenomenul de flicker, prima
cerinﬂæ este cæ frecvenﬂa la ieøirea
dintr-un driver trebuie sæ fie de douæ
ori mai mare decât cea de intrare. Fabricantul de drivere ar trebui sæ ofere
ca informaﬂie indicele de flicker øi
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procentul de pâlpâire, cifre care, în cele
mai multe cazuri, nu sunt prezentate în
fiøele tehnice ale produselor sau a
etichetærii. Sunt informaﬂii esenﬂiale.
Dacæ nu se obﬂin de la furnizorul de
drivere, ar trebui ca producætorul de
corpuri de iluminat sæ efectueze teste
pentru a mæsura în mod direct pâlpâirea. Puteﬂi face o verificare simplæ la
flicker a LED-ului, cu telefonul mobil.
Daﬂi drumul la camera de filmat øi
îndreptaﬂi-o cætre LED. Dacæ vedeﬂi
pâlpâire în ecran... ei bine, s-ar putea sæ
o vedeﬂi øi acasa din când în când...
dacæ væ decideﬂi sæ cumpæraﬂi.
În principiu, ar trebui sæ avem toatæ
încrederea cæ fabricanﬂii încearcæ sæ
aducæ pe piaﬂæ produse verificate în
fiecare stadiu. În principiu, øtim însæ
sigur øi cæ toate aceste eforturi costæ.
Nu øtim însæ câﬂi dintre fabricanﬂi
aplicæ litera tehnologicæ în toate aceste
stadii sau dacæ au voinﬂa, potenﬂialul
tehnologic sau uman de a o respecta.
În tot cazul, cei care clameazæ cæ vând
LED-uri ieftine sunt de evitat. Peste
acest amalgam tehnic care a fost împins
în piaﬂæ înainte de a se termina perioada de cercetare, apar însæ øi presiunile politice, ecologice øi comerciale.
Dæ foarte bine în peisajul actual sæ
vopseøti comunicarea în verde øi sæ
“vinzi” eficienﬂæ energeticæ în sisteme
de iluminat sau reducere de CO2. La
producﬂie însæ se consumæ ceva mai
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mult decât înainte. Materialele plastice
speciale sau aluminiul sunt ambele
energofage. Ar trebui sæ facæ cineva
totalul energiei consumate pentru
ansamblu øi nu doar sæ clameze economii de energie care øi aøa, de cele
mai multe ori, sunt chestionabile. Sæ se
înmulﬂeascæ milioanele de corpuri stradale existente cu o medie de 2-3 kg de
aluminiu pe corp, ca sæ estimæm cu
câtæ energie se va produce acest aluminiu... începând de la extracﬂia de
minereu.
Se produc înlocuiri de sisteme de
iluminat pe scaræ largæ, færæ a se ﬂine
seama de vechimea sau de eficacitatea
luminoasæ a sistemelor înlocuite. În
special în iluminatul stradal înlocuirea
a devenit o modæ. Sodiul cu ~100-120
Lm/W la care existau suficiente metode de dimare øi control, se înlocuieste cu LED-uri cu lumina 6500K
asta cæ sæ se atingæ cei circa 120Lm/W.
În plus, nici corpurile nu au totdeauna
distribuﬂiile corespunzætoare øi deci,
cel puﬂin pentru moment, uitaﬂi de uniformitæﬂi, orbiri, poluare luminoasæ
sau sænætate.
Sigur, moda este împinsæ de aøa
numitul Smart City… Sunt suficiente
Sisteme de Iluminat de acest tip
instalate, mai ales în Marea Britanie. În
ultimul timp însæ, oamenii au început
sæ realizeze ca plætesc ceva mai mult
decât înainte pentru recuperarea cre-

ditelor fæcute de Consiliile Locale, cæ
nu au luminæ suficientæ, ca s-a stricat
specificul local prin înlocuirea corpurilor vechi, cæ sunt o mulﬂime de
intervenﬂii deøi n-ar trebui. Nu am
nimic împotrivæ (deøi nu cred cæ mæ va
întreba cineva vreodatæ): implementaﬂi
reﬂele de supraveghere øi control peste
tot dacæ aøa va fi mai bine. Respectaﬂi
însæ cerinﬂele luminotehnice dacæ tot
væ folosiﬂi de corpul de iluminat.
Sunt multe Sisteme de Iluminat
Comercial schimbate în ultimii doi ani,
în care culorile sunt fade, LED-urile
orbesc øi, în mai puﬂin de un an sau
doi, s-a fæcut treptat întuneric. De la
sine, nu væ gândiﬂi la vreun sistem de
management. Oare le-a spus cineva de
Ra <60, 6500K, SDCM 7x, L50B30 la
ofertare? Sigur s-a discutat de Lm/W øi
de perioada de recuperare.
Sunteﬂi bombardaﬂi cu diversele
oferte speciale, atât pe net cât øi în
reﬂelele DiY. Am væzut zilele trecute
4,99 LED-ul… consum 1 virgulæ ceva
W… bune sæ væ vedeﬂi interiorul buzunarelor sau sæ nu stea pisica pe întuneric vreo douæ sæptæmâni… nu uitaﬂi
ce øtiﬂi de mult: preﬂul este primul
indicator de calitate.
Poate cæ ar mai fi lucruri de spus.
Este clar ca LED-ul øi-a câøtigat locul
întâi în Sistemele de Iluminat. Mai ales
datoritæ posibilitæﬂilor de control øi
facilitæﬂilor oferite de alianﬂa între
luminæ øi electronicæ. Læsaﬂi însæ ca
lucrurile sæ vinæ dintr-o evoluﬂie normalæ øi læsaﬂi-ne posibilitatea de a
alege. Îmi este imposibil sæ înﬂeleg de
ce clienﬂii sunt “cam împinøi” sæ plæteascæ un concept care tehnologic încæ
nu este pus la punct peste tot øi în care
încæ mai sunt controverse medicale.
Îmi vine greu sæ înﬂeleg de ce atunci
când este vorba de vedere, care înseamnæ mai mult de 90% din volumul
informaﬂiilor procesate de om, existæ o
asemenea largheﬂe faﬂæ de producætori
în evitarea menﬂionærii unor date importante pentru client. La alimente, de
exemplu, este considerat important sæ
avem toate E-urile trecute pe ambalaj øi
sunt din ce în ce mai multe øi mærunte.
Însæ nu va mai fi aøa de important
sæ vedem sæ citim etichetele… Suav øi
complice ne va øopti Smartphone-ul la
ureche ce a aflat prin LiFi de la douæ
tuburi LED care bârfeau deasupra
raftului…
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