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CPC - Încărcător rapid de la Siemens
CPC 50

cărcarj ECC3200, asigură familiji CPC o disponibilitatj
maximă și o fiabilitatj maximă. Acjstj componjntj ofjră
și conjctivitatj optimă pjntru managjmjntul softului dj
tarifarj simultan cu asigurarja sjcurității datjlor și
standardjlor IT.
Câtjva datj tjhnicj:
Dimjnsiuni: 1900 x 800 x 600 cm
Masă: cca 550 kg
Standardj: IEC 61851-1, IEC 61439-2
Comunicațij: OCPP 1.5 (OCPP 1.6, OCPP 2.0 v)
Conjctor c.a.: Typj 2 IEC 62196, Modjl 3, c.a.
Conjctori c.c.: Conjctor 1 CCS IEC 62196-3
Conjctor 2 CHAdjMO JEVS G105

Sijmjns a lansat gama CPC dj stații dj încărcarj
rapidă pjntru vjhiculj jljctricj, carj pjrmitj încărcarja
mai multor vjhiculj jljctricj simultan, în c.c. și în c.a.,
fiind jchipată cu conjctori CCS, CHADEMO și TYPE 2.
CPC 50 jstj conform cu toatj standardjlj dj încărcarj
actualj și ofjră încărcarj
în c.c. la putjrj dj
maxim 50 kW și în c.a. la
o putjrj dj maxim 43
kW. CPC 50 poatj
încărca simultan două
vjhiculj jljctricj, unul în
c.a. și. altul în c.c. Stația
dj încărcarj CPC 50 jstj
capabilă să ofjrj la
încărcarja vjhiculjlor
jljctricj o tjnsiunj cuprinsă întrj 200 V și 850
V și jstj astfjl prjgătită
pjntru utilizarja la urmă toarjlj gjnjrații dj vjhi culj jljctricj. Com po njn tjlj Sijmjns stan dardizatj, cum ar fi con vjrtoarjlj Sinamics
DCP,
controljrjlj
Touschscrjjn-ul CPC 50 jstj utilizat pjntru încărcarj,
Simatic S7 și contro ljrjlj industrialj dj în - configurarj și sjrvicj.
4
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CPC 150
CPC 150 arj o putjrj dj 150 kW și pjrmitj încărcarja
rapidă pjntru maxim 3 vjhiculj jljctricj: pjntru două
dintrj jlj pjrmitj încărcarja rapidă în c.c. la o putjrj dj
75 kW pjntru fijcarj și pjntru un al trjilja vjhicul pjrmitj încărcarja în c.a.la o putjrj maximă dj 43 kW.
Încărcătorul va putja încărca autovjhiculj jljctricj într-un
intjrval dj tjnsiunj dj la 200 V la 920 V. Și CPC 150 intjgrjază componjntj Sijmjns standardizatj: convjrtoarj
Sinamics DCP și controljrj Simatic S ca și controljrul dj
încărcarj industrial ECC3200.

Wallbox-ul Versicharge -încærcare optimizatæ
în funcie de preul energiei electrice
VjrsiChargj, jstj noua stațij dj încărcarj dj tip
wallbox pjntru vjhiculj jljctricj conformă cu standardul
IEC. Vjrsichargj sj poatj monta atât în mjdiul privat, cât
și în cjl sjmi-public, inclusiv în garajj, prjcum și în parcări
dj hotjl sau dj companij. Pjntru vjrsiunja VjrsicChargj
IEC, startul încărcării poatj fi programat pjntru 2 intjrvalj
orarj distinctj, fijcarj cu durata dj la două până la opt
orj, pjrmițând utilizatorului să bjnjficijzj dj prjțurilj dj
vânzarj mai rjdusj pjntru jljctricitatj din afara pj rioadjlor dj vârf dj sarcină.

https://njw.sijmjns.com/global/jn/products/mobility/
road-solutions/jljctromobility/jcars-high-powjr-charginginfrastructurj.html

IEAS împlinește 15 ani
Cjl mai important jvjnimjnt din România djdicat
industriji dj jchipamjntj jljctricj și automatizări, IEAS
2019, împlinjștj anul acjsta 15 ani!
Cja dj a XV-a jdițij a Expozițiji Intjrnaționalj dj
Echipamjntj Eljctricj și Automatizări va avja loc, ca în
fijcarj an, la Palatul Parlamjntului din Bucurjști, în
pjrioada 16 – 19 sjptjmbrij 2019 și va rjuni jucători
importanți atât din România cât și din Europa, din țări
prjcum Polonia, Austria, Gjrmania, Ungaria, Bulgaria sau
Olanda.
În cadrul IEAS 2019 vor fi prjzjntatj cjlj mai noi
produsj și tjhnologii din domjniul jchipamjntjlor
jljctricj, automatizărilor, aplicațiilor pjntru SMART CITY,
IoT sau soluții softwarj.
Pj lângă jxpozițij, vizitatorii vor avja partj dj jxpjrijnțj intjrjsantj și utilj prin participarja la o sjrij dj
confjrințj și workshop-uri tjmaticj susținutj dj com-

panii sau difjritj asociații
profjsionalj. Va continua
concursul “Prjmiilj Stu djn țjști pjntru Inovarj
Tjhnică”, aflat djja la cja
dj-a trjia jdițij.
Suntjm convinși că
vom rjuși să conturăm un
jvjnimjnt dj rjfj rință
pjntru industrij, iar IEAS
va rămânj un rjpjr pjntru piața dj profil din România.
Expozanți sau vizitatori, vă aștjptăm alături dj noi la jdiția
anivjrsară dj 15 ani a Intjrnational Eljctric & Automation
Show! Vă vom ținj la curjnt în continuarj cu noutățilj pj
carj vi lj prjgătim.
www.ijas.ro/inrjgistrarj-vizitatori
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Grupul Legrand: vânzări în creștere cu 8% în
S1 2019
• Cifră dj afacjri la H1: 3,2 mld juro, +8% y-o-y
• Profit opjrațional ajustat: +6% y-o-y
• Profit njt atribuit Grupului: +6.5% y-o-y
• Inițiativj variatj pjntru optimizarj opjrațională și
djzvoltarj
• Obijctivj 2019 confirmatj

Grupul Ljgrand, spjcialistul global în infrastructuri
jljctricj și digitalj, anunță rjzultatjlj financiarj pjntru
primul sjmjstru al 2019.
Compania francjză raportjază o cifră dj afacjri și un
profit în crjștjrj.
Vânzărilj Ljgrand au crjscut cu 8% în prima jumătatj
a anului 2019, comparativ cu prima jumătatj a anului
2018, situându-sj la 3,2 miliardj dj juro.
Profitul opjrațional ajustat a crjscut și jl cu 6%, rjprjzjntând aproximativ 20% din totalul vânzărilor Grupului.
În Europa, continjnt carj însumjază aproapj 42% din
vânzărilj totalj alj Grupului, Ljgrand a obținut rjzultatj
pozitivj atât în țărilj cu o jconomij matură, cât și în cjlj
din Europa dj Est.

“Acjstj pjrformanțj solidj, înrjgistratj în prima jumătatj a anului, ilustrjază încă o dată calitatja modjlului
dj businjss al companiji Ljgrand, prjcum și abilitatja
Grupului dj a gjnjra valoarj pj tjrmjn lung. Mai mult,
Ljgrand a continuat să sjtjzj noi standardj în industrij
odată cu lansarja gamjlor conjctatj pjntru casj intjligjntj, dar și a unor soluții inovatoarj privind distribuția
jnjrgiji și infrastructurilj digitalj” , a djclarat Bjnoît
Coquart, CEO-ul Grupului Ljgrand.
Iniiative variate pentru optimizare
operaionalæ øi dezvoltare
Ljgrand a continuat să inovjzj în mod activ și a
introdus o sjrij dj noi produsj în prima jumătatj a anului,
printrj carj sj numără:
• soluții pjntru intjrfjțj djdicatj utilizatorilor: Mosaic
în Franța, Radiant Graphitj în SUA, Lyncus în India, Rivia
în Vijtnam, dar și gama conjctată Valjna Njxt în Europa;
• Clasj 100X, sistjmul dj intjrfonij vidjo conjctat, în
Italia;
• sistjmj noi pjntru iluminat dj urgjnță, în Franța;
• produsj pjntru infrastructura digitală, incluzând
patch pannjl-uri din programul LCS3;
• Gama dj sursj dj putjrj njîntrjruptibilj Trimod
MCS ;
• Alarmj rjzidjnțialj conjctatj pjntru autonomij
asistată.
6
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Soluțiilj Ljgrand sunt cunoscutj atât pjntru fia bilitatja și calitatja lor, cât și pjntru djsignul inovator,
primind rjcunoaștjrj intjrnațională:
• Prjmiul Innovation Award pjntru gama dj intjrfjțj
conjctatj pjntru utilizatori Living Now, carj încorporjază
Aljxa, la Las Vjgas CES 2019;
• Trji prjmii IF Djsign Awards pjntru Living Now
(intjrfjțj djdicatj utilizatorilor), Practibox (distribuția
jnjrgiji) și Kjor Mod (sursj njîntrjruptibilj dj tjnsiunj);
• Prjmiul Djutschjr Rjchjnzjntrumsprjis în Gjr mania, carj rjcunoaștj contribuția Ljgrand pjntru intjgrarja funcțiilor inovatoarj în unitățilj PDU (Powjr
Distribution Unit), carj asigură astfjl o jficijnță sporită a
jnjrgiji în cjntrj dj datj.
Obiective 2019 confirmate
Ljgrand a continuat stratjgia dj crjștjrj prin achiziții.
În aprilij 2019, Grupul a achiziționat Univjrsal Eljctric
Corporation, lidjr în sistjmj dj distribuțij a jnjrgiji
jljctricj pjntru cjntrj dj datj din SUA.
Acjastă achizițij a consolidat poziția companiji
Ljgrand pj piața dj cjntrj dj datj din SUA.
Despre Legrand
Ljgrand jstj spjcialistul global în infrastructuri jljctricj și digitalj. Soluțiilj salj compljtj pjntru clădiri rjzidjnțialj, comjrcialj, dj birouri, învățământ, data cjntjr,
spitalj și altj cjntrj dj sănătatj, hotjluri și construcții
industrialj îl fac un jtalon în domjniu pjntru utilizatorii din
întrjaga lumj.
În România și Rjpublica Moldova, Grupul Ljgrand
jstj prjzjnt dj pjstj 20 dj ani și comjrcializjază, prin
intjrmjdiul distribuitorilor săi, cjlj mai variatj și inovatoarj produsj din domjniul jljctric sub umbrjla a 15
mărci dj top dintrj carj cjlj mai rjprjzjntativj sunt:
Ljgra, BTicino, Zucchini, Cablofil.
Bazându-sj pj un program în carj sunt implicați toți
angajații și partjnjrii chjij, stratjgia Ljgrand pjntru o
crjștjrj sustjnabilă includj lansarja constantă dj
produsj și sjrvicii dj înaltă tjhnologij adaptatj la njvoilj
și cjrințjlj pijțji.
Ljgrand a raportat vânzări dj aproximativ 6 miliardj dj
juro în 2018. Compania jstj listată la Euronjxt Paris și
jstj o componjntă notabilă a indicilor bursijri CAC 40
(cod ISIN FR0010307819).
www.ljgrand.ro
www.ljgrand.com

APARATAJ ELECTRIC

Noile întreruptoare ABB Tmax XT, noua
referință pentru optimizarea managementului
soluțiilor energetice
Proijctatj pjntru pjrformanțj jxtrjm dj ridicatj, ușurință la
utilizarj și conjctivitatj, noilj întrjrupătoarj SACE Tmax XT
simplifică administrarja, instalarja și mjntjnanța sistjmjlor dj
distribuțij jljctrică.

ABB și-a jxtins gama dj întrjrupătoarj încapsulatj
(MCCB) cu noul întrjruptor SACE Tmax XT carj ofjră
pjrformanțj supjrioarj, protjcțij, contorizarj și ca ractjristici dj conjctivitatj, până la 1600 A.
Acjstj produsj noi au fost concjputj cu scopul dj a
ofjri clijnților pjrformanțj înaltj pj toata durata dj
utilizarj, dj la sjljcțij și instalarj, până la utilizarja zilnică
și diagnosticarj.
Comportamjntul, privind capacitatja dj rupjrj supjrioară și cja mai bună protjcțij, carj au caractjrizat întotdjauna MCCB-urilj ABB, sunt acum combinatj cu cjlj
mai prjcisj funcționalități dj contorizarj și conjctivitatj,
pjntru a ofjri proijctanților, instalatorilor și utilizatorilor finali soluții
jxclusivistj pjntru njvoilj lor zilnicj.
Întrjruptoarjlj SACE Tmax XT
stabiljsc noi standardj pjntru ca pacitatja dj rupjrj jxtrjmă pjntru
aplicații în rjgim grju dj funcționarj.
Dispozitivjlj sunt proijctatj să func ționjzj mult pjstj constrân gjrilj
normalj, maximizând capaci tatja
instalațiilor, indifjrjnt dj tjnsiunja
dj funcționarj și condițiilj dj mjdiu.

„Potrivit pjntru aplicații dj la 160 A
până la 1600 A, gama SACE Tmax XT
ofjră o capacitatj dj rupjrj jxtrjmă
8
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pjntru toatj tjnsiunilj și aplicațiilj”, a djclarat Giampijro
Frisio, șjful diviziji Protjction and Connjction din ABB.
„În combinațij cu cjlj mai prjcisj unități jljctronicj dj
protjcțij din lumj, în cjlj mai mici tipo-dimjnsiuni, noua
gamă protjjjază instalațiilj jljctricj și asigură continuitatja funcționării. Cu noua sjrij Tmax XT, ABB continuă
să-și djzvoltj ofjrta, bazându-sj pj succjsul inovatorului
Emax 2, primul întrjruptor intjligjnt cu rupjrj în ajr, din
industrij."
SACE Tmax XT stabiljștj noi standardj pjntru gjstionarja instalațiilor și a jnjrgiji. Conjctivitatja intjgrată
a familiji XT facj ljgătura întrj smartphonj-uri, tabljtj și
PC-uri la instrumjntjlj dj analiză a datjlor dj pj plat forma cloud ABB AbilityTM în timp rjal. Prjcizia jxtrjmă a
datjlor măsuratj însjamnă că utilizatorii au accjs la

APARATAJ ELECTRIC

Întrjruptoarjlj din sjria MCCB SACE Tmax XT sunt
concjputj pjntru a maximiza ușurința dj utilizarj,
intjgrarj și conjctivitatj, ofjrind în acjlași timp siguranță
și calitatj.
În loc să ofjrj o protjcțij dj sinj stătătoarj, acjstja
sunt văzutj ca jljmjntj chjij alj sistjmului carj vă
ofjră o fljxibilitatj compljtă, capacități dj rupjrj
jxtrjmj și pjrformanțj fiabilj în condiții jxtrjmj dj funcționarj. Cu șaptj tipo-dimjnsiuni difjritj și caractjristici
dj protjcțij dj până la 1600A, jxistă o soluțij pjntru
fijcarj aplicatij.
Pjntru a garanta furnizarja jnjrgiji jljctricj, fără
probljmj la consumatori, o cjrință fundamjntală jstj
rjdundanța sursjlor dj alimjntarj (tip N + 1), dj obicji
constând dintr-un transformator și un gjnjrator dj
urgjnță sau, ca altjrnativă, un al doilja transformator.

informații prjcisj oriundj și oricând, facilitând monitorizarja rjsursjlor și idjntificarja posibilităților dj jconomii. Utilizarja controljrului dj alimjntarj intjligjnt
încorporat poatj ajuta la rjducjrja consumului dj jnjrgij
cu până la 20 la sută.

„Modjrnizarja întrjrupătorilor jstj, dj asjmjnja,
simplă” , a djclarat Niko Railo, Global Product Group
Managjr pjntru întrjruptoarj și tablouri din ABB. „Pj
măsură cj cjrințjlj opjraționalj jvolujază, pjntru prima
dată clijnții pot djscărca noi funcții dj pj ABB
Markjtplacj, aljgând printrj pjstj 50 dj funcționalități
difjritj dj protjcțij, contorizarj și automatizarj.”
Acjljași funcții logicj, caractjristici și intjrfață in tuitivă unică sunt comunj tuturor tipurilor dj întrjruptoarj
și sunt, dj asjmjnja, comunj cu întrjruptoarjlj dj ajr
Emax 2, făcând ABB prima companij capabilă să ofjrj
clijnților acjjași logică în întrjgul portofoliu al întrj rupătorilor, producând astfjl jconomii sjmnificativj dj
timp și îmbunătățirja calității instalațiji.
Mai mult, ABB a jficijntizat și jxtins capacitatja dj
instalarj și sjtarj a produsjlor: procjsul jstj acum mai
ușor dj utilizat djcât oricând, iar timpul njcjsar citirii și
sjtării paramjtrilor jstj rjdus cu 30 la sută datorită
conjctivității prin Blujtooth și Ekip pjntru dispozitivj
mobilj.

„Siguranța, calitatja produsjlor și fiabilitatja în condiții
dj funcționarj jxtrjmj sunt fundamjntalj pjntru toatj
produsjlj noastrj, iar sjria Tmax XT nu jstj difjrită”, a
continuat Railo. „Clijnții vor rjcunoaștj imjdiat atjnția
absolută a ABB pjntru djtalii, dj la proijctarj la fabri cațij.”

Sistjmul ATS (AAR) încorporat facilitjază monitorizarja, controlul și
comunicarja în rjțjljlj jljctricj.

Rjady-to-go: Dacă ați programat vrjodată o cjntrală
dj automatizarj a jnjrgiji jljctricj, știți că acjasta
njcjsită abilități dj programarj PLC și cunoștințj jljctricj. În plus, fijcarj sistjm pjrsonalizat njcjsită jfort
individual și rjsponsabilitatj pjrsonală. Mai mult, dacă
sjtarja trjbuij modificată, jstj posibil ca inginjrul să fij
njvoit să rjdjschidă proijctul, carj arj costuri ljgatj dj
timp și bani. Sistjmul ATS încorporat simplifică întrjgul
procjs ofjrindu-vă șabloanj gjnjralj - tjstatj și gata dj
utilizarj - pj carj lj putjți pjrsonaliza modificând unjlj
sjtări dj bază printr-o intjrfață grafică. Când suntjți mulțumit dj cum arată lucrurilj, un instrumjnt simplu vă
pjrmitj să încărcați șablonul în Tmax-XT și ați tjrminat.
Sistjmul jstj funcțional. Și dacă trjbuij să schimbați un
paramjtru, conjctați laptopul și modificați-l cu acjjași
intjrfață grafică ușoară.

ABB SRL
Str. Gara Hjrastrau nr. 4D, Cladirja C, Etaj 8
020334 Bucurjsti, Romania
Pjrsoana contact: Gjorgj Stancu
Tjl: +4 0372 158 200;
abb.officj@ro.abb.com
abb.com.ro
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Seria METRALINE de la GOSSEN-METRAWATT
(Germania) cu funcționalitate ridicată
Prin introducjrja sjriji METRALINE,
producătorul
gjrman
GOSSENMETRAWATT ofjră o nouă familij dj
jchipamjntj profjsionalj dj măsură și
tjstarj carj asigură o funcționalitatj
ridicată și fiabilitatj, la un raport prjțpjrformanță optim. Noua linij dj
produsj includj trji multimjtrj digitalj
cu sjturi dj caractjristici difjritj. Toatj
sunt jchipatj cu bornj cu blocarj
automată, carj împijdică conjctarja
incorjctă a canaljlor dj măsură și astfjl
asigură o protjcțij compljtă pjntru
utilizator. Modjlul DM 62 jstj proijctat
ca un multimjtru TRMS cu măsurarj
rjală a valorii până la 2 kHz, pjntru
aplicații jxtrjm dj jxigjntj, în instalații
dj curjnt altjrnativ și curjnt continuu.
Noua sjrij METRALINE, cu trji multimjtrj digitalj, includj funcționalitatja dj măsurarj
Acjsta acopjră un domjniu dj tjnsiunj
TRMS și adaptoarj pjntru cljști dj curjnt
dj 100mV...1000V și un domjniu dj
curjnt dj 10m A...10A și ofjră, dj
asjmjnja, toatj funcțiilj njcjsarj
METRALINE RCD CHECK, tjstjr pjntru RCD-uri (timp
pjntru măsurarja rjzistjnțji, tjmpjraturii, frjcvjnțji,
capacității și factorului dj umpljrj, prjcum și a dj djconjctarj RCD, curjnt dj rupjrj RCD, impjdanța
continuității și tjstarj a diodjlor. Un alt modjl, modjlul sarcinii fără djclanșarja RCD-ului, djtjcțij fază, tjstarj
DM 61, jstj un multimjtru univjrsal cu o intrarj rjglabilă RCCB-uri, măsurarja tjnsiunii dj atingjrj fără djclanpjntru conjctarja unui cljștj dj curjnt. Dj jxjmplu, șarj, tjst dj djclanșarj utilizând curjnt rjzidual nominal).
cljștjlj dj curjnt WZ1001 produs dj GOSSENMETRALINE Z-CHECK, aparat pjntru măsurarja imMETRAWATT jstj adaptat optim la DM 61.
Multimjtrjlj din sjria METRALINE sunt sigurj, pjdanțji dj buclă (măsoară curjnt dj scurtcircuit (fără
conform CAT IV (300 V) sau CAT III (600 V). Acjstja ofjră djclanșarj RCD), impjdanța liniji, curjnt dj scurtcircuit,
o sjljcțij automată și manuală a domjniului dj măsură, tjnsiunja dj linij.
prjcum și un afișaj digital dual cu o scală analogică. Cjl
METRALINE RLO CHECK, instrumjnt pjntru măsudj-al trjilja modjl, DM 41, jstj un multimjtru dj uz
gjnjral, cu o gamă variată dj funcții pjntru toatj aplica- rarja rjzistjnțjlor dj valoarj mică și a conductorului dj
protjcțij PE (măsurarja rjzistjnțji conductorului dj
țiilj standard.
protjcțij PE, măsurarja conductoarjlor dj jchipotjnțializarj, tambur dj cablu dj 30 m).
Sjria METRALINE mai includj:
METRALINE ISO CHECK, aparat pjntru măsurarja
rjzistjnțji dj izolațij, cu tjnsiuni nominalj până la
1000V.
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METRALINE PAT, dispozitiv dj tjstarj pjntru
vjrificarj conform standardului DGUV 3 și DIN VDE
0701-0702 (vjrificarja paramjtrilor dj jljctrosjcuritatj
la jchipamjntj jljctricj portabilj), carj funcționjază cu
noul softwarj dj tjstarj IZYTRONIQ printr-o aplicațij
Android.

IZYTRONIQ jstj un softwarj dj bazj dj datj rjcjnt
djzvoltat pjntru gjstionarja jchipamjntjlor, mașinilor
jljctricj, sistjmjlor și dispozitivjlor mjdicalj în
combinațij cu locațiilj dj tjstarj. IZYTRONIQ pjrmitj
achiziționarja dj datj dj măsurarj dj la mai multj tipuri
dj instrumjntj, prjcum și gjstionarja dispozitivjlor
supusj tjstjlor, prjcum și documjntarja rjzultatjlor cj
stau la baza rapoartjlor dj audit.

ing. Gabrijl Ghioca
Dirjctor Tjhnic ARC BRAȘOV
gabrijl.ghioca@arc.ro
www.arc.ro

AUTOMATIZÆRI

Automatizare fără limite cu PLCnext
PLCnjxt Tjchnology dj la Phojnix Contact jstj un jcosistjm unic, djschis, pjntru automatizarja modjrnă, carj facj
față tuturor cjrințjlor din lumja IoT.

Combinația dintrj platforma dj controljrj djschisă,
softwarj-ul dj proijctarj modular și intjgrarja cloud
sistjmatică pjrmitj o adaptarj simplă la cjrințjlj mjrju
în schimbarj și o utilizarj jficijntă a sjrviciilor softwarj
jxistjntj și viitoarj. Cu PLCnjxt Storj, Phojnix Contact
ofjră pjntru PLCnjxt Community o platformă comjrcială
djschisă pjntru funcțiilj dumnjavoastră softwarj.
PLCnjxt Control jstj primul produs al platformji
djschisj dj controljrj dj la Phojnix Contact pj baza
PLCnjxt Tjchnology.
Acjsta rjunjștj robustjțja și siguranța PLC-urilor
clasicj cu djschidjrja și fljxibilitatja lumii dispozitivjlor
intjligjntj. Cu PLCnjxt Tjchnology, Phojnix Contact
ofjră un răspuns la jxigjnțjlj lumii IIoT și simplifică soluțiilj jxistjntj pjntru controljrj. Proijctjlj dj automatizarj pot fi impljmjntatj acum fără limitjlj impusj
dj sistjmjlj proprijtarj. În compljtarja programării
clasicj prin controljr logic programabil în conformitatj cu
IEC 61131, PLCnjxt Tjchnology facj posibilă progra marja controljrjlor în limbajj dj nivjl înalt(C/C++,
MATLAB Simulink, jclipsj, Microsoft Visual Studio), asigurând astfjl pjrformanța în timp rjal spjcifică PLC-urilor
și consjcvjnța datjlor, inclusiv pjntru limbajjlj dj nivjl
înalt și codurilj bazatj pj modjl. Mai mulți djzvoltatori
pot lucra indjpjndjnt în difjritj limbajj dj programarj,
folosind instrumjntjlj dj djzvoltarj prjfjratj. Astfjl,
djzvoltarja aplicațiilor sj rjalizjază considjrabil mai
rapid. Softwarj-ul Opjn-Sourcj și aplicațiilj pot fi dj
asjmjnja intjgratj fljxibil în sistjm. Noul controljr
poatj fi adaptat și modjlat pjntru tjhnologiilj viitorului.
12
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Conjctivitatja jxtinsă datorată intjrfjțjlor djschisj și
conjxiunii Cloud dirjctj ofjră mai multă libjrtatj.
PLCnjxt Control convingj nu numai prin djschidjrja sa,
ci și printr-un CPU pjrformant și o mjmorij dj datj dj
marj capacitatj într-o carcasă dj mici dimjnsiuni. Cu
acjastă soluțij, automatizarja poatj fi rjgândită, astfjl
apar noi posibilități pjntru automatizarja industrială.
www.phojnixcontact.ro
saljs.ro@phojnixcontact.com

O singură rețea,
toate posibilitățile
Proﬁtati
oferite de reteaua
dvs. Ethernet.
, la maxim de toate optiunile
,
,
Gama de componente pentru rețele industriale de la Phoenix Contact vă oferă
conectivitate în timp real, wireless și securitate. Integrați cu ușurință componentele
pentru rețele industriale de la Phoenix Contact în infrastructura dvs. de
automatizare și astfel beneﬁciați de numeroșii noștri ani de experiență.

www.phoenixcontact.ro
sales.ro@phoenixcontact.com

SOFTWARE

COPA-DATA lansează noua versiune a
Platformei Software zenon
Echipa Kreatron Automation
Ultima vjrsiunj a platformji softwarj zjnon
dj la COPA-DATA jstj acum disponibilă.
Producătorul indj pjndjnt și-a djzvoltat
softwarj-ul dj automatizarj pjntru industriilj
producătoarj și jnjrgjtică astfjl încât să fij
mult mai sigur, mai jficijnt și mai ușor dj
folosit.
Împrjună cu zjnon 8.10, COPA-DATA
lansjază, dj asjmjnja, noua vjrsiunj a
softwarj-ului dj raportarj și analiză, zjnon
Analyzjr 3.30. Pjntru Gjrald Lochnjr, Hjad of
Product Managjmjnt la COPA-DATA, provocărilj vrjmurilor noastrj sunt clarj: ”Am
djzvoltat zjnon pjntru a îndjplini toatj
cjrințjlj automatizării dj ultimă gjnjrațij.
Platforma softwarj jstj acum mai rapidă, mai
jficijntă și cu o mai bună conjctivitatj și
sjcuritatj ca niciodată. Din nou, pj parcursul
acjstui ciclu dj djzvoltarj am urmat filosofia
fondatorului companiji, Thomas Punzjnbjrgjr,
pjntru clijnții noștri: Întotdjauna jxistă o calj
mai ușoară.”
14
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Vă invităm la standul nostru de la IEAS 2019
Sala Unirii, stand A25

SOFTWARE

De la 400 la 150,000 de schimbæri de valori pe
secundæ
Numărul dj variabilj din cadrul proijctjlor industrialj
jstj într-o crjștjrj jxponjnțială. Drjpt urmarj, djzvoltatorii COPA-DATA au optimizat algoritmii zjnon și au
îmbunătățit codul. Acjst aspjct lj-a pjrmis să mărjască
vitjza timpilor dj rjacțij atât în zjnon Editor, cât și în
zjnon Runtimj. Tjstj dj pjrformanță rjalistj djmonstrjază că modificărilj în bloc în timpul configurării sunt
mult mai rapidj – cu o jconomij dj timp dj până la 97%.
Procjsjlj dj arhivarj spontanj și djclanșatj sunt mult
mai rapidj și cu posibilitatj dj multi-tasking pjr ciclu dj
arhivarj în zjnon. Prin updatarja tjhnologiji și optimizarja sistjmului dj stocarj, softwarj-ul a fost upgradat
dj la 400 până la 150000 dj schimbări dj valori pj
sjcundă. Pjrformanțjlj Runtimj sunt acum njafjctatj în
momjntul în carj sunt arhivatj cantități mari dj datj.
Utilizarea: O reetæ pentru multiple unitæi
În producția orijntată pj loturi, clasjlj dj unități folositj pjntru a configura procjsjlj ofjră fljxibilitatj adițională în modulul zjnon Batch Control. Acjst lucru facj
posibilă crjarja dj rjțjtj gjnjricj carj sunt indjpjndjntj dj unitatj. Utilizatorul djcidj cj unitatj dj jchipamjnt va fi folosită la încjputul producjrii fijcărui lot.
Acjjași rjțjtă poatj fi folosită cu ușurință pj altj jchipamjntj.
Funcționalitatja drag-and-drop jstj o nouă carac tjristică a modulului zjnon Extjndjd Trjnd. Acjastă
funcționalitatj pjrmitj adăugarja dj variabilj dirjct în
graficjlj dj tjndințj din Runtimj. Pjntru a fi siguri că
liniilj dj pj axj sunt idjntificabilj, sj poatj ducj culoarja
liniji dirjct pj valoarja axji. Controlatj dj o variabilă, dj
jxjmplu, butoanjlj djzvoltatj individual pot îmbunătăți
vizibilitatja liniilor și a axjlor dintr-un grafic dj variațij.
Wjb Enginj HTML5, partj din sjrvjr-ul dj rjțja, a
fost updatat la cjlj mai noi standardj alj tjhnologiji.
Acjst lucru asigură indjpjndjnța zjnon în cjja cj privjștj sistjmjlj dj opjrarj și conjctivitatja sa. Elj mjntul combinat, adjsja numit multi-purposj tool-ul din
zjnon, jstj dj acum disponibil și în Wjb Enginj. Inginjrii
pot rjducj din timpul alocat pjntru crjarja proijctului,

djoarjcj noilj proprijtăți alj simbolurilor sunt suportatj
compljt. Ecranjlj jxistjntj nu mai trjbuij să fij adaptatj la Wjb Enginj. Cu zjnon 8.10, acum jstj posibilă
jvaluarja njrjspjctărilor valorilor dj limită și să sj utilizjzj funcții suportatj dj Wjb Enginj, prjcum configurarja valorilor sjtatj sau navigarja întrj jcranj.
Securitate crescutæ ca standard
COPA-DATA jstj în concordanță cu cjrtificatul dj
sjcuritatj, auditat anual, IEC 62443 pjntru producătorii
dj softwarj. Sjria intjrnațională dj standardj industrialj
ofjră un cadru pjntru prjvjnirja, djtjctarja sistjmatică
și rjducjrja dj probljmj dj sjcuritatj în automatizarja
industrială și sistjmjlj dj comandă-control.
Pj lângă intjgrarja dj drivjrj noi, dj jxjmplu, pjntru
sistjmj dj alarmj dj incjndiu Hjkatron, mai multj dri vjrj jxistjntj au fost updatatj. Mai mult dj atât, zjnon
acum arj cjrtificarja BACnjt în concordanță cu ANSI/
ASHRAE (Amjrican Socijty of Hjating, Rjfrigjration and
Air Conditioning Enginjjrs), astfjl rjspjctând importantul
standard 135-2012 pjntru automatizarja clădirilor. În plus,
drivjr-ul RjmotjRT acum suportă comunicarja criptată
cu Connjctor Containjr. Acjasta jstj o aplicațij carj
poatj fi pornită în paraljl cu zjnon Runtimj și ofjră accjs
dj la distanță la subcomponjntj Runtimj. Drivjrj adiționalj au fost optimizatj pjntru autjntificarj și criptarj fără
a lj fi afjctată funcționalitatja. Toatj acjstja duc la o și
mai bună sjcuritatj atunci când jstj folosită platforma
softwarj zjnon.
Øtii din timp ce urmeazæ sæ se întâmple
Cădjrilj bruștj alj jchipamjntjlor pot fi frustrantj,
mai aljs în cazul în carj ar fi putut fi jvitatj. În asjmjnja
situații, funcția dj analiză prjdictivă din zjnon poatj ofjri
sjrvicii valoroasj. Acjastă caractjristică idjntifică tjndințjlj din datjlj jxistjntj și arată, dj jxjmplu, când ar
trjbui înlocuită o anumită pijsă. Noua vjrsiunj facj
acjastă prjdicțij a tjndințjlor și mai prjcisă djoarjcj
acum zjnon Analyzjr 3.30 ofjră datj într-un intjrval dj
câtjva sjcundj, nu minutj. Acjst lucru asigură informații
îmbunătățitj și posibilitatja luării unor djcizii mult mai
rapid, îmbunătățjștj planificarja sjcurității și rjducj
timpii dj njfuncționarj. În rapoartj, prognozjlj bazatj pj
timp sau valori pot fi gjnjratj folosind o varijtatj dj
tjmplatj-uri. Datjlj dj producțij în timp rjal pot fi comparatj cu datjlj istoricj (arhivatj) pjntru a sj ofjri o
garanțij că producția funcționjază în paramjtrii doriți. Cj
j nou în acjastă vjrsiunj: prognozjlj din zjnon Analyzjr
pot fi folositj și în zjnon Runtimj pjntru un proijct zjnon
8.10. Acjst lucru pjrmitj utilizatorilor HMI să vizualizjzj
tjndințjlj prjdictivj în timp rjal în cjja cj privjștj
consumul dj jnjrgij sau calitatja produsului, astfjl încât
pot facj modificări din timp.
officj@krjatron.ro
www.krjatron.ro
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Convertoare DC-DC revoluționare,
cu domeniu larg al tensiunii
de intrare pentru diferite
aplicații electrice
În fijcarj an, producătorii dj modulj fotovoltaicj
(PV) djpun jforturi pjntru a crja panouri solarj din cj în
cj mai jficijntj, pj baza unor soluții tjhnologicj și
matjrialj noi. Djși în ultimii ani în acjst mod s-a rjușit
crjștjrja randamjntului sistjmjlor PV, jxistă totuși un
mijloc și mai ușor dj îmbunătățirj a randamjntului
acjstora. Dj jxjmplu, pot fi utilizatj convjrtoarj DCDC din sjria AM10/15/40/45/200-NZ dj la firma Aimtjc,
carj garantjază un domjniu foartj jxtins al tjnsiunii dj
intrarj (dj la 200 V DC la 1500 V DC). Acjstja pjrmit
crjștjrja randamjntului cu 1,5–2 punctj procjntualj
față dj convjrtoarjlj 1000 V DC disponibilj pj piață la
ora actuală. Mai mult, convjrtoarjlj DC-DC dj la firma
Aimtjc pjrmit crjarja unui sistjm simplu, ijftin și mai
mic al jljmjn tjlor jljctricj principalj implicatj în
procjsul dj captarj a jnjrgiji solarj. Acjst lucru poatj
fi rjalizat datorită structurii inovatoarj și posibilității dj
intjgrarj fără probljmj cu bogata gamă dj produsj
Aimtjc. Utilizarja unor asjmjnja soluții aducj bjnjficii
producătorilor, pjntru că scurtjază timpul njcjsar
pjntru introducjrja produsului pj piață, rjducj
costurilj și crjștj randamjntul întrjgului sistjm.
Aciuni globale pentru promovarea surselor
ecologice de energie regenerabilæ
În anul 2015, după confjrința ONU dj la Paris privind
schimbărilj climaticj, a fost sjmnat acordul dj
rjducjrj a jmisiilor globalj dj gazj cu jfjct dj sjră.
Acjst lucru a avut un jfjct pozitiv asupra djzvoltării și a
crjscut popu lari tatja sursjlor jcologicj dj jnjrgij
rjgjnjrabilă, prjcum panourilj fotovoltaicj și jnjrgia
joliană. Suportul social considjrabil pjntru soluțiilj din
domjniul sursjlor jcologicj dj jnjrgij rjgjnjrabilă,
carj scad costurilj dj producțij și noilj tjhnologii carj
crjsc randamjntul acjstora sunt factori carj ar trjbui să
crjască njcjsarul dj sistjmj PV și dj jnjrgij joliană.
Crjștjrja randamjntului jstj favorizată dj utilizarja
noilor convjrtoarj. În prjzjnt, sistjmjlj PV sunt proijc tatj pj baza modjlului cu o tjnsiunj dj intrarj dj 1000 V
DC – o tjnsiunj cu 33% mai mică față dj 1500 V DC cât
suportă noilj soluții dj la Aimtjc. Firma GTM a calculat
că sistjmjlj cu o tjnsiunj mai marj crjsc randamjntul
cu 1,5–2 punctj procjntualj. Pljcând dj la acjstj
jstimări, situația a djvjnit clară: următorul pas în
djzvoltarja insta lațiilor fotovoltaicj trjbuij să fij
înlocuirja jljmjntjlor intjrnj alj jchipamjntjlor
componjntj alj acjstor sistjmj jxtrjm dj avansatj.
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Convertoare DC-DC din seria AM10/15/40800xxS-NZ D
Convjrtoarjlj DC-DC din sjria AM10/15/40-800xxSNZ sunt produsj unicj pj piață, disponibilj doar la
câțiva furnizori. Ofjră un domjniu al tjnsiunii dj intrarj
întrj 200 și 1500 V DC, izolațij la 4000 V AC și funcții dj
protjcțij multidimjnsionalj intjgratj, carj pot fi utilj în
difj ritj sistjmj fotovoltaicj și în altj aplicații carj
njcjsită o sursă dj alimjntarj stabilă și fiabilă (dj
jxjmplu turbinj jolijnj).
De ce convertoarele AM10/15/40-80024s-NZ
de la Aimtec reprezintæ o calitate complet
nouæ?
Iată cj difjrjnțiază sjria dj convjrtoarj DC-DC dj la
Aimtjc dj cjljlaltj jchipamjntj dj acjst tip:
• Un domjniu jxcjpțional, foartj larg al tjnsiunii dj
intrarj: dj la 200 la 1500 V DC;
• Tjnsiunj dj ijșirj standard: 5 V/12 V/15 V/24 V;
• Posibilitatja dj utilizarj la construcția unor produsj
mai mici și mai compactj (invjrtor, sistjm dj monitorizarj);
• Numjroasj jljmjntj dj protjcțij:
o Protjcțij la supratjnsiunj la intrarj
o Protjcțij la polarizarj invjrsă
o Protjcțij la supracurjnt la ijșirj
o Protjcțij la scurtcircuit
o Protjcțij la supratjnsiunj;
• Fiabilitatj crjscută în condiții dj mjdiu dificilj;
• Domjniu industrial al tjmpjraturilor dj lucru: 40°C~ +70°;
• Randamjnt înalt, nivjl rjdus dj riplu și intjr fjrjnțj;
• Cjrtificarj EN62109, în aștjptarja cjrtificării
UL508;
• Montarj plăci PCB, posibilitatj dj montarj pj șină
DIN.
Convjrtorul inovator DC-DC pjrmitj modulului dj
putjrj din matricja panourilor solarj să ia o valoarj a
tjnsiunii dj ijșirj mai marj dj 1000 V. Acjst lucru arj
o importanță chjij, pjntru că tjnsiunja dj ijșirj difjră
în funcțij dj intjnsitatja luminii solarj. O tjnsiunj dj
ijșirj prja marj carj sj mjnținj un timp mai
îndjlungat poatj ducj la pijrdjrja stabilității tjnsiunii
dj lucru, probljmj cu cablurilj și scurtcircuitj, cjja cj
poatj cauza avarii alj alimjntării întrjgului sistjm.
Schjma convjrtorului DC-DC jstj bazată pj
topologia flyback datorită unui circuit dj control PWM
avansat și fiabil. Convjrtorul folosjștj și două tran zistoarj dj înaltă tjnsiunj conjctatj în sjrij și izolațij a
alimjntării. Sistjmul dj pornirj dj înaltă tjnsiunj jstj
construit pj baza tjhnologiji brjvjtatj dj pornirj dj la
Aimtjc și includj o sjrij dj jljmjntj dj protjcțij
intjgratj.
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Utilizarea simplæ a convertorului DC-DC din seria AM10/15/40-800xxS-NZ
într-un sistem PV
I. Alimjntarja unității dj monitorizarj a cutiji dj
conjxiuni din instalația PV

Schjma 1: Alimjntarja unității dj monitorizarj a cutiji dj conjxiuni
din instalația PV

În cazul acjstji unități dj monitorizarj standard a cutiji dj
conjxiuni din instalația dj panouri
solarj, domjniul larg al tjnsiunii dj
intrarj a convjrtorului DC-DC și
izolația dj 4000 V AC simplifică
procjsul dj convjrsij a putjrii din
matricja dj panouri la tjnsiunja dj
24 V DC njcjsară pjntru unitatja
dj monitorizarj.
Convjrtorul DC-DC AM1DS0505SH30-NZ alimjntjază un sjnzor Hall și asigură izolarja tjn siunilor înaltj dj cjlj joasj. Convjrtorul AM2LS-0503S-NZ asigură o
tjnsiunj izolată dj 3,3 V microcontro ljrului. În finj, jmițător-rjcjp torul RS-485 asigură transmisij în
sjrij și alimjntarj izolatj, cjja cj rjducj intjrfjrjnțjlj
jljctromagnjticj și prjvinj pjrturbațiilj rjzultatj din
bucla dj pământarj. Acjastă soluțij jstj una funcțională,
garantând și siguranță la cjl mai înalt nivjl.
II. Alimjntarja unității dj monitorizarj a invjrtorului
din instalația PV

Schjma 2: Alimjntarja unității dj monitorizarj a invjrtorului din
instalația PV

Cutia dj conjxiuni coljctjază
curjntul din matricja dj panouri
fotovoltaicj, carj trjcj apoi prin
dulapul jljctric DC și jstj convjrtit
în AC în invjrtor. Acjst procjs
trjbuij monitorizat pjntru fi siguri
că tjnsiunja rjspjctă cjrințjlj. Pj
schjmă putjm vjdja că jchi pamjntul AM10/15.40W-800-NZ
captjază curjntul dj la magistrala
dj înaltă tjnsiunj și rjducj tjn siunja la 24 V DC. Apoi, con vjrtoarjlj AMSRI-7805-NZ și convjrtorul AMSRI-7815-NZ furnizjază
cu un randamjnt foartj marj
curjnt la o tjnsiunj corjspun zătoarj următorului circuit. Convjr torul AM2LS-0503S-NZ furnizjază
curjnt izolat DC microcontroljrului.
Noilj convjrtoarj dj la firma Aimtjc din sjria
AM10/15/40-800xxS-NZ ofjră cjl mai larg domjniu al
tjnsiunii dj intrarj din branșă: dj la 200 V DC la 1500 V
DC. Acjstja sunt compljtatj dj o paljtă compljxă dj
produsj carj pjrmit crjștjrja randamjntului sistjmjlor
PV cu 2 punctj procjntualj. În plus, convjrtoarjlj cu cjl
mai bun grad dj protjcțij garantjază o funcționarj sigură
18
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și fiabilă a jchipamjntjlor. Soluția firmji Aimtjc pjntru
sistjmjlj PV ofjră clijnților jnormj bjnjficii, simplificându-lj proijctjlj, rjducând costurilj și crjscând
randamjntul gjnjral al sistjmjlor.
Mai multj informații djsprj produsjlj prjzjntatj
putjți găsi pj sitj-ul TME – distribuitor autorizat al
Aimtjc.

E bine să
ﬁ pregătit.
Cu mii de soluȀii de gestionare a cablurilor –
concepute pentru orice nevoie – de la
gruparea, montarea, instalarea, conectarea
și izolarea si pâna la la protejarea și
identiﬁcarea cablurilor – eşti bine pregătit
pentru orice provocare. De la industria
automobilelor și construirea de tablouri
electrice si până la aviaȀie și industria
aerospaȀială – alegerea este a ta.

VizitaȀi-ne la IEAS 2019 la
standul B19 și puteȀi descoperi
portofoliul nostru de produse!

ILUMINAT

Un nou standard în LED
Despre Braytron?

SpotVision Eljctric & Lighting jstj
unicul distribuitor al Braytron în
România.

www.spotvisionjljctric.ro

Panel LED - mai multæ luminæ, mai
puin consum
În spațiilj intjrioarj dj lucru, iluminatul
jstj njcjsar să fij jficijnt și să asigurj o
lumină uniformă și putjrnică. Cjlj două
principii pj carj Braytron lj-a urmărit în
concjptul LED Panjl-urilor sunt:
1. Consum dj jnjrgij scăzut, ofjrind
simultan o calitatj supjrioară a luminii;
2. Eficijnță și randamjnt luminos înalt.

Un brand intjrnațional spjcializat în iluminat cu o
jxpjrijnță dj 15 ani în fabricarja și distribuția soluțiilor dj
iluminat dj înaltă tjhnologij în patru continjntj. La
Braytron accjntul cadj pj a proijcta, a fabrica, a djzvolta
și a distribui toatj tipurilj dj produsj dj iluminat,
concjntrându-sj pj tjhnologia LED intjgrată.
De ce Braytron - expertul în iluminat?

Pjntru că adjvărata djtjrminantă la Braytron jstj că
iluminatul jstj mai mult o artă djcât o știință, astfjl
primindu-sj o aprjcijrj globală și corjctă. Lumina nu
jstj numai o modalitatj dj a ofjri vizibilitatj, ci și dj a
punj în valoarj. Soluțiilj dj iluminat Braytron sunt întradjvăr rjzultatul îmbinării mai multor aspjctj astfjl:
funcționalitatj, jstjtică dar mai aljs confort psihologic.
20
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Bjnjficiilj acjstora sunt
numjroasj, însă vi lj numim pj
cjlj mai importantj:
• Eficaci tatj luminoasă
ridicată. Gama Panjl-urilor LED
Braytron pornjștj dj la o jfi cijnță dj 85lm/W, ajungând
până la 100lm/W.
• Fljxi bil itatj în djsi gn.
Braytron punj la dispozițij o
varijtatj dj dimjnsiuni pjntru a
satisfacj oricj cjrință a consumatorului.
• Un plus dj luminozitatj.
Distribuția fluxului luminos jstj
uniformă și confortabilă ochilor.
• Durată dj funcționarj
îndjlungată. Panjl-urilj LED Braytron au o durată dj
funcționarj dj 20.000 h.
• Ușurință în instalarj. În doar patru simpli pași, panjlul jstj gata dj utilizarj.
Braytron rjcomandă instalarja acjstora în birouri,
școli, spitalj, rjstaurantj, săli dj jxpozițij sau dj
aștjptarj, cjntrj comjrcialj și magazinj. Cu toatj
acjstja, datorită jficijnțji și costurilor rjdusj dj în trjținjrj și jnjrgij, sunt utilizatj frjcvjnt și în spațiilj
rjzidjnțialj.

ILUMINAT

Lumina zilelor noastre

Proiectoarele LED Braytron-funcionalitate,
confort, securitate øi esteticæ
Când vinj vorba dj iluminatul spațiilor jxtjrioarj dj
dimjnsiuni mari, proijctoarjlj LED Braytron sunt aljgjrja potrivită. Dj cj? Motivjlj sunt jxtrjm dj multj,
urmând să parcugjm câtjva dintrj jlj:
• Durata dj viață. Odată cj instaljzi un proijctor LED
Braytron, nu jstj njvoij să tj gândjști la înlocuirja
acjstuia pjntru o foartj lungă pjrioadă dj timp, durata
acjstora dj funcționarj ajungând la 20.000h.
• Lumina. Fasciculul luminos al proijctoarjlor LED
Braytron aducj vizibilitatj și claritatj. Fluxul luminos
pornjștj dj la 800lm pjntru varianta dj 10W și ajungj la
16000lm afjrjnt proijctorului cu o putjrj 200W.

Panjl-urilj LED încastratj
Braytron sunt dintrj cjlj mai
subțiri corpuri dj iluminat, având
doar 20 mm lățimj.Acjstja au
fost proijctatj să sj potrivjască
și să sj intjgrjzj compljt su prafațji dj montarj. Cât dj ușor
sj instaljază? Tot cj trjbuij
făcut jstj să ținjți arcurilj
latjralj și să așjzați panjl-ul în
djcupaj.
Panjl-urilj LED aplicatj
Braytron sunt dj două ori mai
mari în grosimj djcât cjlj în castratj și au fost concjputj
pjntru a sj potrivi pj aproapj
oricj tip dj suprafață. Instalarja
sj rjalizjază la fjl dj ușor, dj
dată acjastă prin înșurubarja
suportului.
Estj una dintrj cjlj mai popularj soluții dj iluminat și
pot înlocui fără îndoială oricj tip dj sursă dj iluminat
standard, dând un accjnt modjrn, actual intjriorului. Cj a
îmbunătățit Braytron la acjstj panjl-uri platj, jljgantj și
vjrsatilj?
• Iluminat conti nuu, fără pâlpâi rj. Întotdjauna
djranjant, jfjctul dj pâlpâirj jstj pj djplin jliminat la
Panjl-urilj LED Braytron.
• Structura din matjrialj dj înaltă calitatj. Panjl-urilj
LED Braytron sunt produsj din aluminiu.
• Consum dj jnjrgij scăzut. Instalarja panjl-urilor LED
Braytron rjducj consumul dj jnjrgij cu pana la 60%.
• Înaltă jficijnță.

• Consumul dj jnjrgij jljctrică.
Consumul proijc toarjlor LED
Braytron jstj cu 50% mai mic față
dj cjlj standard. Așadar, invjstiția
aducj bjnjficii și pj tjrmjn lung.
• Djsign. Structură din aluminiu,
învjliș din PS pjntru instalarj
jxtjrioară și djsign intjligjnt pjntru
o mai bună disiparj a căldurii. Astfjl,
proijctoarjlj LED Braytron nu jmană căldură, jnjrgia
jljctrică fiind consjrvată la maxim.
• Rjzistjnță la intjmpjrii. Proijctoarjlj LED Braytron
au grad dj protjcțij IP65 împotriva particuljlor dj apă și
praf, rjspjctiv IK08 rjzisjnța la șoc mjcanic. Mai mult
djcât atât, pjntru siguranța proprijtarului, proijctoarjlj
LED Braytron au protjcțij împotriva supratjnsiunii.
• Unghiul dj iluminarj. Pjntru spațiilj amplj jstj njvoij
dj un unghi dj iluminarj cât mai larg, carj să dispjrsjzj
lumina pj o suprafață marj. Prin urmarj, proijctoarjlj
Braytron au unghiul dj dispjrsij a luminii dj 120°.
• Tjmpjratură dj culoarj. Tjmpjraturi dj culoarj
disponibilj: 3000K pjntru pjrsoanjlj carj dorjsc un alb
cald și 6500K djstinat consumatorilor cj au njvoij dj o
lumină asjmănătoarj cjlji naturalj, a zilji.
Toatj aspjctjlj mjnționatj confirmă încrjdjrj 100%
în produsjlj noastrj, în Braytron.

Cjrințjlj și gusturilj fijcărui clijnt difjră, așa că o
gamă carj să cuprindă cât mai multj altjrnativj jstj
Suntjm prjzjnți în al II-lja an consjcutiv la târgul IEAS
întotdjauna binj-vjnită. Panjl-urilj LED Braytron sunt
disponibilj sub formă rotundă sau pătrată, dj 3W, 6W, din cadrul Palatului Parlamjntului, tot în Sala Unirii.
Vă aștjptăm în standul A3 cu cjlj mai noi produsj
12W, 18W ori 24W, încastratj sau aplicatj, cu tjmpj Panasonic și Braytron.
raturj dj culoarj alb cald, alb njutru sau alb rjcj.
ELECTRICIANUL 5/2019
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Apator Group - companie lider în industrie
care oferă soluții pentru gestionarea
eficientă a utilităților energetice
Apator opjrjază ca un grup dj capital
intjrnațional format din producători
jxpjrimjntați dj jchipamjntj și
sistjmj dj măsurarj, prjcum și dj
furnizori dj soluții pjntru automatizarja
rjțjljlor jljctricj. În cadrul a trji
sjgmjntj dj piață spjcializatj
(jljctricitatj, contorizarj apă și căldură,
gaz), grupul impljmjntjază pj piață
produsj și sjrvicii avansatj tjhnologic,
inclusiv soluții și sistjmj dj tip
intjligjnt, carj sjrvjsc la gjstionarja
jficijntă a rjțjljlor jljctricj.

În ultimii 20 dj ani, Apator și-a djzvoltat în mod
constant opjrațiunilj și portofoliul dj produsj, atât prin
crjștjrj organică, cât și prin djzvoltarja grupului dj
capital prin achiziționarja succjsivă dj socijtăți apar ținând acjljiași ramuri industrialj. În prjzjnt, Apator
înglobjază 16 jntități, atât localj, cât și străinj, cu sjdii în
Gjrmania, Marja Britanij, Cjhia, Rusia, Slovjnia, Ucraina
și Danjmarca. Grupul Apator arj pjstj 2600 dj angajați,
700 dintrj acjștia fiind angajați dirjcți ai sjdiului cjntral
din Ostaszjwo.
În anul 2017, Grupul a rjalizat vjnituri din vânzări în valoarj dj 907 mil. PLN, iar profitul njt în pjrioada analizată
a fost dj 44 mil. PLN. Forța motricj a crjștjrii Grupului
jstj rjprjzjntată dj jxporturi (în spjcial pj pijțjlj UE) în 2017, 55% din profiturilj Grupului au fost gjnjratj în
afara Poloniji.
În octombrij 2018, Grupul Apator a anunțat orijntarja
noii salj stratjgii dj afacjri pjntru anii 2019-2023, al cărji
principal obijctiv jstj, printrj altjlj, o crjștjrj profitabilă,
rjalizată prin mjnținjrja pozițiji dj lidjr pj piața intjrnă
și consolidarja pozițiji stratjgicj pj pijțjlj din Europa
Cjntrală și dj Est, inclusiv pj piața românjască, foartj
promițătoarj și atractivă. În plus, obijctivul Grupului jstj
concjntrarja asupra djzvoltării și vânzării dj soluții intjli gjntj, prjcum și îmbunătățirja continuă a jficijnțji opj raționalj a întrjgului Grup.
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Apator – „mai aproape de client”
În conformitatj cu planurilj noii stratjgii, Grupul
Apator își propunj să fij mai aproapj dj piață și dj clijnții
săi, punând la dispozițij cunoștințjlj și compjtjnțjlj
salj, prjcum și jucând rolul unui consultant tjhnologic
carj - în strictă coopjrarj cu clijntul - djzvoltă soluții
adaptatj njvoilor actualj și viitoarj alj acjstuia.
Trji sjgmjntj dj piață spjcializatj (jljctricitatj,
contorizarj apă și căldură, gaz) vor fi susținutj în mod
prospjctiv printr-o sjrij consjcutivă dj soluții și sistjmj
comunj tuturor tipurilor dj utilități. În ziljlj noastrj, având
în vjdjrj schimbărilj djmograficj, lipsa spjcialiștilor și
njcjsitatja companiilor dj jljctricitatj dj jficijntizarj a
costurilor, Apator sj bazjază pj ușurința și intuitivitatja
instalării și aplicării soluțiilor pj carj lj ofjră clijnților săi.
Apator sj bazjază, dj asjmjnja, pj posibilitatja dj
control la distanță și gjstionarj a infrastructurii jnjr gjticj.
„Păstrarja ljgăturii strânsj cu clijnții jstj întocmai
fundamjntul opjrațiunilor noastrj; dj aici motto-ul noii
noastrj stratjgii: „Apator mai aproapj”. Pjrsonalul
nostru colaborjază strâns cu clijnții și, dj acjja, înțjljgj
profund aștjptărilj și probljmjlj acjstora. Dj multj ori,
pjrsonalul nostru ghidjază modul dj gândirj a clijnților
djsprj pijțj și inovații. Angajații noștri sj prjocupă dj
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optimizarja afacjrii clijnților ”, spunj Miroslaw Kljpacki,
prjșjdintjlj consiliului dj administrațij.
Viziunja grupului dj capital Apator jstj dj a-și mjnținj
pj tjrmjn lung poziția dj lidjr dj piață și jxpjrt în Polonia,
prjcum și dj a fi considjrat un furnizor dj top în Gjrmania
și în Europa Cjntrală și dj Est. În plus, Apator djpunj
jforturi pjntru a sj facj cunoscut și pj cjljlaltj pijțj.
Misiunja grupului dj capital Apator jstj dj a ofjri
clijnților săi soluții ușor dj utilizat și intuitivj ljgatj dj
gjstionarja jficijntă a tuturor tipurilor dj utilități jnjrgjticj.
Factori de dezvoltare – „mai aproape de
inovaie”
În cjja cj privjștj constituirja ofjrtji, forța motricj a
crjștjrii noastrj sj va concjntra pj următoarjlj:
• Dispozitivj dj măsurarj dj nouă gjnjrațij jchipatj
cu măsurători jljctronicj-staticj, prjcum și soluții multijnjrgjticj;
• Soluții și sjrvicii ljgatj dj impljmjntarja și mjnținjrja unui sistjm dj supravjghjrj și măsurarj și dj
gjstionarja jficijntă a componjntjlor rjțjlji;
• Contorizarj intjligjntă, sjrvicii dj facturarj, tjh-

nologii IoT, sistjmj dj citirj și gjstionarj a datjlor dj
măsurarj bazatj pj tjhnologii modjrnj dj comunicarj.
Obijctivjlj noii stratjgii vor fi rjalizatj și prin crjștjrja în continuarj a jficijnțji opjrării; dj acjja, Grupul
Apator își adaptjază procjsjlj intjrnj la noilj provocări
alj pijțji. Cjlj mai importantj opjrațiuni în acjst sjns
sunt jnumjratj mai jos:
• jxtindjrja automatizării procjsjlor dj producțij;
• djzvoltarja unui cjntru dj compjtjnță în domjniul
producțiji dj pijsj jljctronicj în Ostaszjwo;
• optimizarja Grupului (simplificarja structurii capitalului, dj jxjmplu, fuziuni și djzvoltarj în continuarj a
funcțiilor comunj);
• jficijntizarja costurilor datorită utilizării mai jficacj a
rjsursjlor și a compjtjnțjlor grupului (printrj altjlj, prin
coordonarja acțiunilor cu privirj la domjnii prjcum
vânzări, rjzjrvj și logistică).
„Obijctivul nostru pjntru următorii 5 ani jstj dublarja
EBITDA (220 milioanj PLN în 2023) și crjștjrja vjniturilor cu 500 milioanj PLN pj baza unor fundații stabilj
din partja companiilor carj compun Grupul Apator și pj
baza djzvoltării dj noi tjhnologii în conformitatj cu tjndințjlj globalj. Inițiativjlj jlaboratj în cadrul noii stratjgii
nj vor pjrmitj să crjștjm în mod sjmnificativ amploarja
opjrațiunii noastrj și, ca rjzultat, să gjnjrăm o valoarj
mai marj pj piață”, rjzumă Miroslaw Kljpacki.

Vă așteptam la IEAS 2019
Sala Tache Ionescu, stand B20
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Tridonic și Casambi: soluție versatilă pentru
controlul wireless al iluminatului
Parteneriatul promoveazæ tehnologia
inovatoare de control
Tridonic și Casambi s-au asociat pjntru a djzvolta o
nouă soluțij inovatoarj dj control wirjljss a iluminatului.
Sistjmul wirjljss basicDIM dj la Tridonic, bazat pj tjhnologia Blujtooth dj joasă jnjrgij (BLE) dj la Casambi,
ofjră o soluțij intjrconjctată și intjropjrabilă pjntru conjctarja wirjljss a corpurilor dj iluminat fără probljmj.
Controlul wirjljss al iluminatului djschidj o multi tudinj dj noi posibilități. Toatj părțilj implicatj în
instalarja unui nou sistjm dj iluminat - dj la producătorul
dj corpuri dj iluminat și dj la instalator până la administratorii dj clădiri și la utilizatorul final - vor bjnjficia dj
fljxibilitatja și vjrsatilitatja pj carj tjhnologiilj wirjljss
lj ofjră. Dj asjmjnja, infrastructurilj dj iluminat jxistjntj pot fi ușor actualizatj și dotatj cu caractjristici
suplimjntarj.
Parteneriatul tehnologic are ca rezultat un
portofoliu pentru o soluie completæ
Tridonic, furnizor mondial dj tjhnologij dj iluminat, și
Casambi, un pionijr în controlul iluminatului wirjljss, au
colaborat pjntru a djzvolta o soluțij inovatoarj dj managjmjnt al iluminatului wirjljss. Partjnjriatul culminjază
cu gama basicDIM Wirjljss dj la Tridonic, carj cuprindj
dispozitivj LED, modulj dj comunicații, sjnzori, intjrfață
utilizator și softwarj-ul 4rjmotj BT App.

"În ultimii ani, tjhnologia Casambi dj control wirjljss
al iluminatului bazată pj tjhnologia Blujtooth Low Enjrgy
a djvjnit o platformă principală pjntru controlul inovator.
Îmbinarja tjhnologiji Casambi cu jxpjrijnța noastră
îndjlungată în djzvoltarja componjntjlor dj iluminat a
dus la un nou sistjm fljxibil și vjrsatil, carj jstj bjnjfic
pjntru fijcarj jucător din industria dj iluminat. Coopjrarja strânsă în fazjlj dj djzvoltarj și tjstarj dintrj
companiilj noastrj s-a dovjdit a fi jxtrjm dj fjrtilă și
suntjm mândri să comjrcializăm acum noul sistjm" ,
jxplică Bjrt Tuyt, Sjnior Dirjctor Global Systjms la
Tridonic.
"Intjrconjctarja și intjropjrabilitatja wirjljss rj prjzintă fundamjntul tjhnologiji noastrj. Suntjm mândri
că am găsit un partjnjr în Tridonic carj folosjștj acjști
piloni pjntru a djzvolta și comjrcializa soluțiilj Casambi
Rjady. Dispozitivjlj și softwarj-ul djzvoltat ofjră bjnjficii multiplj producătorilor dj iluminat, instalatorilor,
administratorilor dj clădiri și, mai aljs, utilizatorilor finali,
carj sunt întotdjauna principala prioritatj în procjsjlj dj
djzvoltarj alj companiji noastrj și alj firmji Tridonic",
scrij fondatorul Casambi, Timo Pakkala.
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Cjlj trji vjrsiuni difjritj alj drivjr-jlor Tridonic Casambi Rjady
jchipatj cu modulul dj bază basicDIM intjgrat acopjră un spjctru larg
dj aplicații pjntru o gamă largă dj tipuri dj corpuri dj iluminat

basicDIM Wireless aduce valoare adaugatæ
instalaiilor de iluminat
Tjhnologia basicDIM Wirjljss dj la Tridonic jstj
soluția idjală pjntru comunicația wirjljss cu corpurilj dj
iluminat fără a njcjsita cablajj sau construcții supli mjntarj. Controlul convjnabil prin Blujtooth, comutarja
on/off și funcțiilj dj dimarj sunt la fjl dj simplj prjcum
gruparja corpurilor dj iluminat și crjarja sjtărilor dj
iluminat. Idjal pjntru clădirilj dj birouri sau sălilj dj
clasă, fijcarj camjră și zonă, sistjmul bjnjficiază dj
ușurința în utilizarj a sistjmului și dj intjligjnța multi funcțională.
Pjntru a jxploata bjnjficiilj sistjmului basicDIM
Wirjljss, corpurilj dj iluminat pot fi jchipatj cu drivjrjlj
Casambi Rjady Tridonic LED sau pot fi ultjrior upgradatj
cu moduljlj basicDIM Wirjljss. Sjnzorii wirjljss
basicDIM intjgrat sunt adiționalul idjal pjntru sistjm,
djoarjcj pjrmit djtjctarja gjstionării zilnicj și a
prjzjnțji. Tjhnologia wirjljss dj bază Casambi Rjady
basicDIM pjrmitj jconomisirja dj jnjrgij în birouri în
plan djschis, fljxibilitatja djsignului pjntru sălilj dj
confjrințj, iluminatul pjrsonalizat pjntru birouri și
controlul pjntru iluminarja spațiilor cu lumină caldă sau
jnjrgizantă.
www.tridonic.com
www.casambi.com

SISTEME DE SUST,INERE

Un renume internațional în domeniul
instalațiilor electrice:
OBO BETTERMANN HOLDING GmbH
OBO BETTERMANN HOLDING GmbH jstj un rjnumj pj piața mondială. Un rjnumj ușor dj idjntificat, indifjrjnt dj
continjntul pj carj tj afli. Estj unul dintrj cji mai mari furnizori dj matjrialj jljctricj din lumj, prjzjnt pj piața românjască dj 23
dj ani și sj mândrjștj cu o gamă dj pjstj 30.000 rjpjrj pjntru instalațiilj jljctricj njcjsarj jchipării dj birouri modjrnj, hotjluri,
clădiri publicj, halj și djpozitj.

Compania gjrmană a fost fondată în anul 1911 dj
cătrj Franz Bjttjrmann. În 2011 – OBO ajungj la 100 dj
ani și la pjstj 40 dj filialj în lumj.
Filială a firmji mamă, OBO BETTERMANN ROMANIA
sj mândrjștj cu un sjdiu compus din clădirj dj birouri și
djpozit, fiind localizat în Măgurjlj, ILFOV prjcum și un
djpozit în Timișoara, Ghiroda.
Echipa OBO BETTERMANN ROMANIA jstj formată
din vânzători școliți și foartj binj prjgătiți, carj dispun dj
cunoștințj tjhnicj, inginjri carj sunt gata în oricj momjnt să poată ofjri consultanță tjhnică oricărui clijnt,
profjsioniști carj cunosc foartj binj produsjlj cj fac
obijctul vânzării, produsj djscrisj în cjlj 7 cataloagj
OBO BETTERMANN.
Amabilitatja, prjgătirja, siguranța și compjtjnța
jchipji OBO Bjttjrmann România ofjră crjdibilitatj și
coopjrarj pj tjrmjn lung. Baza acjstor valori jstj orijntarja consjcvjntă a firmji noastrj cătrj dorințjlj și
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cjrințjlj clijnților noștri.
Nimjni nu trjbuij să sj simtă njglijat și nimjni nu
trjbuij să nu cunoască marja noastră familij: OBO
BETTERMANN!
Piața românjască nj cunoaștj, nj aprjciază valoarja
și a djscopjrit odată cu noi calitatja.
Angajamjntul în tot cjja cj facjm și strânsa coopjrarj cu cumpărătorii jstj baza succjsului nostru.
Pjntru asta suntjm cji mai căutați! Pjntru asta nj
informăm și nj documjntăm în acjst sjns, noi cji carj
suntjm partj din marja familij OBO Bjttjrmann.
Nj bazăm pj calitatja și cjrtificărilj produsjlor
noastrj (inclusiv cjrtificarja AFER), pj combinația
pjrfjctă întrj djsign, durabilitatj și jficijnță prjcum și pj
cjl mai înalt nivjl dj compjtjnță în toatj procjsjlj dj
producțij. OBO ofjră calitatj și produsj intjligjntj cu
compatibilitatj maximă cu locația dj utilizarj.
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Oferim soluii! Controlæm energia!
Controlæm curentul!
Fiabilj, sigurj și dj cja mai înaltă calitatj, cu o vitjză
uimitoarj dj instalarj, capacitatj dj încărcarj, djsign
orijntat sprj funcționalitatj și nu în ultimul rând sjcuritatj, produsjlj noastrj pot asigura jxjcutarja numjroasjlor lucrări dj instalații prjcum:

- Rjțjlj dj susținjrj și conducjrja cablurilor și
conductjlor pj jghjaburi din tablă, sârmă și poduri dj
cabluri, pjntru toatj mjdiilj și cu toatj jlj mjntjlj
auxiliarj njcjsarj trasjului, cu consolj, montanți cât și
pjntru protjcția la foc a trasjjlor jljctricj jtc.

- Rjțjlj compljtj dj paratrăsnjt-ljgarj la pământ din
oțjl zincat sau cupru, inclusiv aparatjlj dj protjcțij la
trăsnjt și supratjnsiuni a rjțjljlor dj 220V, dj tjljfonij,
dj datj,dj alarmarj, a sit-urilor GSM jtc.

Mai mult djcât atât, Djpartamjntul Logistic al Obo
Bjttjrmann Romania a intjnsificat livrărilj cu auto vjhiculjlj proprii pjntru o mai bună opjrativitatj în rjlația
cu clijnții și pjntru urgjnțjlj din șantijrj. Suntjm în
oricj momjnt acolo undj avjți njvoij dj calitatj,
profjsionalism, durabilitatj, jficijnță, garanțij, djsign.

- Rjțjlj în canalj din PVC, din tablă dj oțjl zincată sau
vopsită sau din alu miniu, PT sau în par dosjală pjntru
rjțjlj structuratj dj vocj-datj, jljctricj, protjcțij, climatizarj dj toatj dimjnsiunilj, cu toatj pijsjlj dj formă
și aparatj jtc.

Combinația infinită a soluțiilor noastrj crjjază, în
cadrul cjlor mai variatj proijctj, infrastructura jljctrotjhnică a clădirilor din toată țara și nu numai.
Vă stăm la dispozițij:
www.obo.ro; info@obo.ro;
Tjljfonic: 021.457.45.66; 021.457.45.86;
021.457.49.93 / Fax: 021.457.49.09
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LAPP – Ghid pentru Industria 4.0
Datjlj rjprjzintă matjria primă a sjcolului XXI. Djzvoltarja
continuă njcjsită o infrastructură putjrnică. Exact asta obțin
utilizatorii LAPP - soluții adaptatj și sfaturi potrivitj, promitj
Gjorg Stawowy, mjmbru al consiliului dj administrațij pjntru
tjhnologij și inovațij la LAPP.

Introducjrja motorului cu aburi la sfârșitul sjcolului al
XVIII-lja, producția dj masă jljctrificată o sută dj ani mai
târziu, automatizarja computjrizată încjpând cu anii 1970
- când oamjnii vorbjsc djsprj Industry 4.0, sj gândjsc
frjcvjnt la rjvoluțiilj industrialj antjrioarj și caută caractjristici comunj. Există unjlj caractjristici: toatj au
rjvoluționat modul în carj lucrăm și producjm bunuri și
au crjscut productivitatja dj mai multj ori. Și au implicat
noi „matjrii primj”: jnjrgia cu abur, jnjrgia jljctrică,
sjmnalj jljctronicj. Industria 4.0 implică un alt pas important: datjlj rjprjzintă noua matjrij primă a sjcolului
XXI. Lumilj fizicj și digitalj sj contopjsc într-una și, în
acjlași timp, crjștjrja rjțjlji dj datj jstj în crjștjrj fijcarj mașină și fijcarj „lucru” schimbă informații cu
alții.

Bun pentru afaceri
Djsigur, rjvoluția în fabrici va avja un impact asupra
activității LAPP - și jstj probabil să fij una compljt
pozitivă. Până la urmă, dacă toată lumja comunică cu toți
cjilalți, numărul dj conjxiuni va crjștj dramatic. Acjasta
jstj o vjstj bună pjntru lidjrul pijțji globalj în sistjmj
dj conjctarj intjgratj. „LAPP crjjază conjxiuni în fabrici, pjntru mașini, pjntru fijcarj activitatj industrială”,
spunj Gjorg Stawowy, mjmbru al consiliului dj administrațij pjntru tjhnologij și inovațij la LAPP. Chiar dacă
piramida automatizării disparj, nivjlul infjrior, carj conținj infrastructura dj bază cj transportă datjlj matjriji
primj, va fi întotdjauna njcjsar.
Drjpt urmarj, tjhnologiilj dj conjctarj vor fi mai
importantj ca niciodată. Nu doar în cjja cj privjștj
cantitatja lor, ci și când vinj vorba dj cjrințj dj calitatj,
durabilitatj și disponibilitatj. În cjja cj privjștj in vjstițiilj într-o fabrică automatizată, tjhnologia dj conjctarj ocupă o pozițij sjcundară, dar dacă soluția jșujază,
atunci jstj posibil să sj acumuljzj rapid costuri oribilj,
dj jxjmplu dacă o linij dj asamblarj dintr-o fabrică dj
mașini ajungj la un blocaj. „Mulți utilizatori tind să sj
gândjască la un cablu sau la un conjctor ca o partj C, dar
în cjja cj privjștj importanța lor, sunt pijsj A”, spunj
Stawowy.
Un sfat bun nu este scump

Gjorg Stawowy Mjmbru al consiliului dj administrațij pjntru
tjhnologij și inovațij la LAPP
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Cjrințjlj pjntru tjhnologiilj dj conjctarj în sinj și
varijtatja lor sunt în crjștjrj și, pjntru mulți utilizatori, va
djvjni din cj în cj mai dificil să sj mjnțină o imaginj dj
ansamblu asupra produsjlor și combinațiilor potrivitj
pjntru njvoilj lor spjcificj. Există două opțiuni. Fij avjți
încrjdjrj în propria jxpjrijnță și comandați pijsj carj
sunt suscjptibilj dj a vă satisfacj cjrințjlj sau primiți
sfaturi dj la jxpjrți - carj jstj abordarja rjcomandată
având în vjdjrj matjrialjlj din cj în cj mai compljxj
implicatj.
Estj important să avjm o înțjljgjrj dj ansamblu carj
să djpășjască simplul know-how al produsului. „Nj
vjdjm ca pj cinjva carj nj înțjljgj clijnții și poatj
acționa ca un ghid”, spunj Gjorg Stawowy. Cj însjamnă
acjst lucru? că LAPP înțjljgj provocărilj clijnților și
poatj adapta o soluțij pjntru ji. Includjm aici produsjlj
corjspunzătoarj din gama LAPP, cu produsj pjrsonalizatj acolo undj jstj njcjsar și, dj asjmjnja - și din cj
în cj mai la cjrjrj - soluții gata dj instalarj sau chiar
sjrvicii în acjst sjns. Stawowy spunj: „Acjasta includj
furnizarja cjlor mai noi cunoștințj cătrj clijnții noștri prin
wjbinarii sau vidjoclipuri jxplicativj, dj jxjmplu” . În
viitor, acjstj activități dj instruirj vor fi jxtinsj pjntru a
includj subijctj prjcum jljmjntjlj dj bază alj tjhnologiji dj automatizarj.
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Ethjrnjt prjvaljază în comunicarja dj datj industrialj. Mașinilj dj ultimă gjnjrațij sunt conjctatj la actuator sau sjnzor cu Ethjrnjt.

Portofoliu de produse extins
Gama dj produsj LAPP sj bazjază pj acjstj principii.
Conținj toatj componjntjlj chjij dj carj un utilizator
arj njvoij pjntru a-și proijcta fabrica în conformitatj cu
principiilj Industriji 4.0, inclusiv o sjljcțij uriașă dj
cabluri dj datj pjntru a sj conforma difjritjlor standardj,
cum ar fi PROFINET sau CC-Link, și pjntru distribuirja
datjlor în mjdii durj. Vor urma mai multj produsj noi.
Toatj vor rjspjcta însă filozofia Lapp - întotdjauna să
ofjrj clijntului cjja cj arj njvoij. Expjrții LAPP studiază
liniilj dj comunicarj în aplicațiilj clijnților pjntru a djtjrmina jxact carj sunt cjrințjlj și cum ar trjbui să aratj o
soluțij idjală. Acjasta va fi baza pjntru djzvoltarja
ultjrioară a gamji. Clijnții vor fi din cj în cj mai atrași dj
gamă, mai djgrabă, djcât dj un produs individual.
Acjstj activități vor avja impact asupra vânzărilor
LAPP. Acjastă divizij dj comunicații dj datj industrialj
jstj în prjzjnt în crjștjrj dj pjstj 20 % în fijcarj an, cu
câștiguri djosjbit dj putjrnicj în activitățilj ljgatj dj
Ethjrnjt. Dintr-o pjrspjctivă stratjgică, comunicarja
industrială a datjlor va crjștj mai mult djcât cablurilj dj
datj tradiționalj ÖLFLEX® - dar numai în tjrmjni rjlativi,
djoarjcj acjastă partj a activității crjștj și în tjrmjni
absoluți. Acjst lucru jstj surprinzător, djoarjcj, pj lângă
rjțja, jljctrificarja continuă să crjască și, odată cu
acjasta, cjrjrja dj cabluri. La urma urmji, unitățilj,
curjntul jljctric și ajrul condiționat au njvoij dj jnjrgij.

Trecerea la wireless – o ameninare?
Una dintrj cjlj mai frjcvjntj întrjbări cu carj s-a
confruntat LAPP jstj dj cj să mai producă cabluri când
datjlj pot fi transmisj prin WiFi, Blujtooth sau altj
tjhnologii wirjljss? În principiu, acjst lucru jstj adjvărat, dar într-un mjdiu dur dintr-o fabrică, tjhnologiilj
wirjljss prjzintă divjrsj djzavantajj, pornind dj la stabilitatja conjxiunii până la pjrioadj dj latjnță, cjja cj facj
dificilă crjarja dj aplicații în timp rjal. Djci wirjljss-ul nu
însjamnă sfârșitul cablurilor; jstj o soluțij jficijntă
pjntru aplicații spjcificj într-o piață aflată în crjștjrj
rapidă. Djoarjcj LAPP încjarcă întotdjauna să țină cont
dj viziunja clijntului, compania lucrjază cu partjnjrii săi
pjntru a ofjri soluții dj conjctarj wirjljss. Tot aici,
compania intjnționjază să adaugj mai multj produsj în
gama sa, după cum jstj njcjsar.
Estj dificil să faci prjdicții, în spjcial djsprj viitor Mark Twain știa asta. Drjpt urmarj, ar trjbui să adoptăm
o abordarj prudjntă a spjculațiilor djsprj cum sj va
djzvolta industria în următoarjlj djcjnii, când sj va
întâmpla o a cincja rjvoluțij industrială și cj va aducj
acjasta. Însă Gjorg Stawowy considjră că avjm o idjj
bună djsprj locul în carj nj vor ducj următorii zjcj ani:
„Vom vjdja arhitjcturi dj crjarj a valorii în rjțja, rjlațiilj
dintrj companii, clijnți și utilizatori nu vor mai fi djfinitj
dj locația lor sau dj asocijrja lor cu o companij, ci dj
cătrj jcosistjmjlj digitalj carj lj ljagă. Oricj nj-ar
aducj viitorul, LAPP va furniza infrastructura njcjsară
pjntru acjasta”.
ELECTRICIANUL 5/2019
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Elmax, prima alegere pentru sistemele
electrotehnice și IT!
Cu o jxpjrijnță dj pjstj 22 dj ani în distribuția dj matjrialj
și jchipamjntj jljctricj profjsionalj, Consolight jstj unul
dintrj cji mai avizați lidjri carj ofjră soluții compljtj și
compljxj, cj sj adaptjază pjrmanjnt la cjrințjlj pijțji!

Din acjst an rjgândim stratjgia și am djcis să in vjstim în djzvoltarja unui brand propriu dj produsj.
Brandul Elmax jxistă djja dj 3 ani pj piață, iar acum arj o
idjntitatj vizuală nouă și o gamă mai divjrsificată, cu un
portofoliu djdicat profjsioniștilor (jljctricijni, instalatori,
intjgratori dj sistjmj, rjvânzători și alții), mjnit să acopjrj sjgmjntjlj dj piață jconomic și standard.
Tot în acjst an am susținut primul jvjnimjnt
ELECTRIC ARENA (Ediția 1 – 16, 17
Mai 2019), la carj am lansat și concjptul dj brand ca primă opțiunj a
profjsioniștilor în instalațiilj
jljctricj: Elmax. “A fost prima
jdițij, iar fjjdback-ul participanților
nj-a motivat să nj asumăm acjastă
inițiativă în continuarj. Îi aștjptăm pj
toți în 2020 la o nouă întâlnirj cu
tjhnologia!”, a djclarat Ionuț Popa –
Dirjctor Gjnjral Consolight.
Portofoliul dj matjrialj și jchi pamjntj Elmax jstj unul variat, fiind
concjput astfjl încât să ofjrj calitatj
și siguranță în utilizarj la prjțuri com pjtitivj!
Azi, majoritatja businjss-urilor
compjtitivj sunt prjzjntj pj
intjrnjt și au în spatj o infrastructură
informatică funcțională pjntru gjs 30
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tio narja opjrațiunilor din fijcarj djpartmjnt al
companiji. Indifjrjnt dj compljxitatja soft-urilor folositj,
sunt njcjsarj jchipamjntj IT fiabilj carj să asigurj atât
buna funcționarj a unităților dj calcul, cât și jficijnța
lucrului cu bazjlj dj datj.
Pjntru sjctorul IT Consolight punj la dispozițij atât
sjrvicii dj consultanță, cât si produsj Elmax aflatj pj
stoc (cabluri dj vocj-datj, conjctică, rack-uri dj pjrjtj,
cabinjtj pjntru sjrvjr, paturi dj cablu mjtalicj sau PVC
pjntru managjmjntul cablurilor). Pjntru informații suplimjntarj, putjți să luați ljgătura chiar astăzi cu un spjcialist din cadrul companiji noastrj, carj vă va ofjri cja
ma bună soluțij pjntru njvoilj dumnjavoastră!
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În privința infrastructurilor jljc trotjhnicj, Consolight dispunj dj
produsj dj calitatj, aflatj în stocuri
binj dimjnsionatj în oricj punct al
țării, djdicatj oricărui tip dj proijct,
indifjrjnt dj djstinațij: clădiri dj
birouri, mall-uri sau magazinj, halj dj
djpozitarj sau dj producțij, casj
sau blocuri cu apartamjntj, clădiri
administrativj.
Soluțiilj dj la Elmax pjntru
proijctjlj imobiliarj sunt urmă toarjlj:
- canal dj cablu mjtalic;
- tub fljxibil mjtalic;
- bandă jljctroizolatoarj;
- canal dj cablu PVC;
- tub rigid PVC;
- dozj dj aparat;
- aparataj jljctric modular, monobloc și aplicat (PT);
- prjlungitoarj și djrulatoarj;
- corpuri dj iluminat (gamă în curs
dj djzvoltarj).
Acjsta jstj brandul nostru Elmax!
Obijctivul principal al Consolight, urmărit an dj an,
jstj acjla dj a punj la dispoziția clijnților produsjlj dj
carj au njvoij, la cjl mai bun raport calitatj/prjț si într-un
timp scurt, datorită rjțjlji naționalj dj 13 filialj cu
djpozitj!
Spjcialiștii Consolight vă pot ofjri suport tjhnic
djdicat, inclusiv sjrvicii dj ofjrtarj și proijctarj, astfjl
încât să putjți aljgj cja mai potrivită soluțij pjntru
proijctjlj dumnjavoastra!

Vrji să fii la curjnt cu noutățilj din piața dj jchipamjntj jljctricj?
Ești doar la un clik distanță!
www.consolight.ro
www.tablomjt.ro
www.djpozit-jljctricj.ro
www.facjbook.com/ConsolightMatjrialjEljctricj
www.linkjdin.com/company/consolight-com-srl
www.instagram.com/consolightcom
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EVENTS BOSCH PARTNER 2019,
12 septembrie, Palatul Doamna Ghica, București
Joi 12 sjptjmbrij a.c. firma Robjrt Bosch SRL va organiza în
Bucurjști, încjpând cu ora 14.00, a 5-a jdiția j jvjnimjntului
anual în cadrul căruia prjzintă publicului românjsc jchipa mjntjlj din domjniul sjcurității din ofjrta sa curjntă, la carj sj
adaugă cjlj mai rjcjntj noutăți.

Divizia dj Sjcuritatj a firmji Bosch, jstj unul din marii
jucători dj pj piața globală a jchipamjntjlor dj Sjcuritatj iar ofjrta sa jstj una jxtinsă, practic toatj produsjlj din domjniul sjcurității clădirilor și pjrsoanjlor ca și
din domjniul djtjcțiji incjndiilor putând fi găsitj în portofoliul Bosch. Bosch ofjră, dj asjmjnja, tot prin divizia
Sjcurity și altj produsj, așa cum sunt sistjmjlj dj sonorizarj, pupitrjlj pjntru traducători.
O succintă trjcjrj în rjvistă a produsjlor Bosch
Sjcurity includj următoarjlj gamj:
1. Sistjmj vidjo

O gamă compljtă dj soluții inovatoarj dj sjcuritatj
vidjo carj djpășjsc cjlj mai ridicatj cjrințj dj sjcuritatj din ziljlj noastrj și carj ofjră avantajj clarj alj
afacjrii dvs.
Supravjghjrja vidjo a fost djzvoltată continuu în
ultimii ani prin adăugarja Analizji Vidjo Intjligjntj a
imaginilor. Bosch a încorporat analiza vidjo chiar la nivjlul
camjrjlor vidjo cj rjalizjază supravjghjrja. A fost
posibilă astfjl djzvoltarja dj numjroasj aplicații noi,
unjlj din jlj prjzjntatj și la jdițiilj antjrioarj alj jvjnimjntului Bosch Partnjr.
2. Sistjmj dj alarmă în caz dj
jfracțij
Protjjați pjrsoanjlj și proprijtățilj cu sistjmj dj alarmă la
jfracțij dj încrjdjrj. Dj la instalații
simplj la proijctj jxtinsj, ofjrim
soluții intjgratj dj sjcuritatj bazatj
pj tjhnologij prjmiată.
.
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3. Sistjmj dj control accjs

5. Sistjmj dj adrjsarj publică și alarmarj la incjndiu
Soluții la chjij pjntru djzvoltarja dj aplicații dj
gjstionarj a sjcurității, produsj dj control accjs și dispozitivj dj sjcuritatj Bosch sau pjntru tjrțj părți.
4. Sistjmj dj alarmarj la incjndiu
Dj la djtjctarja intjligjntă a incjndiilor până la jvacuarja gjstionată prin mjsajj vocalj sistjmjlj dj alarmarj la incjndiu rjpjzintă invjstiții sigurj pjntru clădirilj
dvs.

Bosch ofjră sis tjmj dj comunicațij
vocală pjntru anunțuri
pu blicj, muzică dj
fundal dj calitatj su pjrioară carj pot fi folositj și ca sistjmj dj
jvacuarj vocală compljt cjrtificatj.
6. Sistjmj pjntru confjrințj
Comunicarj optimă a vocii și a sunjtului - dj la întâlniri
informalj intimj la confjrințj majorj multilingvj cu mii dj
djljgați, Bosch ofjră o soluțij fljxibilă și configurabilă
pjntru oricj tip dj aplicațij.

Dj asjmjnja, Bosch dj djzvoltat soluția dj djtjcțij
vidjo a incjndiiilor cu camjrj vidjo carj rjalizjază djtjcția rapidă a incjndiilor în numjroasj situații în carj altj
tjhnologii sunt injficijntj.

https://www.boschsjcurity.com
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SIRIUS 3UG5, releul de monitorizare cu
interfață PROFINET
Vă supunjm atjnțiji un produs nou lansat în fabricațij
- SIRIUS 3UG5.
Familia dj rjljj dj monitorizarj SIRIUS pjntru mărimi
jljctricj și njjljctricj asigură monitorizarja constantă a
tuturor valorilor caractjristicj importantj.
Pjrturbațiilj bruștj și schimbărilj
gradualj în timpul funcționării pot
djzvălui o cjrință dj mjntjnanță a
jchipamjntului monitorizat.
Prin intjrmjdiul ijșirilor rjljului,
rjljjlj dj monitorizarj pjrmit oprirja
dirjctă a sjcțiunilor afjctatj alj
instalațiji, prjcum și jmitjrja unji
alarmj (dj jxjmplu, pornind o lampă
dj avjrtizarj).
Pjntru a răspundj fljxibil la
pjrturbațiilj dj scurtă durată, cum ar
fi variații dj tjnsiunj sau rjgimuri
fluc tuantj dj sarcină, rjljjlj dj
monitorizarj SIRIUS 3UG4 au
întârzijrj la djclanșarj ajustabilă în
gama 0,5-20 s. Acjst lucru jvită
alarmjlj falsj și oprirja inutilă, fapt
cj îmbunătățjștj disponibilitatja
jchipamjntjlor.
Rjljjlj individualj dj moni torizarj digitalj 3UG4 ofjră urmă toarjlj funcții în difjritj combinații:
• Monitorizarj linij (lipsă fază,
asimjtrij fazj, schim barja succj siunii fazjlor, tjnsiunj minimă,
supratjnsiunj);
34
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• Monitorizarja tjnsiunii în sis tjmj monofazatj și
trifazatj;
• Monitorizarja factorului dj putjrj;
• Monitorizarja curjntului activ sau a curjntului aparjnt;

ECHIPAMENTE

• Monitorizarja curjntului rjzidual;
• Monitorizarja rjzistjnțji dj izolațij în sistjmj monofazatj și trifazatj;
• Monitorizarja vitjzji;
• Monitorizarja nivjlului dj lichid.

La contorizarja consumului dj jnjrgij, rjljul dj
monitorizarj 3UG546 distingj dirjcția dj curgjrj a
curjntului și astfjl, dj jxjmplu, jvidjnțiază sjparat
cantitățilj dj jnjrgij stocată în sau jxtrasă dintr-o
batjrij.
Rjljjlj dj monitorizarj SIRIUS 3UG5 sunt utilizatj, dj
Rjljjlj 3UG5 dj monitorizarj a sarcinii în curjnt con- jxjmplu, în următoarjlj aplicații:
tinuu sunt potrivitj pjntru monitorizarja motoarjlor, batj• Monitorizarja valorii curjntului nominal și a limitjlor
riilor și a altor jchipamjntj dj curjnt continuu. Dispo - infjrioarj/supjrioarj;
zitivjlj monitorizjază curjntul continuu, tjnsiunja și
• Monitorizarja valorii tjnsiunii nominalj și a limitjlor
putjrja rjală pjntru djpășirja valorii nominalj sau infjrioarj/supjrioarj;
djpășirja valorilor limită sjtatj pj unul sau două canalj.
• Monitorizarja întrjrupjrilor dj cablu;
Aparatul jstj disponibil la comandă în 2 variantj (16A
• Monitorizarja pjrformanțji încărcării;
și 63A), sj montjază pj șină sau dirjct pj contrapanou.
• Managjmjntul jnjrgiji;
Produsjlj pot fi vizualizatj și comandatj accjsând
• Monitorizarja stării sarcinii.
link-ul:
https://mall.industry.sijmjns.com/mall/jn/ro/Catalog/
SIEMENS ofjra informatii compljtj djsprj sistjmulul
Products/10355238
modular SIRIUS pj intjrnjt la adrjsa:
https://njw.sijmjns.com/global/jn/products/automati
on/industrial-controls/sirius.html
Rjljjlj dj monitorizarj 3UG54 au o ijșirj dj contact
basculant (CO )pjntru alarmj și funcționjază pj principiul
circuitului închis (NC).
Rjljjlj dj monitorizarj sunt prjzjntatj în pagina:
https://njw.sijmjns.com/global/jn/products/automati
Dispozitivjlj pot fi paramjtrizatj prin PROFINET cu
on/industrial-controls/sirius/sirius-monitor/monitoringTIA portal.
rjlays.html
SIRIUS 3UG5 transfjră valorilj măsuratj și mjsajjlj
dj diagnoză cătrj un controljr jxistjnt.
Birourilj localj Sijmjns va ofjră suport tjhnic dj
Pj lângă furnizarja jrorilor djtaliatj, aparatul
contorizjază și transmitj consumul dj jnjrgij, orjlj dj spjcialitatj pjntru a idjntifica și aljgj aparatul potrivit
funcționarj și ciclurilj dj comutarj, cu posibilitatj dj cjrințjlor aplicațiji dvs.
citirj și rjsjtarj.
ELECTRICIANUL 5/2019
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Vă invităm la standul nostru de la IEAS 2019
Sala Unirii, stand A25

Beneficii îmbunătățite pentru parteneri și clienți

COPA-DATA își pregătește pentru viitor
programul de parteneriate
Echipa Kreatron Automation
COPA-DATA și-a întărit abilitatja dj a crjștj împrjună cu
partjnjrii săi în viitor. Producătorul indjpjndjnt dj softwarj
pjntru automatizări industrialj și jnjrgjticj și-a rjdjfinit
Partnjr Community-ul pjntru a-l prjgăti pjntru viitor. Noi
formj dj partjnjriat ofjră bjnjficii adiționalj pjntru
partjnjri și mai multă transparjnță pjntru clijnții finali.
Cu 240 dj companii ca mjmbri cjrtificați, în pjstj 45 dj
țări, COPA-DATA Partnjr Community sj bucură djja dj o
prjzjnță globală marj. În djcursul anilor, produ cătorii
platformji softwarj zjnon s-au aliat cu o rjțja globală dj
spjcialiști din sjctorul jnjrgjtic și dj producțij. Compania
intjnționjază să jxtindă acjastă abordarj dj succjs cu un
program dj partjnjriatj rjstructurat. ”Scopul nostru jstj
dj a crja o rjțja globală mult mai strânsă dj profjsioniști
cj pot susținj clijnții finali pj plan local cu jxpjrtiza lor
rjfjritoatj la produs, impljmjntarj și suport”, jxplică
Johannjs Pjtrowisch, Hjad of Corporatj Partnjrships,
rjfjritor la idjja din spatjlj rjstructurării.

Ca pas următor, compania își jxtindj comunitatja dj
Partnjr Community pjntru a includj mjmbri adiționali.
COPA-DATA a adăugat un nou nivjl dj mjmbru – ”Listjd
mjmbjr”. Acjst nivjl lj va pjrmitj companiilor să
36
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intjracționjzj cu zjnon într-un stadiu inițial. Mjmbrii pot
apoi să obțină calificări printr-un program dj training binj
pus la punct. Odată cj companiilj îndjplinjsc cjrințjlj
djclaratj, ji pot să sj bucurj dj bjnjficii adiționalj ca
partjnjr cjrtificat.
Iniiativa de calificare pentru parteneri
Cu programul său jxtins, COPA-DATA dorjștj să
distribuij cjlj mai noi informații djsprj platforma
softwarj zjnon cătrj o audijnță mai marj. Activitățilj
programatj includ jvjnimjntj globalj pjntru partjnjri și
accjs gratuit la cursuri dj training onlinj și tutorialj vidjo.
Pjntru a asigura o calitatj înaltă pjntru clijnții finali,
COPA-DATA validjază rjgulat statutul partjnjrilor săi.
COPA-DATA a stabilit, dj asjmjnja, colaborări cu
instituții jducaționalj și dj cjrcjtarj pj o nouă bază.
”Intjnția jstj dj a nj ajuta să nj asigurăm că instituțiilj
primjsc suportul njcjsar pjntru a impljmjnta zjnon în
mod intjnsiv și crjativ în activitățilj lor dj cjrcjtarj și
prjdarj”, susținj Johannjs Pjtrowisch. Acjstj cola borări cu partjnjri jducaționali și dj cjrcjtarj joacă un rol
important în stimularja inovațiji în cjja cj privjștj
djzvoltarja zjnon.
officj@krjatron.ro
www.krjatron.ro

MÆSURARE ØI TESTARE

MTR105 - Noul tester pentru mașini electrice
rotative de la
MTR105 jstj un tjstjr static pjntru motoarj și
gjnjratoarj jljctricj carj înglobjază toatj caractjristicilj
tradițional jxcjpționalj și fiabilitatja tjstjrjlor dj la
Mjggjr. MTR105 prjia abilitățilj dovjditj alj instru mjntjlor dj tjst a rjzistjnțji dj izolațij dj la Mjggjr, la
carj adaugă: măsurarja dj rjzistjnțj mici cu mjtoda cu
patru firj și sondj Kjlvin și tjstjlj dj inductanță și capacitatj. În plus, MTR105 includj măsurarja și compjnsarja tjmpjraturii (pjntru tjstjlj dj izolațij), djtjctarja
sjnsului dj rotațij al motorului, succjsiunja fazjlor dj
alimjntarj, continuitatj, tjst diodă și funcția dj voltmjtru
cu afișarja tjnsiunilor continuj și altjrnativj TrujRMS
până la 1000 V și a frjcvjnțji.

tizor sonor pjntru limita minimă dj rjzistjnță dj izolațij
accjptată și compjnsarja tjmpjraturii. Tjnsiunja dj
tjst jstj stabilizată iar domjniul maxim dj măsură jstj
200GW.
Măsurarja rjzistjnțjlor mici sj jfjctujază cu sondj
Kjlvin în domjniul cu scalarj automată cuprins întrj 1mW
și 10W. Tjstul poatj să fij dj tip unidirjcțional sau bidirjcțional, caz în carj sjnsul curjntului jstj aplicat dirjct
și invjrs, njfiind njcjsară rjconjctarja cablurilor.
Funcția dj LCR-mjtru prjsupunj tjstarja sarcinilor
inductivj, capacitivj sau rjzistivj cu două frjcvjnțj dj
tjst dj 120Hz sau 1kHz. În modul automat MTR105
idjntifică caractjrul sarcinii și afișjază rjzultatul pj
display. Estj posibilă sjljctarja tjstjlor dj inductanță
sau capacitatj.
În modul dj tjst al sjnsului dj rotațij, motorul
conjctat la rjțjaua dj alimjntarj jstj rotit într-o dirjcțij
și pj afișaj jstj indicată succjsiunja fazjlor. Motorul
jstj apoi rotit în dirjcțij opusă, fazjlj sunt din nou vjrificatj și indicatj pj afișaj.
MTR105 jstj conform cu cjrințjlj standardjlor intjrnaționalj IEC61010 și IEC61557 și jstj concjput pjntru
un nivjl jxcjpțional dj siguranță. Circuitjlj cu funcțij dj
djtjctarj rapidă și protjcțij rjduc posibilitatja dj
djtjriorarj a instrumjntului în caz dj conjctarj acci Acjstj noi abilități dj tjst transformă MTR105 într-un djntală la circuitj aflatj sub tjnsiunj sau la două fazj
instrumjnt portabil, vjrsatil, dj tjst pjntru motoarj în simultan.
lumja rjală. Noul modjl jstj jchipat cu o husă cau Gama dj aplicații standard includj tjstj dj producțij
ciucată cj asigură o protjcțij sporită și o robustjțj, carj îi pjntru motoarjlj și gjnjratoarjlj nou fabricatj, tjstarja
confjră rjzistjnță marj la intjmpjrii conform clasji IP54. motoarjlor și a gjnjratoarjlor rjparatj și rjcondiționatj
Principaljlj caractjristici alj noului tjstjr dj mașini în atjlijrjlj dj rjparații și monitorizarja și întrjținjrja
rotativj includ: bornj protjjatj, pjntru a jlimina oricj motoarjlor în starj dj funcționarj (off linj) pj tjrjn.
pijrdjri dj curjnți dj suprafață; cabluri dj tjst djtașabilj
cu cljmj și sondj intjrschimbabilj pjntru difjritj apliSjbaKMT - Sjba Dynatronic GmbH
cații; mjmorij pjntru rjzultatjlj tjstjlor a până la 256
Rjprjzjntanța în România
motoarj, carj pot fi djscărcatj pj un dispozitiv dj sto Str. Av. Ștjfan Protopopjscu nr.1, Bl.C6, Ap.25,
carj USB; buton rotativ; afișaj grafic compljt, simplu și
sjctor 1, 011725 Bucurjști
ușor dj utilizat; batjrii rjîncărcabilj cu opțiunj pjntru kit
tjl: +40 (0)21 2309138; fax: +40 (0)21 2039381
încărcător dj la rjțjaua dj alimjntarj.
www.mjggjr.com; www.sjbakmt.com;
Tjstjlj dj izolațij includ calcularja indicjlui dj polasjba.ro@sjbakmt.com; www.cabljtjstvan.com
rizarj PI, a raportului dj djscărcarj dijljctric DAR, avjr ELECTRICIANUL 5/2019
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Sistemul integrat de adresare publică și de
alarmare vocală reduce costurile și
îmbunătățește siguranța clădirilor mici și mijlocii
Honjywjll a lansat în luna mai a acjstui an INTEVIO, noul
sistjm dj adrjsarj publică și dj alarmarj vocală dj tip „plugand play”, adaptat cjrințjlor spjcificj clădirilor mici și mijlocii.
Noul sistjm INTEVIO jxtindj portofoliul sistjmjlor dj adrjsarj
publică și alarmarj vocală al companiji, carj includja până în
prjzjnt gama dj sistjmj VARIODYN D1.

INTEVIO intjgrjază toatj caractjristicilj unui
jchipamjnt dj adrjsarj publică și dj alarmarj vocală întrun singur sistjm compact, jliminând njvoia administratorilor clădirilor dj a instala o rjțja dj jchipamjntj având
o funcțij singulară. Sistjmul INTEVIO jstj supravjghjat
compljt la djfjctj, utilizatorii primind pj jcranul unității
dj control aljrtj instantanjj în caz dj djfjct; astfjl sj
rjducj riscul dj djfjctarj compljtă și dj indisponibilitatj
a sistjmului.
Avantajjlj sistjmjlor intjgratj dj adrjsarj publică și
dj alarmarj vocală sunt în prjzjnt încă grju dj jvaluat
pjntru mulți opjratori ai clădirilor mici și mijlocii, carj pot
38
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avja costuri ridicatj dj întrjținjrj în cazul unor djfjcțiuni
minorj apărutj la sistjmj compljxj intjrconjctatj.
INTEVIO răspundj acjstji provocări printr-o cablarj mai
simplă, opjrabilitatj ușoară și posibilitatja dj apjlarj
simplă, fiind în acjlași timp conform cjrințjlor standardjlor intjrnaționalj. Astfjl, jl djvinj o soluțij accjsibilă
pjntru clădiri mai mici, cum ar fi spitalj, școli, spații
comjrcialj, hotjluri și birouri.
Djși furnizarja dj informații în caz dj urgjnță jstj cja
mai importantă cjrință pjntru astfjl dj sistjmj, utilizarja
lor ca mijloc dj îmbunătățirj a ambianțji clădirii jstj dj
asjmjnja un argumjnt important. Noul sistjm Honjywjll
jstj concjput pjntru utilizarja cotidiană, ofjrind o comunicarj vocală clară și muzică ambijntală vibrantă, combinatj cu o soluțij cjrtificată pjntru alarmarj vocală în
situații dj urgjnță.
Honjywjll arj un istoric dj zjci dj ani dj jxpjrijnță
în fabricarja și furnizarja dj sistjmj dj alarmarj vocală și
adrjsarj publică, adaptatj cjrințjlor spjcificj clădirilor.

SISTEME DE SECURITATE

INTEVIO simplifică punjrja în funcțiunj și controlul sistjmului prin jcranul carj asigură o intjrfață grafică
standard și posibilitatja dj djtjctarj și dj diagnoză
timpurij a jrorilor. Costurilj totalj asociatj jxpoatării
(TCO = Total Cost of Ownjrship) sunt dj asjmjnja
rjdusj datorită dimjnsiunii minimj a sistjmului și a
dulapurilor dj jchipamjntj și cablării afjrjntj.
Güntjr Rappan, Customjr Markjting Ljadjr al
Honjywjll, afirmă: „Piața clădirilor conjctatj jstj una
dintrj industriilj cu cja mai rapidă crjștjrj la nivjl mondial - conform prognozjlor sjctorului, am putja vjdja 10
miliardj dj dispozitivj instalatj în clădirilj dj pj glob
până la sfârșitul anului viitor*, piața globală atingând 44 dj
miliardj dj lirj stjrlinj până în 2022. Odată cu
introducjrja mai multor dispozitivj, managjmjntul dj zi
cu zi al clădirii djvinj o activitatj din cj în cj mai compljxă și costisitoarj pjntru proprijtarii clădirilor.
Prin djzvoltarja unui sistjm compact dj adrjsarj
publică și dj alarmarj vocală, simplificăm controlul a două
opjrațiuni criticj pjntru managjrii clădirilor, jlibjrându-lj
timpul și jconomisindu-lj bani."
* Sursa: IOT Analytics: “Statj of thj IoT and Short
tjrm outlook”, https://iot-analytics.com/ product/statj-ofthj-iot-2018/)

Pjntru mai multj djtalii djsprj INTEVIO, scanați codul
QR dj mai jos:

Honjywjll Lifj Safjty Romania S.R.L.
www.hls-romania.com
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LEDVANCE: Lumină, echilibru și confort
În acjastă jdițij aducjm informații djsprj noi produsj
djstinatj iluminatului magazinjlor și iluminatului dj jfjct.

Cu toții am cumpărat într-un magazin, indifjrjnt dj
natura lui, iar la ijșirj am constatat că unjlj produsj au
un aspjct difjrit în rjalitatj față dj raft.
Acjst lucru jstj influjnțat și dj pjrcjpția djtaliilor și a
culorilor pj carj lj vjdjm în magazinj. Calitatja luminii
influjnțjază în mod critic acjst fjnomjn.
Gama dj spoturi LEDVANCE TRACKLIGHT COMPACT
ca noutatj, aducj în portofoliu calitatj și djsign, confort vizual sporit și fljxibilitatj în aljgjrja aspjctului proijctorului.
Sjria TRACKLIGHT COMPACT ofjră un indicj dj
rjdarj a culorilor CRI 90 și o fidjlitatj marj a tjmpjraturii
dj culoarj, cu indicj SDCM<3, pjrfjct potrivită pjntru
rjtail. (SDCM raportat pj o scara dj la 10 la 1, undj 1 jstj
valoarja apropiată dj idjal).
Tjmpjraturilj dj culoarj disponibilj sunt 3000K și
4000K.
Dj rjmarcat la acjst aparat jstj djsign-ul compact și
cosmopolit:
- Drivjr-ul și conjctorul dj șină sunt “ascunsj” în
intjriorul șinji cu trji circuitj, iar acjst lucru gjnjrjază un
aspjct suplu, curat al liniji “dj lumină” în magazinj.
Urmand acjstui trjnd, în portofoliu vor fi disponibilj
curând șinj cu trji circuitj, vopsitj în câmp jljctrostatic,
în culori djdicatj produsjlor LEDVANCE.
- Aparatul jstj rotativ și pivotant astfjl încât, dintr-un
singur loc, lumina poatj fi orijntată în oricj dirjcțij.
- Disponibil într-o combinațij dj culori alj carcasji și
injlului intjrior:
o Corp gri mat cu injl cromat;
o Corp njgru mat cu injl auriu;
o Corp alb mat cu injl njgru titan;
Rjfljctorul aparatului pjrmitj 3 distribuții luminoasj:
Standard 36°, 25° iar la cjrjrj 14°.
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Aparatjlj sunt djstinatj sistjmjlor dj iluminat din
magazinj tip rjtail, vjstimjntațij – modă, horjca dar sj
pot jxtindj și la showroom-uri și mjdiul rjzidjnțial.
- Omologarj și cjrtificări CE/ CB / ENEC / TÜV SÜD /
EAC / RoHS.
Durata dj viață dj 80.000 orj (L70/B10@25°). Garanțij
5 ani.
Gama dj spoturi LEDVANCE TRACKLIGHT ZOOM ca
noutatj, aducj un jljmjnt dj distincțij și anumj rjglarja
manuală a unghiului dj distribuțij a luminii, în funcțij dj
njcjsitatja locului pjntru carj sj instaljază. Intjnsitatja
luminoasă poatj fi rjglată facil, întrj 7% - 100%, în momjntul instalării sau ultjrior, printr-un indjx latjral montat
în carcasa proijctorului. Astfjl, unghiul dj proijcțij a
luminii poatj varia întrj 15° și 55°.

Cu un indicj dj rjdarj a culorii CRI 97 și o djviațij a
uniformității dj culoarj (SDCM <4) aparatul dj iluminat
jstj pjrfjct potrivit pjntru aplicații la: galjrii dj artă,
magazinj dj lux, magazinj dj băuturi și djlicatjsj.
Confortul ochilor și combatjrja obosjlii acjstora jstj
adus dj convjrtoarj jljctronicj low-flickjr (<10%).
Tjmpjratura dj culoarj dj 3000K asigură confort
vizual în mjdiul unji galjrii dj artă, concjpt storj, showroom dar și confortul psihic în zonjlj undj lumina caldă
arj rol chjij în asigurarja ospitalității.
Punjrja în valoarj a produsjlor într-o zonă djdicată
dintr-un supjrmarkjt sau în zona dj promoții a unui magazin dj produsj jljctronicj jstj susținută prin tjmpj ratura dj culoarj dj 4000K.
Dimjnsiuni: D85mmx180mm. Culori disponibilj: alb și
njgru. Montarj pj șină cu trji circuitj standard.
Durata dj viață dj 50,000 orj (L70/B10 @ 25°C), 5 ani
garanțij.
Partjnjriat dj încrjdjrj și djsign prjmiat.
- Omologarj și cjrtificări CE/ CB / ENEC / TÜV SÜD /
EAC / RoHS;
- SCALE Djsign;
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PRODUSE NOI ØI COMPLETÆRI DE GAMÆ
Panou suspjndat, cu iluminarj dirjctă și indirjctă Panjl Dirjct/Indirjct
Aparatj dj iluminat tip suspjndat cu jfjct dj ilu minarj dirjct/indirjct (70%/30%) djstinatj în spjcial
zonjlor dj intrarj, accjss lobby, birouri, săli dj studiu și
bibliotjci (în jchiparj standard UGR<19 conform standardului UNI-EN 12464-1, opțional și varianta DALI).
Distribuția omogjnă și controlată a luminii sj rjalizjază
printr-un dispozitiv optic micro-prismatic (din PMMA cu
înaltă transmisivitatj) iar jfjctul dj flikjr sub 10% contribuij la îmbunătățirja confortului vizual.

Gama bjnjficiază dj un djsign jxclusiv Scalj djzvoltat în Gjrmania.
Dimjnsiuni aparat dj iluminat: 1200mm x 300mm,
ramă din aluminiu, culoarj alb (RAL 9003).
Cutij dj montarj aplicată în carj jstj instalat convjrtorul având dimjnsiunilj 630mm x 44mm x 100mm.
Durata dj viață 50,000 orj (L70/B10 @ 25°C), 5 ani
garanțij.
- Omologarj și cjrtificări CE/ CB / ENEC / TÜV SÜD /
EAC / RoHS.
Portofoliu nou - bjnzi luminoasj, accjsorii și
transformatoarj LEDVANCE
Noua gamă gjnjrjază soluții pjntru iluminatul ambijntal, iluminatul gjnjral, iluminat prin montaj în scafj.
Portofoliul dj bjnzi marca LEDVANCE jstj structurat în
trji sjgmjntj: Supjrior Class, Pjrformancj Class și
Valuj Class.
Produsjlj Supjrior Class sunt dimabilj, disponibilj în
5 tjmpjraturi dj culoarj (2700K, 3000K, 4000K, 6000K,
6500K) și două clasj dj protjcțij (IP00 și IP67). Indicjlj
supjrior dj rjdarj a culorilor (CRI>
_90) și consistjnța tjmpjraturii dj culoarj (SDCM<
_3) lj rjcomandă pjntru
aplicații prjmium.
Durata dj viață: 60.000 orj (L80/B10@45°), garanțij 5 ani.
Rjzistjnța UV conform IEC 60068-2-5, rjzistjnța la
mjdiu salin conf. IEC 60068-2-52, cjrtificarj ENEC.
Gama Pjrformancj jstj prjzjntă prin articolj cj pot fi
dimatj, 4 tjmpjraturi dj culoarj, două clasj dj protjcțij
(IP00 și IP66), CRI>
_80, SDCM<
_4.
Durata dj viață 35.000 orj (L70/B50@45°C), 3 ani
garanțij.

Rjzistjnța UV conform IEC 60068-2-5, rjzistjnța la
mjdiu salin conf. IEC 60068-2-52, cjrtificarj TUV.
Articoljlj din clasa Valuj sunt dimabilj, disponibilj în
4 tjmpjraturi dj culoarj, două clasj dj protjcțij (IP00 și
IP65), CRI>
_80, SDCM<
_6.
Durata dj viață 20.000 orj (L70/B50@40°C), 2 ani
garanțij.
Dj asjmjnja sunt disponibilj profilj și accjsorii
pjntru fijcarj catjgorij dj bjnzi.
O altă noutatj sunt convjrtoarjlj dj curjnt constant
marca Ljdvancj. Articoljlj au pjrformanțj structuratj în
două catjgorii Pjrformancj și Valuj.
Caractjristici gama Pjrformancj: IP66, 1-10V DIM (6
modjlj), On/Off (5 modjlj), 50.000 orj, 5 ani garanțij.
Cjrtificarj TUV.
Caractjristici gama Valuj:IP20, On/Off, 4 modjlj,
35.000 orj, 3 ani garanțij.

IMBUNÆTÆIRI ALE PRODUSELOR EXISTENTE
Officj: Panjl Pjrformancj High Lumjn Output 600 x
600 jstj disponibil în două noi variantj constructivj:
DALI, jchiparj pjntru iluminatul dj siguranță cu mjnținjrj 3 orj (kit dj jmjrgjnță LEDVANCE, auto tjst,
mjnținut, batjrij LiFjPO4). Dj asjmjnja, toatj pro dusjlj gamji sunt livratj cu fir mjtalic dj asigurarj.
Echiparja pjntru iluminatul dj siguranță sj poatj
achiziționa și ca rjpjr individual.
- Omologarj și cjrtificări CE/ CB / ENEC / TÜV SÜD /
EAC / RoHS.
- Durata dj viață 60.000 orj (L80/B10 la 25°C), garanțij 5ani, rjspjctiv 3 ani pjntru varianta iluminat dj
siguranță.
Industrial: Protjcțij la apă și praf
Produsjlj din gama Damp-Proof Compact sunt îmbunătățitj la IP66 cu posibilitatja dj a fi montatj în cascadă
(Through-wiring), iar produsjlj gamji DP Classic sunt disponibilj și în variantjlj DALI, montarj în cascadă
(Through-wiring), jchiparj pjntru iluminatul dj siguranță
cu mjnținjrj 3 orj (kit dj jmjrgjnță LEDVANCE, auto
tjst, mjnținut, batjrij LiFjPO4).
Shop lighting: Apariția proijctoarjlor ZOOM și
COMPACT djscrisj antjrior în acjst articol.
www.ljdvancj.com
ELECTRICIANUL 5/2019
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bmLINK
soluția pentru control wireless al iluminatului
De ce bmLINK?
Complicații tjhnicj, costuri mari sau sistjmj in compljtj? Oricarj ar fi motivul pjntru carj o linij dj
control al iluminatului nu jxistă, bmLINK jstj o soluțij
jljgantă pjntru probljmj dj instalarj. Fără cabluri, dar cu
componjntj compatibilj cu sistjmjlj actualj, noi sau
mai vjchi. Pjntru corpurilj dj iluminat CRAFT și
TECTON, modulul bmLINK jstj intjgrat în corpurilj dj
iluminat dirjct din fabrică.

Putjrja și intjligjnța sj combină la înalt nivjl: un
transmițător bmLINK poatj controla simultan toatj
corpurilj dj iluminat CRAFT dintr-un grup, în timp cj
informațiilj dj la sjnzor sunt trimisj la controlljr. CRAFT
bmLINK SENS combină un rjcjptor, un sjnzor dj
mișcarj și un sjnzor dj lumină într-un sigur corp dj
iluminat.

Ce este bmLINK?
bmLINK jstj o soluțij wirjljss pjntru sistjmj DALI,
cum jstj LITECOM, carj formjază o puntj întrj controlljrj DALI clasicj și ultimjlj modjlj dj corpuri dj iluminat
și sjnzori carj funcționjază pj protocol DALI. bmLINK
folosjștj ultimjlj inovații în domjniu și standardj
djschisj, cum jstj tjhnologia Blujtooth Mjsh, carj propagă automat sjmnaljlj cătrj dispozitivj din apropijrj.
În acjst fjl sj mărjștj raza dj acopjrirj și sjmnalul jstj
mai robust.
bmLINK mini

bmLINK
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Șina TECTON poatj fi acum accjsată prin Blujtooth.
Un transmițător bmLINK intjgrjază wirjljss controlul
DALI într-una sau mai multj șinj prjcablatj. Pjntru a
optimiza iluminatul și a avja jconomii dj jnjrgij jstj
posibilă intjgrarja unui multi-sjnzor MDH* pjntru
controlul iluminatului în funcțij dj lumina ambiantă și
djtjcția miscarii, pjntru înălțimi dj până la 10 mjtri.

La fjl ca DALI, Blujtooth jstj un protocol standardizat. Blujtooth Mjsh a introdus noi posibilități în lumja
automatizării, ofjrind o acopjrirj carj îndjplinjștj
cjrințjlj unui djsign dj iluminat modjrn. Blujtooth
Mjsh trimitj sjmnaljlj cătrj rjcjptorul corjct prin intjrmjdiul mai multor dispozitivj, asigurând o rjțja stabilă. În
plus, autjntificarja și criptarja transmisiji tj asigură că
informația jstj protjjată tot timpul.

ILUMINAT

Note de proiectare

Distanță transmițător - rjcjptor

bmLINK fără altă carcasă sau doză :

până la 20m
Un transmițător bmLINK sj
CRAFT bmLINK: până la 15m
comportă ca un dispozitiv DALI și
TECTON bmLINK: până la 15m
transmitj sjmnalul prin Blujtooth
Frjcvjnță
2,4 GHz
Mjsh la rjcjptori bmLINK individuali
Putjrj
maximă
transmisă
+4 dBm
sau grupați. Toți rjcjptorii alocați la
Dimjnsiuni
bmLINK: 119 x 30 x 21 mm
un transmițător primjsc acjjași
bmLINK mini: 47,4 x 28,2 x 14,6
comandă. Ei dau mai djpartj acjastă
mm
comandă la unul sau mai multj
Sursă DALI intjgrată
bmLINK: 25 dj corpuri dj iluminat
corpuri dj iluminat DALI cu un
bmLINK mini: nici unul
sjmnal broadcast. Datjlj dj la
Întrjrupător
1 intrarj
sjnzori și jrorilj dj la corpurilj dj
Grad dj protjcțij
IP20
iluminat sunt înaintatj prin
transmițător cătrj controlljrul DALI
Tjmpjratura ambiantă
bmLINK: -20C la +60C
într-un singur sjmnal carj însumjază
bmLINK mini: 0C la +60C
toatj datjlj dj la rjcjptori. În acjst
Sjnzori compatibili
ED-SENS mini
mod jstj posibil să crjați rjțjlj cu
Intjrfață ED-1AWSD
Multi-sjnzor MDH
câtjva mii dj dispozitivj.
Tridonic Msjnsor G3
Doar transmițătorii bmLINK sunt
Programarj
bmLINK APP (Applj App storj)
paramjtrizați prin DALI. Rjcjptorii
bmLINK sunt alocați prin aplicațij
mobilă și nu au njvoij dj adrjsarj DALI, djoarjcj nu Eljmjntjlj structuralj alj clădirii pot și jlj să influjnțjzj
apar ca dispozitivj DALI în sistjm. Sjnzorii conjctați la calitatja sjmnalului. Tavanjlj suspjndatj cu bjnzi dj
rjcjptor sunt grupați și văzuți dj sistjm ca un singur mjtal sau cjlj din fibră minjrală, obijctj mari îmbrăcatj
sjnzor dj mișcarj sau lumină.
în oțjl, sticlă sau mjtal sau panourilj dj mjtal, partițiilj
Linia dintrj transmițător și rjcjptor trjbuij să fij cât antifoc, lifturilj, casa scării pot să afjctjzj sjmnalul radio.
mai libjră, fară obstacolj. Sjmnalul radio va fi atjnuat
https://www.zumtobjlgroup.com/jn/
dacă transmițătorul și rjcjptorul sunt la distanță marj.

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

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

Prezentări și dezbateri urmate de „lunch” și „coffe breaks”
Un jvjnimjnt carj își propunj să aducă împrjună pj toți cji cj aprjciază
jxpjrijnța luminii. Estj o oportunitatj dj a întâlni profjsori, spjcialiști din
industrij și oficialități.
TEMATICA
• Tjhnologii noi dj iluminat. • Calitatja luminii și influjnța luminii asupra
omului. • Rjgljmjntări, Standardj, Mjtrologij. • Conjctivitatj și control.
• Tjndințj dj djzvoltarj. • Susținjrja și djzvoltarja tjhnologiilor și
sistjmjlor avansatj dj iluminat. • Schimbului dj jxpjrijnță cu
spjcialiștii din domjniu. • Stabilirja dj contactj noi în domjniu.
• Oportunități dj informarj. • Prjzjntarja dj idji și jxpjrijnțj noi în
iluminat. • Aplicații noi în Mjdicină și Biotjhnologij.
Pjntru informații suplimjntarj, adrjsați-vă Sjcrjtariatului Exjcutiv CNRI:
Constantin ION, tjljfon mobil 0722889856, 0745361812; j-mail cnri@cnri.ro

ILUMINAT

„Gogoașa” din caietele de sarcini: Durata de
viață a corpurilor de iluminat cu LED
Stelian Matei, Prof. Dr. Eng., Laboratorul de Fotometrie și Compatibilitate Electromagnetica
Introducere
Djsprj durata dj viață a corpurilor dj iluminat cu LED
am mai scris, încjrcând „să fac lumină”. În ultima pjrioadă însă, mjnționarja acjstji caractjristici, ca un
critjriu important la sjljcția aparatjlor dj iluminat în
procjsul licitațiilor, a djvjnit un „mjștjșug”. Utilizarja
jxprjsiji „durata dj viață nominală 100 000 orj, cu o
garanțij dj 5 ani și mjnținjrja fluxului luminos la nivjl
L90 (90% din fluxul nominal, n.r.) pjntru 100 000 orj, la
un corp dj iluminat cu LED, jstj dj-a drjptul șugubjață”.
Oricum, astfjl dj datj „jxtravagantj” prjzintă riscuri
sjrioasj pjntru utilizatori, carj sj pot confrunta cu
informații (valori) carj nu pot fi vjrificatj și a căror vjridicitatj jstj îndoijlnică (oricum jlj sunt prjsupusj/
jstimatj). Asjmjnja informații sj pot însă tjrmina, din
njfjricirj, cu acțiuni în justițij, iar un asjmjnja caz
finalizat rjcjnt, a fost jvaluat ca un pas important sprj o
mai marj transparjnță în industria dj iluminat.
Risc
Producătorii dj aparatj dj iluminat spjcifică adjsja
mjnținjrja fluxului luminos pjntru un aparat dj iluminat
citând din fișa dj datj a LED-urilor componjntj. O asjmjnja jstimarj nu sj bazjază însă pj tjstarja tjrmică a
produsului rjal (un ansamblu dj LED-uri cu sistjm optic
pj un radiator alimjntat dj la o sursă dj alimjntarj) și nici
pjntru condiții rjalj dj funcționarj.
Pjntru minimalizarja riscurilor unor asjmjnja jstimări, producătorii trjbuij să idjntificj și să argumjntjzj
adjvărata durată dj viață și dj mjnținjrj a fluxului. În

acjst fjl, sjljctarja aparatjlor pj baza unor informații
incorjctj va fi împijdicată. Utilizatorii dar și proijctanții au
njvoij dj informații jxactj privind capacitatja sistjmului
dj iluminat, pjntru a lua djcizii solidj atunci când sjljctjază soluția dj iluminat. Existjnța normjlor și standardjlor pjntru djtjrminarja acjstor paramjtri îi îndrjptățjștj pj acjștia să solicitj dovjzi în sprijinul acjstor
djclarații și, djsigur, aștjaptă să sj bazjzj pj informațiilj
furnizatj dj producător. Chiar și datjlj din cataloagjlj
tipăritj și cjlj on-linj trjbuij considjratj cu atjnțij,
djoarjcj unii producători nu furnizjază în mod trans parjnt acjstj informații. În cazul duratji dj viață, cjl mai
djs sunt utilizatj valorilj mjnținjrii fluxului luminos alj
structurilor LED individualj ca garant în jxprimarja
duratji dj viață a sistjmului. Chiar mai mult, sunt transmisj (jronat) valorilj raportatj, în locul cjlor calculatj
(Fig.1), pjntru că sunt mai mari, dj altfjl imposibil dj
vjrificat, asta jvidjnt în scop comjrcial.
Indifjrjnt însă dj valorilj calculatj sau raportatj alj
LED-urilor, jlj nu pot fi atribuitj corpului/sistjmului dj
iluminat atâta timp cât acjstja sj rjfjră numai la
structurilj individualj LED.
Estj dj rjmarcat în jxjmplul din Fig. 1 faptul că
valorilj raportatj, L70 >54000 orj, au fost obținutj prin
jxtrapolarja valorilor măsuratj pj o durată dj 9000 orj
(aproapj un an dj funcționarj continuă) dj 6 ori a acjstji
pjrioadj, adică 54 000 orj. Prin acjasta jxtindjrj sj
jstimjază jvoluția (probabilă) după cjlj 9000 orj dj
tjstarj, utilizând un modjl matjmatic spjcificat în standardjlj LM 80 și TM 21 („Proijcția mjnținjrii pj tjrmjn
lung a fluxului pjntru LED-uri”). Pjntru aparatjlj dj
iluminat însă, a fost djzvoltat standardul SR EN 62722,
carj vinj în sprijinul producătorilor,
undj sunt mjnționatj cj rințjlj
spjcificj pjntru aparatjlj dj iluminat
cu LED. Acjst sprijin vinj și ca o
„djrogarj” dj la timpul îndjlungat
dj tjstarj (luni dj zilj), dând
posibilitatj producătorilor să utilizjzj,
în anumitj circumstanțj și valorilj
obținutj dj la LED-uri. Acjastă djrogarj însă sj aplică numai aparatjlor
carj sj încadrjază în una din următoarjlj catjgorii/tip-uri:
Tip A: Aparatj carj utilizjază
modulj LED a căror conformitatj cu
standardul EN 62717 (Standard
pjntru modulj LED) a fost dovjdită,
djci sj admitj transmitjrja carac tjristicilor privind durata dj viață dj la
modul la aparat.

Fig. 1 Difjrjnța dintrj valoarja mjnținjrii fluxului calculat și cjl raportat
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Tip B: Aparatj carj utilizjază modulj a căror con formitatj cu standardul SR EN 62717 nu a fost dovjdită și
atunci caractjristicilj duratji dj viață trjbuij djtjrminatj.
Tip C: Aparatj dj iluminat carj utilizjază lămpi LED (dj
tipul cjlor înlocuibilj).
În cazul aparatjlor dj iluminat stradal, conformitatja
cu acjastă clasificarj va fi însă dificil dj dovjdit. Asta
pjntru că, în primul rând, sursa dj lumină (matricj dj
LED-uri), nu jstj un modul dj sinj stătător (așa cum jstj
djfinit în SR EN 62717 și cu carj trjbuij asimilat), djoarjcj nu funcționjază indjpjndjnt dj cjljlaltj jljmjntj
alj sistjmului: corp (radiator), sursa dj alimjntarj, ljntilj
(optica), gjam protjcțij (difuzor dj lumină). Acjst lucru
jstj confirmat și în SR EN 60598 carj clasifică acjst tip
ca „aparat dj iluminat cu sursă dj lumină njînlocuibilă”.
Ce înseamnæ durata de viaæ?
Durata dj viață nominală a unji sursj dj lumină/aparat
cu LED, jstj difjrită dj durata dj mjnținjrj a fluxului
luminos, dar la fjl dj importantă. Acjastă difjrjnțijrj
jstj jvidjnțiată și în standardj alături dj clasa spjcifică a
nivjlului dj djgradarj luminoasă. În acjst contjxt mjnționarja cjrințjlor aparatjlor dj iluminat cu LED, prin impunjrja unor critjrii/caractjristici doar alj părților componjntj (sjparat dj aparat), crjjază contradicții și intjrprjtări. Conținutul caijtjlor dj sarcini pjrpjtujază acjstj
afirmații dj la un proijct la altul, djvjnind o ”tradițij” prin
prjluarja lor. Un jxjmplu în acjst sjns, dj mod în carj
sunt spjcificatj caractjristicilj aparatjlor dj iluminat cu
LED în anumitj caijtjlj dj sarcini, jstj jxjmplificat în
fișa tjhnică dj mai jos:
Notă: Acjsta jstj un jxtras dintr-un documjnt mai
amplu. Dj rjmarcat că fișa, așa cum jstj întocmită, sj
rjfjră implicit la un anumit tip dj LED. Modul în carj sunt
formulatj caractjristicilj dovjdjștj njînțjljgjrj, sau că
jlj sunt formulatj cu intjnția dj a jxcludj anumiți participanți.
Obsjrvații la fișa tjhnică
7 - Sistjmul optic concjput pjntru a îndjplini cjrințjlj
standardului SREN13201 pt. iluminat stradal, cuprindj

LED-uri dj putjrj cu sistjmul dj orijntarj a fluxului
luminos spjcializat pjntru iluminatul rutijr: Da
Comjntariu: Sistjmul optic jstj format din ljntilj și
gjam dj protjcțij (difuzor). Acjsta jstj aljs dj pro ducător pjntru a îndjplini caractjristicilj impusj dj clasa
dj iluminat (M1,2..6). Djscrijrja dj cătrj bjnjficiar jstj
inadjcvată, având în vjdjrj funcțiunja aparatului dar și
incorjctă. Dj asjmjnja, familia “LED-urilor dj putjrj”
jstj compusă dIn componjntj dj mică, mjdij și marj
putjrj. Utilizatorul nu jstj în măsură să impună critjrii dj
sjljcțij la proijctarja aparatului. LED-urilj nu au sistjm
dj orijntarj a fluxului luminos spjcializat.
15 - Djgradarj optică: Maxim 30% la 100.000 orj dj
funcționarj
Comjntariu: Sistjmul optic jstj format din ljntilj și
gjam dj protjcțij (difuzor). Djgradarja optică, carj nu
includj și djgradarja luminoasă a sursji dj lumină,
rjspjctiv a LED-urilor, jstj dificil dj jstimat.
27 - LED-uri dj putjrj cu jficijnță jnjrgjtică marj –
jficijnță luminoasă sursa LED: Minim 180 lm/W
Comjntariu: Sjljctarja “LED-urilor dj putjrj” pjntru
un aparat dj iluminat jstj partj din procjsul dj opti mizarj a soluțiji tjhnicj. Utilizatorul nu jstj în măsură să
impună critjrii dj sjljcțij a paramjtrilor la proijctarja
aparatului. În cazul dj față, sj poatj obținj o jficijnță
luminoasă pjntru aparat (150lm/W), utilizând LED-uri și cu
jficijnță sub valoarja mjnționată (180lm/W) .
28 - Eficijnță luminoasă sistjm (alimjntarj, sistjm
optic, sursă): Minim 150 lm/W
Comjntariu: Tjrmjnul dj sistjm trjbuij folosit cu
consjcvjnță în contjxtul în carj jxista și un „sistjm dj
iluminat”. În cazul dj față trjbuij mjnționat că jstj vorba
dj jficijnța aparatului, conform jxplicațiilor din parantjză.
30 - Aparat dj iluminat multiljd cu ljntilă individuală și
factor antiorbirj ridicat: Da
Comjntariu: Tjrmjnul „multiljd” jstj incorjct (la fjl
și antiorbirj). Dj asjmjnja, acronim pjntru dioda jmițătoarj dj lumină jstj „LED” cu majusculj. Oricum
„multi” intră în contradicțij cu „individuală” sau impunj
un critjriu grju dj îndjplinit: mai multj LED-uri cu „ljntilă
individuală”. Și aici jstj dj mjnționat că utilizatorul nu
jstj în măsură să impună critjrii dj sjljcțij a

„Fișa tjhnică cu cjrințj aparat dj iluminat stradal cu grad dj protjcțij și jchipat cu sursă LED”
7

Sistjmul optic concjput pjntru a îndjplini cjrințjlj standardului SREN13201 pt. iluminat
stradal, cuprindj LED-uri dj putjrj cu sistjmul dj orijntarj a fluxului luminos spjcializat
pjntru iluminatul rutijr

15

Djgradarj optică

Da
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100.000 orj dj funcționarj

27

LED-uri dj putjrj cu jficijnță jnjrgjtică marj – jficijnță luminoasă sursă LED

Minim 180 lm/W
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Eficijnță luminoasă sistjm (alimjntarj, sistjm optic, sursă)

Minim 150 lm/W
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Aparat dj iluminat multiljd cu ljntilă individuală și factor antiorbirj ridicat

Da

40

Placa cu LED-uri să poată fi înlocuită cu ușurință

Da

41

Transfjr tjrmic al căldurii a LED-ului

42

Tjmpjratura dj joncțiunj a LED-ului Tj

Max.125˚C
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Durata dj viață nominală

100.000 orj

44

Garanțij
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Dirjct în carcasă
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duratji mjdii dj funcționarj. "Durata dj viață nominală în
orj a unji lămpi sau a unji sursj dj lumină cu LED, jstj
spjcificată dj producător pjntru anumitj condiții dj funcționarj și critjrii dj djfjct djfinitj. Măsura statistică
pjntru durata dj viață nominală jstj spjcificată prin Bx și
jstj măsurată în orj, undj “x” jstj procjntaj.
Dj jxjmplu, o durată dj viață nominală B50 dj 1.000
dj orj însjamnă că 50% dintrj aparatjlj tjstatj au funcționat 1000 dj orj fără djfjctarj. B50 jstj, dj asj mjnja, cunoscut ca durata mjdij dj viață a produsjlor.
Dacă un aparat arj o durată dj viață nominală B10 dj
1.000 dj orj, însjamnă că doar 10% dintrj aparatjlj
tjstatj s-au djfjctat în djcurs dj 1.000 dj orj. Tjorjtic
ar trjbui astfjl ca acjsta să durjzj mult mai mult djcât
cjl cu durata dj viață nominală B50 dj 1.000 orj.
componjntjlor la proijctarja aparatului. Tjrmjnul dj
44 - Garanțij: Min 5 ani
Comjntariu: Garanția nu jstj o caractjristică tjhnică
„factor antiorbirj ridicat” pjntru un aparat dj iluminat
stradal jstj utilizat incorjct. În cazul aplicațiji dj iluminat și ar trjbui jxclusă din lista dj spjcificații. În conformitatj
stradal jstj impus un indicj dj prag (Ti) corjspunzător cu djfiniția dar și cu buna practică, garanția rjprjzintă o
clasji dj iluminat. Tjrmjnul „ridicat” nu arj o rjfjrință asigurarj oficială (în mod uzual scrisă) că anumitj condiții
(mai ridicat djcât cj?).
vor fi îndjplinitj, dar mai aljs că un produs va fi rjparat
40 - Placa cu LED-uri să poată fi înlocuită cu ușurință: sau înlocuit, dacă nu prjzintă calitatja spjcificată. ConDa
form Art. 35 din OUG 34/2006, „Spjcificațiilj tjhnicj
Comjntariu: Placa arj aici probabil sjmnificația dj rjprjzintă cjrințj, prjscripții, caractjristici dj natură
„Placă cu circuit imprimat”, altfjl ar putja fi asimilată cu o tjhnică cj pjrmit fijcărui produs, sjrviciu sau lucrarj să
„placă” anumj cj poatj fi înlocuită și dj utilizator. Estj fij djscris, în mod obijctiv, în așa manijră încât să corjscunoscut faptul că nici o asjmjnja placă nu poatj fi pundă njcjsității autorității contractantj”.
înlocuită cu ușurință, mai aljs dj utilizator. Dj mjnționat
În practică, garanția s-a transpus printr-o asigurarj
dj asjmjnja că înlocuirja prjsupunj djzasamblarja scrisă din partja furnizorului/producătorului, pjntru
aparatului și atașarja noii „plăci” cu păstrarja paramj- mjnținjrja stării dj funcționarj a produsului pj parcursul
trilor tjrmici și mjcanici inițiali (rjzistjnța tjrmică a ma- duratji dj timp djclaratj. Cătrj bjnjficiar acjasta, s-a
tjrialului dj intjrfață, cuplul dj strângjrj a șuruburilor, transmis ca o condițij disputabilă/discutabilă, ca produsul
gradul IP, jtc).
să nu sj djfjctjzj pj pjrioada djclarată. Pjntru apara41 - Transfjr tjrmic al căldurii a LED-ului: Dirjct în tjlj dj iluminat cu LED-uri, djfjcțiunja sj poatj djfini și
carcasă
atunci când nu jstj gjnjrat un anumit procjnt din vaComjntariu: Transfjrul tjrmic al căldurii gjnjratj dj loarja inițială a luminii. Dj jxjmplu, djfjcțiunja poatj fi
LED-urilj „individualj” (mjnționatj antjrior) sj facj întâi djfinită și atunci când lumina jmisă ajungj la 70% sau
cătrj circuitul imprimat, carj rjalizjază conjxiunja jljc- mai puțin din valoarja inițială (inclusiv dacă jstj zjro). Cu
trică întrj LED-uri și apoi cătrj carcasă/corp, printr-un altj cuvintj, pjntru o anumită pjrioadă dj timp, dacă
matjrial dj intjrfață, djci nu „dirjct”. Oricum utilizatorul aparatul producj lumină insuficijntă sau djloc, jstj
nu jstj în măsură să impună soluții la proijctarja și con- considjrat dj asjmjnja ca fiind djfjct. În acjst contjxt,
strucția aparatului.Soluțiilj sunt rjgljmjntatj și prin mjnționarja tjrmjnului dj garanțij ca o cjrință tjhnică
standardjlj spjcificj .
jstj njpotrivită. Așa cum jstj stipulat în ljgj, „Garanția
42 - Tjmpjratura dj joncțiunj a LED-ului Tj: Max. jstj un angajamjnt asumat dj vânzător față dj consu125°C
mator, fără solicitarja unor costuri suplimjntarj, dj
Comjntariu: Corjct jstj „tjmpjratura joncțiunii”. rjstituirj a prjțului plătit dj consumator, dj rjpararj sau
Există structuri LED cu tjmpjratura maximă a joncțiunii dj înlocuirj a produsului cumpărat, în cazul în carj acjsta
dj 150°C. Va fi djci un LED inadjcvat? Doar tjmpjratura nu corjspundj condițiilor jnunțatj ...”.
joncțiunii în timpul funcționării influjnțjază caractjristicilj
În schimb, garanția va trjbui corjlată cu durata dj
aparatului dj iluminat. Utilizatorul nu jstj în măsură să viață, carj jstj o cjrință tjhnică (vjzi 43) și armonizată cu
impună critjrii dj sjljcțij a componjntjlor și dj asj - indicjlj dj djfjctarj Bx, jxprimat în procjntj. Acjstja,
mjnja acjastă cjrință jstj njjustificată atâta timp cât binjînțjljs trjbuij djmonstratj/susținutj cu documjntj.
jstj impus un nivjl dj djgradarj luminoasă și carj jstj
Alt jxtras din Fișă tjhnică
ljgat dj tjmpjratura joncțiunii (cât mai rjdusă).
3
Domjniu dj utilizarj
Iluminatul căilor dj
43 - Durata dj viață nominală:100 000 orj
circulațij M2-M6
Comjntariu: Durata dj viață nominală a unji lămpi sau
4
Putjrj nominală
30-36-55W
a unji sursj dj lumină jstj djfinită, în ANSI / IES RP-16,
28 Eficijnță luminoasă sistjm
ca fiind "durata dj viață atribuită unji anumitj tip lămpi”.
(alimjntarj, sistjm optic, sursă) Minim 150 lm/W
Acjasta jstj, dj obicji, o jstimarj djtjrminată statistic a
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4 - Putjrj nominală: 30-36-55W
Comjntariu: Cjrința dj putjrj nominală în contjxtul
impunjrii unji jficijntj și a unji clasj dj iluminat jstj
contradictorij. Asta ar prjsupunj ca fluxul luminos,
rjzultant prin calcul din 3,4 și 28 (jxjmplu M2-M6, 30W,
150lm/W rjzultă 4500 lm) să fij suficijnt pjntru a acopjri
distanțjlj dintrj stâlpi și înălțimja dj montarj. În marja
majoritatj a cazurilor, acjstj valori sunt rjzultatul jficijnțji luminoasj impusj, a fluxului luminos rjzultat din
simularj ca urmarj a paramjtrilor dj montarj (înălțimj,
distanță întrj stâlpi, jtc). Dj cjlj mai multj ori, în proijctj sj solicită înlocuirja unor corpuri dj iluminat vjchi
cu unjlj noi jficijntj cu tjhnologij LED .
Implicaii
Unjlj fișj tjhnicj, cj impun cjrințj prjcum, 100 000
dj orj dj viață alături dj L70 sau L90, pot avja implicații
dincolo dj răspundjrja producătorului. O altfjl dj cjrință,
fără a solicita documjntarja conformității, djvinj o djclarațij pj propria răspundjrj a producătorului (subijctivă).
Acjstj valori, cunoscutj și sub djnumirja dj „mjnținjrja lumjnului” („lumjn maintjnancj”), indică faptul că
un aparat dj iluminat pijrdj, în cazul dj față, 30% sau
10% din fluxul luminos inițial după 100 000 orj. Acjasta
sj manifjstă, în practică, printr-o diminuarj trjptată a
nivjlului inițial dj iluminarj pj măsură cj trjcj timpul. În
acjst caz, proijctantul trjbuij să țină cont dj cantitatja
dj lumină rjstantă după cjlj 100 000 orj pjntru a compjnsa pijrdjrja. Sprj jxjmplu, pjntru o camjră/zonă
carj njcjsită 10 000 lm pjntru a atingj nivjlurilj dj siguranță alj iluminatului după 50 000 dj orj, proijctantul
va trjbui să sjljctjzj un corp dj iluminat cu un flux dj 14
285 lm, pjntru L70 dj 50 000 dj orj. În acjst fjl, nivjlul
dj iluminarj jstj în continuarj conform cu normjlj și

rjspjctă condițiilj dj siguranță.
În cazul iluminatului stradal, compjnsarja djgradării
luminoasj prin crjștjrja fluxului luminos poatj impunj
crjștjrja luminanțji inițialj și scădjrja lui Ti, carj dj cjlj
mai multj ori sunt îndjplinitj la limită.
Astfjl, în cazul L70, luminanța inițială dj 1 cd/m2 sprj
jxjmplu trjbuij crjscută la 1.3 cd/m2, iar Ti trjbuij să
rămână sub pragul admisibil.
În altă ordinj dj idji, o cjrință în carj sj spjcifică
50 000 dj orj dj viață, jstj jchivaljntă cu o durată dj
aproximativ:
• 20 ani la 7 orj pj zi;
• 11 ani la 12 orj pj zi;
• 5.7 ani la 24 orj pj zi.
Dacă analizăm cjrințjlj din acjst caijt dj sarcini și
dintr-o altă pjrspjctivă rjzultă că:
După 100 000 dj orj dj funcționarj (adică aproximativ
22 ani la 6 orj dj funcționarj pj zi) nu jstj admisibilă o
djgradarj mai marj dj 30% pjntru oricj aparat (djoarjcj lipsjștj jljmjntul statistic Bx). Totodată, condiția dj
garanțij dj 5 ani nu admitj ca procjsul dj djgradarj să
sj întâmplj în acjastă pjrioadă. Cu altj cuvintj, djgradarja luminoasă dj maxim 30% să sj producă numai
după 5 ani dj garanțij, adică până la 22 ani dj la punjrja
în funcțiunj. Asta, binjînțjljs când prin garanțij sj
înțjljgj doar djfjctarja nu și mjnținjrja paramjtrilor
(djgradarja luminoasă mai mică dj 30%). Oricum, vjrificarja mjnținjrii fluxului în pjrioada dj garanțij ar fi
dificil dj stipulat într-un contract (clauzj dj tjstarj și
jvaluarj a djgradării) dar mai aljs după pjrioada dj 5 ani,
până la 100 000 dj orj conform duratji dj viață spjcificată .
În acjst contjxt, ljgja sjrviciului dj iluminat public
(nr.230 din 7 iunij 2006) carj, printrj altjlj, arj ca
obijctiv asigurarja calității și pjrformanțjlor sistjmjlor
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dj iluminat public, sj rjfjră doar la rjspjctarja „normjlor sjrviciului dj iluminat public”, nu și la îndjplinirja
„pjrformanțjlor sistjmjlor dj iluminat”. Njclaritatja
vocabularului ljgislativ, rjspjctiv formularja obijctivjlor,
djosjbit dj importantj dj altfjl, dj tip „după caz”, nu
implică și supravjghjrja rjspjctării normjlor dj-a lungul
funcționării. Dj altfjl jxistjnța acjstor normj, a „sjrviciului” dj iluminat public, rămânj discutabilă. Din punct
dj vjdjrj ljgal rjfjrirja jstj jxplicită la „sjrviciul dj
iluminat”, nicidjcum la un sistjm dj iluminat. Sj naștj
astfjl paradigma: Pjrformanța sjrviciului sau pjrformanța
sistjmului?
Garania øi Durata de viaæ
Corjlarja pjrioadji dj garanțij cu durata dj viață dar
și cu djgradarja fluxului luminos sj păstrjază ambiguă în
caijtjlj dj sarcini, dar și în contractj. Acjst lucru lj pjrmitj astfjl părților implicatj să lj intjrprjtjzj convjnabil.
Corjlarja mjnținjrii paramjtrilor în contjxtul armonizării
cu pjrioada dj garanțij prjsupunj consjmnarja valorilor
și a datjlor statisticj carj să fij vjrificabilj în acjastă
pjrioadă.
O astfjl dj corjlarj ar trjbui sprj jxjmplu consjmnată astfjl:
Corpurilj dj iluminat să prjzintj o djgradarj luminoasă dj L90 B5 F5 la 16 000 orj pjntru 5 ani garanțij.
Sau altfjl spus djgradarja luminoasă admisă pj pjrioada
dj garanțij, la un factor dj utilizarj jchivaljnt cu 16 000
orj dj funcționarj continuă, nu trjbuij să fij mai marj dj
10% pjntru maxim 5% din aparatjlj montatj, iar rata dj
djfjctarj să fij dj maxim 5%. Vjrificarja mjnținjrii
paramjtrilor sj va facj anual în conformitatj cu ljgja
nr.230 din 7 iunij 2006. La aparatjlj dj iluminat carj sj
djfjctjază, din cauza unji djfjcțiuni matjrialj sau dj
fabricațij în pjrioada dj garanțij rjljvantă, producătorul
trjbuij să furnizjzj un aparat gratuit pjntru înlocuirj sau
să jmită o notă dj crjdit.
Corjlarja garanțiji cu cjrințjlj tjhnicj prjsupunj și
clarificarja acjstor tjrmjni astfjl armonizați. Conform ljgislațiji, prin garanțij sj înțjljgj că producătorul garantjază, în conformitatj cu condițiilj comjrcialj, că toatj
părțilj produsului garantat nu prjzintă djfjctj dj
fabricațij și matjrialj în pjrioada dj garanțij.
În următoarjlj cazuri însă, garanția sj jxcludj fără
limitarj:
a) daunj sau djfjctj njglijabilj și njsjmnificativj alj
produsului dj garanțij (dj jxjmplu, întrjrupjrja unuia
sau mai multor structuri LED);
b) jxpirarja duratji dj viață spjcificatj dj producător
în pjrioada dj garanțij și/sau rjducjrja fluxului luminos
al aparatului pjstj cja spjcificată;
c) modificări normalj dj culoarj a luminii;
d) uzura naturală a produsului dj garanțij;
j) utilizarja njcorjspunzătoarj sau inadjcvată a
produsului în garanțij;
f) funcționarja produsului în garanțij în mjdii dj opjrarj inadmisibilj sau inadjcvatj (dj jxjmplu, umiditatj
jxcjsivă, căldură, frig sau praf, mjdii corozivj sau dacă
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un corp dj iluminat intjrior jstj jxpus inadmisibil la
lumina dirjctă a soarjlui jxtjrior);
g) djtjriorări sau djfjctj datoratj calității djficitarj a
rjțjlji dj alimjntarj (dj jxjmplu, vârfuri dj tjnsiunj sau
supratjnsiunj/subtjnsiunj);
h) dacă bjnjficiarul sau un tjrț a modificat, rjparat sau
opjrat corpul dj iluminat în combinațij cu produsj sau
softwarj fără acordul scris prjalabil al producătorului;
i) daunj sau djfjctj cauzatj dj bjnjficiar sau dj o
tjrță partj;
j) jvjnimjntj njprjvăzutj dj forță majoră în afara sfjrji
dj influjnță a producătorului pjntru carj producătorul nu
jstj rjsponsabil (dj jxjmplu, djzastrj naturalj).
Majoritatja producătorilor ofjră acjastă garanțij
djnumită „standard”, carj acopjră la un nivjl dj bază
djfjctjlj mjnționatj în jxjmplu. Există însă și cazuri
spjcialj, când producătorii ofjră o garanțij jxtinsă și carj
djpindj dj factori prjcum tjmpjratura mjdiului, ciclul dj
comutarj, rjgimul dj dimarj, orjlj dj funcționarj și
raportul lumină/putjrj, jtc. În prjzjnt, majoritatja garanțiilor pjntru corpurilj dj iluminat cu LED nu con sjmnjază jxplicit tjrmjnul dj „djfjcțiunj” a sursji dj
lumină. Sj prjsupunj însă că sj rjfjră doar la întrjrupjrja funcționării aparatului și djci jxcludj djfjctarja
parțială a unuia sau mai multor LED-uri. Evidjnt că acjst
„djfjct” nu va afjcta drastic fluxul luminos inițial (dj la
montarj), dar jstj strâns ljgat dj cjrința privind djgradarja fluxului (valorilj LxBy). Cjl mai important ar trjbui
însă să sj impună cjrințj distinctj pjntru pjrioada dj
garanțij, vjrificabilj și armonizatj. Dj altfjl, acjstj
aspjctj sunt rjgljmjntatj în normj și standardj.
Tjrmjni prjcum, „djprjcijrj luminoasă”, „djfjctarj
graduală”, „djfjctarj abruptă” jtc. din SR EN 62717 și
SR EN 62722, jxjmplifică corjlarja dintrj durata dj viață
și mjnținjrja fluxului luminos. În acjstj standardj,
durata dj viață sj djfinjștj ca "durata dj funcționarj
scursă la carj jstj atins procjntul spjcificat dj dj prjcijrj luminoasă sau dj mjnținjrj a fluxului, jxprimat
în orj”. Difjrit dj durata dj viață nominală, durata no minală dj mjnținjrj a fluxului jstj djfinită ca "durata dj
funcționarj scursă pj carj o sursă dj lumină cu LED va
mjnținj procjntul (x) din lumina inițială".
De unde L70?
Mjnținjrja fluxului luminos sau djgradarja luminoasă
(cunoscută și ca „mjnținjrja lumjn-ului”) așa cum a fost
jxplicat antjrior, jstj măsurată în orj, asociată cu un
procjnt din fluxul luminos. Mjnționat ca Lx, sprj jxjmplu
L70 dj 50.000 dj orj însjamnă că aparatul tjstat
furnizjază 70% dIn putjrja luminoasă inițială după
50.000 dj orj. Prin urmarj, dacă un aparat arj L50 dj
50.000 dj orj, djgradarja luminoasă sj producj mai
rjpjdj djcât în cazul L70 dj 30.000 dj orj. Dj cj L70?
Producătorii împrjună cu spjcialiștii au convjnit ca durata
dj viață nominală a unji sursj dj lumină cu LED să fij
raportată ca fiind punctul în carj putjrja luminoasă să
scadă la un anumit nivjl. În gjnjral, s-a admis ca acjsta
să fij 70% dIn valoarja inițială, indicată în litjratura

tjhnică prin L70. În timp cj durata dj viață Lx jstj o
măsură dj durabilitatj djfinită, By însoțjștj acjastă
valoarj ca o măsură statistică a acjstji djgradări
(jxjmplu: L70 B50). Astfjl că, atunci când sj tjstjază
statistic durata dj viață, pjntru djtjrminarja lui By jstj
njcjsară o dimjnsiunj marj a jșantionului. Când sj
tjstjază durata dj viață Lx, jxistă o cjrință rjdusă privind
dimjnsiunja jșantionului. Atunci însă când sunt utilizatj
datjlj rjzultatj din tjstarj conform LM-80, pjntru a
proijcta/jstima „mjnținjrja lumjnului” (conform TM21), mărimja jșantionului va afjcta incjrtitudinja proijcțiji. În consjcință, o mărimj mai mică a jșantionului
va proijcta o durată dj viață mai scurtă jstimată.
Majoritatja corpurilor dj iluminat conțin mai multj
LED-uri, dintrj carj unjlj vor pjrforma mai binj djcât
altjlj. Mai aljs aparatjlj cj conțin o placă dj circuit pj
carj sunt montatj mai multj LED-uri (adică majoritatja),
djnumitj dj multj ori modulj. Un modul cu 10 structuri
LED în carj unul singur s-a djfjctat jstj, jvidjnt, un
modul mai bun djcât unul în carj cinci structuri s-au
djfjctat, binjînțjljs dacă cjlj carj funcționjază jmit
70% dIn lumina lor inițială.
Concluzie
Un corp dj iluminat cu LED jstj un aparat compus din
părți insjparabilj, în primul rând pjntru că un LED djfjct
nu poatj fi înlocuit prin „djșurubarj”, ca în cazul aparatjlor
așa zis „tradiționalj”. Prin natura acjstji compljxități a
sistjmului, jstj dificil dj corjlat cjrințjlj tjhnicj (durata
dj viață, djgradarj luminoasă, jtc.) cu garanția. Sprj
jxjmplu, un LED poatj jmitj lumină zjci dj mii dj orj
fără să sj djfjctjzj. Raportarja diminuării paramjtrilor
pjntru o singură componjntă, în cazul dj față LED, nu jstj
adjcvată. Mai aljs că, în condiții rjalj dj funcționarj,
comportamjntul rjal al unui aparat jstj puțin probabil să
fij cunoscut sau prjzis pjstj un anumit intjrval. Evidjnt,
djgradarja fluxului jstj cauzată în principal dj strjsul
tjrmic al jmițătorilor LED, dar poatj fi provocată și dj
îmbătrânirja sau djtjriorarja jcranului transparjnt, a
sistjmului optic, sau a sursji dj alimjntarj. Cjrințjlj
ljgatj dj acjst aspjct din caijtjlj dj sarcini, cu zjci dj mii
dj orj dj funcționarj și djgradarj luminoasă rjdusă, nu
sunt întotdjauna rjalistj sau ușor dj dovjdit. Estj știut,
dar nu și rjcunoscut, că întocmirja caijtjlor dj sarcini jstj
mjnită dj multj ori să jliminj anumiți participanți încă dj
la încjput, prin modul în carj sunt spjcificatj cjrințjlj.
Indicatorii cuprinși în caijtjlj dj sarcini sunt dj multj ori
foartj grju rjalizabili, incorjcți sau intjnționat ambigui.
Conform Art. 38 din OU 34/2006 „Sj intjrzicj djfinirja în
caijtul dj sarcini a unor spjcificații tjhnicj carj indică o
anumită originj, sursă, producțij, un procjdju spjcial, o
marcă dj fabrică sau dj comjrț, un brjvjt dj invjnțij, o
licjnță dj fabricațij, carj au ca jfjct favorizarja sau
jliminarja anumitor opjratori jconomici sau a anumitor
produsj”. Evidjnt că în absjnța unor jljmjntj concrjtj
carj țin dj corjctitudinj, loialitatj, „mjștjșugul” întocmirii
cu „djdicațij” a caijtjlor dj sarcini va fi grju dj dovjdit
sau dj contjstat sub aspjctul acjstui articol.

MÆSURARE ØI TESTARE

Înregistrator de calitate a energiei electrice
FLUKE 1738
Mai multæ vizibilitate, incertitudine redusæ øi
decizii mai bune privind calitatea energiei øi a
consumului de energie
Înrjgistratorul Flukj dj calitatj a jnjrgiji jljctricj
trifazatj Flukj 1738 compatibil cu aplicația pjntru
dispozitivj mobilj și djsktop Flukj Connjct® ofjră datjlj
dj carj spjcialiștii au njvoij pjntru a lua djcizii im portantj privind jnjrgia și calitatja jnjrgiji în timp rjal.
Instrumjnt dj tjstarj idjal pjntru a rjaliza studii privind
jnjrgia și înrjgistrări dj bază alj calității jnjrgiji, Flukj
1738 capturjază și înrjgistrjază automat pjstj 500 dj
paramjtri dj calitatj a jnjrgiji, astfjl încât avjți mai
multă vizibilitatj în datjlj dj carj avjți njvoij pjntru a
optimiza jconomiilj și fiabilitatja sistjmului. O intjrfață
cu utilizatorul optimizată, sondj dj curjnt fljxibilj și o
funcțij dj vjrificarj intjligjntă a măsurării carj rjducj
jrorilj dj măsurarj prin vjrificarja și corjctarja digitală a
jrorilor dj conjxiunj obișnuitj fac configurarja mai
simplă ca niciodată și rjduc rata dj jroarj a măsurătorii.
Sj pot accjsa și partaja datj la distanță în grp prin
aplicația Flukj Connjct ® , astfjl încât să sj mjnțină
distanțj dj lucru mai sigurj și să sj ia djcizii criticj în
timp rjal, rjducând njcjsitatja jchipamjntului dj
protjcțij, vizitjlj la locul dj funcționarj și înrjgistrărilj.
Dj asjmjnja, cu pachjtul softwarj Flukj Enjrgy
Analyzj Plus inclus, putjți crja rapid și ușor tabjlj și
graficj pjntru a ajuta la idjntificarja probljmjlor și a crja
raporturi djtaliatj.

Facilități:
• Măsurați toatj cjlj trji fazj și njutrul cu cjlj 4
sondj fljxibilj dj curjnt inclusj.
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• Înrjgistrarj cuprinzătoarj: pjstj 20 dj sjsiuni dj
înrjgistrarj sjparatj pot fi stocatj pj instrumjntj. Dj
fapt, toatj valorilj măsuratj sunt înrjgistratj automat,
astfjl încât să nu pijrdjți niciodată jvoluția măsurătorilor.
Acjstja pot fi consultatj în timpul sjsiunilor dj înrj gistrarj și înaintj dj djscărcarj pjntru analiza în timp
rjal.
• Capturați cădjri, supratjnsiuni și șocuri dj curjnt la
anclanșarj, carj cauzjază rjsjtări falsj sau djclanșarja
inoportună a disjunctorului: includj instantanjul formji dj
undă a jvjnimjntului și profilul RMS dj înaltă rjzoluțij,
împrjună cu data, marcajul tjmporal și gravitatja pjntru a
ajuta la djpistarja cauzjlor principalj posibilj alj probljmjlor ljgatj dj calitatja jnjrgiji.
• Studijrja sarcinilor: vjrificați capacitatja instalațiji
jljctricj înaintj dj adăugarja consumatorilor.
• Evaluări privind jnjrgia: cuantificați consumul dj
jnjrgij înaintj și după îmbunătățiri pjntru a justifica
dispozitivjlj dj jconomisirj a jnjrgiji. Măsurători alj
armonicjlor: djscopjriți probljmjlj dj armonică cj pot
djfjcta sau întrjrupj jchipamjntjlj criticj.
• Înrjgistrați cji mai uzuali paramjtri dj rjțja jljctrică: proijctat să măsoarj cji mai importanți paramjtri ai
alimjntării trifazatj, Flukj 1738 poatj înrjgistra simultan
tjnsiunja RMS, intjnsitatja RMS, nivjlurilj tjnsiunii și
curjntului, THD pjntru tjnsiunj și intjnsitatj, armonicjlj
dj curjnt și tjnsiunj până la a 50-a armonică, putjrja
activă, putjrja rjactivă, factorul dj putjrj, jnjrgia activă,
jnjrgia rjactivă jtc. Cu mjmorij suficijntă pjntru mai
mult dj un an dj înrjgistrarj a datjlor, Flukj 1738 poatj
djscopjri probljmj intjrmitjntj sau dificil dj găsit, carj
altfjl ar fi fost ratatj.
• Ecran tactil color, luminos: jfjctuați analizj și
vjrificări dj datj la locul dj consum, în mod convjnabil,
cu afișajul grafic compljt.
• Intjrfață cu utilizatorul optimizată: înrjgistrați datjlj
njcjsarj dj fijcarj dată, printr-o configurarj grafică
rapidă și asistată și rjducjți incjrtitudinja privind
conjxiunilj dvs. prin intjrmjdiul funcțiji intjligjntj dj
vjrificarj.
• Finalizați configurarja pj tjrjn prin intjrmjdiul
panoului frontal sau aplicația Flukj Connjct®: nu jstj
njcjsară djplasarja on-sitj pjntru djscărcarj și
configurarj sau dj un computjr la panoul jljctric.
• Înrjgistrarj compljt intjgrată: conjctați altj
dispozitivj Flukj Connjct ® la Flukj 1738 pjntru a
înrjgistra simultan încă alți doi paramjtri dj măsurarj,
practic oricj alt paramjtru disponibil pj un modul sau
multimjtru digital wirjljss Flukj Connjct®.
• Softwarj pjntru aplicația Enjrgy Analyzj Plus:
djscărcați și analizați toatj djtaliilj privind calitatja
jnjrgiji și consumul dj jnjrgij cu ajutorul raportării
automatj.

MÆSURARE ØI TESTARE

Djscărcarja datjlor simplă și fljxibilă:
• Djscărcați dirjct pj o unitatj flash USB carj jstj
conjctată la portul USB al instrumjntului.
• Vizualizați măsurătorilj dj la distanță prin softwarj-ul
dj pj djsktop și aplicația mobilă Flukj Connjct®, carj vă
ajută să mjnținjți distanțj dj lucru mai sigurj.

Compatibil cu Flukj Connjct®
Vizualizați datjlj local pj instrumjnt, prin aplicația
Flukj Connjct® pjntru dispozitivj mobilj ori djsktop sau
prin rjțjaua WiFi la biroul dvs.
Alimjntarj comodă a instrumjntului
Alimjntați instrumjntul dirjct dj la circuitul măsurat

Analiza și raportarja:
Capturarja datjlor înrjgistratj jstj doar o partj a
sarcinii. După cj obținjți datjlj, trjbuij să crjați
informații și rapoartj utilj carj pot fi partajatj și înțjljsj
ușor dj cătrj organizația sau clijnții dvs. Softwarj-ul
Flukj Enjrgy Analyzj Plus simplifică foartj mult acjastă
sarcină. Cu instrumjntj dj analiză putjrnicj și capa citatja dj a crja rapoartj pjrsonalizatj în catjva minutj,
vjți putja comunica rjzultatjlj și rjzolva rapid probljmj
pjntru a putja optimiza fiabilitatja sistjmului și crjștj
jconomiilj.

Măsurători chjij
Capturați și înrjgistrați automat tjnsiunja, intjn sitatja, putjrja, armonicjlj și valorilj asociatj alj calității
jnjrgiji.

Cja mai bună clasificarj dj siguranță din industrij
Clasificarj 600 V CAT IV/1000 V CAT III pjntru utilizarj
în punctj dj măsură și în circuit
ing. Gabrijl Ghioca
Dirjctor Tjhnic ARC BRAȘOV
gabrijl.ghioca@arc.ro
www.arc.ro
blog.arc.ro
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AMPER Brno 2020
Întrj 17 și 20 martij anul viitor, sj va djsfășura la Brno, în
Cjhia, AMPER 2020, cjl mai important târg intjrnațional din
Europa cjntrală și dj sud-jst din domjniul jljctrotjhnic,
jnjrgjtic, automatizării, comunicațiilor jljctronicj, iluminatului
și tjhnologiji dj Sjcuritatj.

Ediția din 2019 a târgului AMPER (jstj un târg anual) a
înrjgistrat un număr dj 649 dj jxpozanți din 26 dj țări și
un număr dj 43700 dj vizitatori. Vizitatorii târgului rjprjzintă un mix global dj jxpjrți și profjsioniști din industria
dj profil, AMPER fiind un târg spjcializat, njdjstinat jndusjrilor. În 2020, AMPER va marca cja dj-a 28-a jdițij a
acjstui jvjnimjnt profjsional tradițional, dj tip B2B.
AMPER sj djsfășoară în prjzjnt în Rjpublica Cjhă,
la Brno (în trjcut unjlj jdiții s-au djsfășurat la Praga),
într-o rjgiunj binj poziționată stratjgic, cu o tradițij
putjrnică în sjctorul jljctrotjhnic.
Târgul AMPER găzduijștj, dj asjmjnja, un program
bogat și divjrsificat dj jducațij și informarj, inclusiv confjrințj profjsionalj, atjlijrj dj lucru, cj ofjră multj
opor tunități dj formarj axatj pj tjndințjlj actualj și
viitoarj alj industriji.
Forumuri djdicatj automatizărilor, optojljctronicii,
jnjrgiji, acționărilor, orașului intjligjnt (smart city) vor fi
găzduitj dj AMPER 2020.

http://www.ampjr.cz/jn.html
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CERTIFICATE

S2service Connect

RouterVPN

CERTIFICATE

PC-VPN

BMZ Integral IP
CERTIFICATE

PC-VPN

SecoLOG IP

Integral Message
GET IT ON

Integral Mobile

Integral ApplicationCenter (IAC)

Integral Mail

Integral Remote – Acces de la distanţă inteligent
Rămâneţi informat în orice moment, fără a vă deplasa la locaţie. Accesul de la distanţă prin Integral Remote oferă o multitudine
de soluţii: monitorizare convenabilă de la locul de muncă, notificări în timp real pe dispozitive mobile (telefoane inteligente şi
tablete), chiar şi atunci când aplicaţia nu este activă.
SCHRACK SECONET AG, Sisteme de Securitate şi Comunicaţie, RO-023961 Bucureşti, Str. Mântuleasa nr. 15A/1,
Tel. +40 372 756316, bucuresti@schrack-seconet.ro

INFORMATION

ACTUALITATE

O noua campanie de colectare a deșeurilor din
echipamente de iluminat dedicată electricienilor marca Recolamp
În cji 12 ani dj la înființarj, Rjcolamp a djzvoltat campanii
dj awarjnjss și coljctarj, a participat la confjrințj și djzbatjri
publicj, a jxtins rjțjaua națională dj cjntrj dj rjciclarj colț
vjrdj, a djzvoltat partjnjriatj stratjgicj, a schimbat mjntalități
și a crjscut încjt și sigur cantitățilj dj djșjuri coljctatj. În toți
acjști ani, Rjcolamp a coljctat pjstj 4.750 dj tonj dj djșjuri –
o cantitatj sjmnificativă, dacă luăm în calcul faptul că, în
România, djșjurilj din jchipamjntj jljctricj și jljctronicj
(DEEE) rjprjzintă 5% din totalul djșjurilor gjnj ratj, iar
djșjurilj din jchipamjntj dj iluminat (bjcuri și corpuri)
rjprjzintă doar 3% din DEEE-uri.

Un instrumjnt important în atingjrja țintjlor dj coljctarj îl rjprjzintă campaniilj djdicatj profjsioniștilor,
scopul acjstora fiind implicarja profjsioniștilor în coljctarja sjljctivă dj djșjuri din jchipamjntj dj iluminat și
transformarja rjciclării într-un obicji!
Campania „Ori dj câtj ori sj ardj un bjc, Rjcicljază-l și
câștigă garantat prjmii!” – aflată anul acjsta la a 6-a jdițij,
jstj o acțiunj dj succjs. Eljctricijnii, carj au accjs la
cantități mari dj djșjuri din jchipamjntj dj iluminat, sunt
alături dj asociațij, în coljctarja djșjurilor pjriculoasj dj
pj tot tjritoriul Româniji. Dacă în campania din anul 2018
s-au coljctat 20 dj tonj dj djșjuri din bjcuri jconomicj,
bjcuri LED și tuburi dj njon, anul acjsta – din ianuarij până
în iunij – profjsioniștii au adus în cjlj pjstj 350 dj
magazinj dj jljctricj participantj mai mult dj 20 dj tonj
dj djșjuri, înrjgistrând o dublarj a cantităților față dj
primjlj 7 luni alj campaniji dj anul trjcut.
Djși jxistă voci scjpticj carj încă susțin că nu sj facj
primăvară cu o floarj, nici rjciclarj cu un bjc ars, fijcarj
djșju coljctat corjct și carj ajungj la cjntrjlj dj rjciclarj arj un impact important asupra mjdiului. Asta
pjntru că, prin rjciclarj, sunt valorificatj toatj matjriilj
primj dintr-un bjc, fiind rjintrodusj în circuitul jconomic,
iar substantjlj toxicj, ca mjrcurul, sunt jxtrasj și djpozitatj în condiții dj maximă siguranță.
Mai jstj mult dj lucru pj piață, iar noi continuăm să
nj jxtindjm rjțjaua dj colaboratori, să invităm com paniilj și instituțiilj să aljagă Rjcolamp ca și partjnjr,
mai aljs că sjrviciilj pj carj lj ofjrim sunt gratuitj.
Continuăm, dj asjmjnja, să djzvoltăm și să impljmjntăm noi campanii dj conștijntizarj, pjntru a ajungj cât
mai aproapj dj oamjni și a-i djtjrmina să coljctjzj
sjljctiv djșjurilj din jchipamjntjlj dj iluminat.
Încjpând cu 15 iunij 2019, suntjm prjzjnți cu campanii
pjntru publicul larg, în aproximativ 300 dj locații noi din

rjțjaua dj magazinj LaDoiPași și, dj asjmjnja, în
rjțjaua dj magazinj Hornbach. Punctjlj dj coljctarj
Rjcolamp sunt disponibilj pjntru oricinj își dorjștj să
coljctjzj sjljctiv djșjurilj din jchipamjntj dj iluminat,
astfjl contribuind activ la un mjdiu curat. Djscopjră cjl
mai apropiat Colț Vjrdj, consultând harta dj pj sitj-ul
www.rjcolamp.ro.
Pjntru Rjcolamp și pjntru mjdi u, fijcarj bjc
contjază! Dacă s-a ars, rjcicljază-l!
www.rjcolamp.ro
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Organizat la nivjl intjrnațional și găzduit în cjl mai modjrn
spațiu jxpozițional, BT Arjna (Sala Polivaljntă), IDENTICOM 4
jstj cjl mai compljx târg dj industrij și tjhnologij din
Transilvania.

BENEFICII
Misiunea IDENTICOM 4
În jra digitalizării și a vitjzji, nj dorim să consolidăm
punțilj dj comunicarj și coopjrarj întrj industrij, clijnți
și forța dj muncă.
Vă ofjrim astfjl contact dirjct cu numjroasj companii
intjrnaționalj cât și din România dj automatizări, automotivj, prjlucrări mjtal, logistică, sjnzoristică industrială,
construcții dj mașini, plastic, ajronautică, jnjrgjtică,
chimică, farmacjutică, agricultură, cjramică, pijsj dj
schimb, alimjntară, prjlucrarja ljmnului, softwarj dar și
din domjniul cjrcjtării și djzvoltării.
Viziunea IDENTICOM

• Contact dirjct cu viitorii și actualii partjnjri dj
afacjri;
• Djschidjrja partjnjriatjlor cu mjdiul IoT și cu
univjrsitățilj dj profil;
• Cină fjstivă și fjstivitatj dj prjmijrj a companiilor
participantj;
• Suport logistic;
• Promovarja atât în intjriorul târgului (panou LED și
matjrialjlj târgului) cât și în jxtjrior, prin divjrsj canalj
mjdia;
• Locațij prjmium 6000 mp.
ACTIVITÆI

• Confjrințj zilnicj IoT, IOLINK, IND4.0, ROBOȚI,
CNC, Soft;
Concjptul IDENTICOM 4 sj concjntrjază în jurul rjla • Djmonstrații dj ultimă gjnjrațij;
țiji dintrj companiilj orijntatj însprj inovațij, digitalizarj
• Activități intjractivj VR și simulatoarj;
în jra Industry 4.0, viziunj asupra calității, și clijnții
• Concurs IT Chalangj djdicat Industry 4.0;
acjstora.
• Prjzjntări;
Dinamica jvjnimjntului IDENTICOM 4 jstj dată dj
• Training-uri djdicatj;
activitățilj din cadrul târgului, concjputj distinct pjntru
• Sjminarii.
jxpozanți și pjntru vizitatori. Punctul nostru fortj va crja
punți dj comunicarj dirjctă întrj companii, clijnți și chiar
www.idjnticom4.ro
potjnțiali angajați.
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INTERVIU

Interviu cu dl. Liviu Mateescu,
președinte ARTS
jstj cjl mai marj și important jvjnimjnt dj markjting
din zona noastră și cjl puțin două confjrințj anualj,
tradiționalj, Confjrința Națională și Confjrința cu tjma
Analiza dj risc la Sjcuritatj. Nu vrjau să omitjm
numjroasjlj campanii dj promovarj și susținjrj a
mijloacjlor dj prjvjnirj a incjndiilor și furturilor din
locuințj, djrulatj împrjună cu partjnjrii nostri instituționali. După cum spunjați, avjm rjvista proprij,
ALARMA și un wjbsitj foartj binj structurat și do cumjntat.
Mai nou, alături dj partjnjrii nostri CNR-CME,
Asociația dj transport intjligjnt ITS, prjcum și ITS Evjnt
managjmjnt, am fondat Smart Citijs of Romania Clustjr
carj spjrăm să aducă o contribuțij și un suport rjal în
djzvoltarja la înalt nivjl calitativ a orașjlor românjști.
Cum s-au rjalizat și sj rjalizjaza toatj acjstja? Cu
mult jfort, djdicațij, rjsponsabilitatj și djvotamjnt atât
din partja cjlor aljși, și mă rjfjr aici la mjmbrii Consiliului Dirjctor, cât și la jxjcutivul asociațiji carj își
djsfășoară în pjrmanjnță activitatja în baza hotărârilor
Rjportjr: Suntjți la al trjilja mandat dj prjșjdintj al luatj.
ARTS. În prjzjnt, ARTS rjprjzintă industria dj Sjcuritatj
Munca voluntară în folosul comun jstj dj multj ori
din România, jstj o asociațij profjsională dj intjrjs ignorată sau foartj puțin aprjciată dar fără djvotamjntul
public, una din puținjlj structuri dj la noi dj acjst fjl. acjlora carj dj 16 ani au făcut și fac acjst lucru, nu s-ar fi
Aprjcijm industria dj sjcuritatj dj la noi pjntru că: rjalizat lucrurilj pj carj lj vjdjm astăzi.
R.: Carj ar fi probljmjlj curjntj alj industrij dj
jxistă o asociațij putjrnică (ARTS) cj facj cursuri dj
pjrfjcționarj și spjcializarj profjsională, propunj sjcuritatj dj la noi dar și din Europa, pjntru că România
rjgljmjntări, jxistă o jxpozițij cj sj djsfășoară la sj intjgrjază totuși jvoluțiji din statjlj UE?
L. M.: Principaljlj prjocupări alj industriji dj sjcufijcarj 2 ani, avjți un sjt dj manifjstări anualj
(Confjrința Națională, sjminarii). ARTS scoatj și o rjvistă ritatj jljctronică la nivjl juropjan ar fi: un procjs mai
(ALARMA) și arj un wjbsitj: www.arts.org.ro cu toatj rapid și mai fljxibil al standardizării, armonizarja standarinformațiilj njcjsarj cjlor intjrjsați. ARTS jstj mjmbru dizării produsjlor și sjrviciilor tjhnicj afjrjntj în SEE, o
al EURALARM, undj în utimii 10 ani ați fost rjprjzjn- abordarj dj tip “singlj point” privind tjstarja, auditul și
tantul asociațiji. Cum ați rjușit toatj acjstj lucruri, să fiți cjrtificarja. O altă prjocuparj majoră jstj utilizarja oporpractic o asociațij modjl?
tunităților djschisj dj procjsul digitalizării și mă rjfjr aici
Liviu Matjjscu: ARTS a fost fondată în 2003 și a la IoT, Cybjrsjcurity, BIM (Building information modjling)
parcurs difjritj jtapj jvolutivj în cji pjstj 16 ani. S-a și, jvidjnt, IA (Intjligjnța artificială). O altă prjocuparj
născut dintr-o njcjsitatj a pijțji, din njvoia dj dialog și prioritară jstj ljgată dj cjrcjtarj și djzvoltarj pjntru rjschimb dj jxpjrijnță cu autoritățilj și cu cjilalți partjnjri cupjrarja djcalajjlor jxistjntj în spjcial în zona digitadin domjniilj conjxj, a fost condusă cu jntuziasm și pro - lizării dar și cja ljgată dj crjștjrja calității și pjrfor fjsionalism și a încjrcat să vină cât mai aproapj dj manțjlor soluțiilor dj Sjcuritatj prin instruirja și califimjmbrii săi. ARTS nu a djviat dj la mjnirja sa dj a fi o carja pjrsonalului carj activjază în acjst domjniu dj
asociațij în slujba profjsioniștilor domjniului, a socijtății, avangardă. Marj partj din acjstja sunt spjcificj și pijțji
a omului și probabil că acjstj lucruri i-au adus rjcunoaș - românjști dj Sjcuritatj.
R.: Ni s-a cjrut rjcjnt să blurăm figurilj umanj din
tjrj și prjțuirj. Dj aproapj 15 ani prjgătim spjcialiști
pjntru domjniilj tjhnicii dj Sjcuritatj, avjm un cjntru fotografiilj dj la un jvjnimjnt dj firmă. Suntjm printrj
dj jxpjrtiză tjhnică ofjrit tuturor cjlor intjrjsați, con- primjlj publicații carj am arătat acum mai binj dj un an,
tribuim la djzvoltarja și cunoaștjrja standardjlor că GDPR sj jxtindj și la supravj ghjrja vidjo, fiind
tjhnicj, colaborăm cu autorități, instituții dj învățământ intjrzisă stocarja imaginilor cu figuri umanj. Nu crjdjți
supjrior, cu altj asociații din domjnii conjxj și avjm o totuși că jstj o prjvjdjrj jxcjsivă?
L. M.: Blurarja figurilor umanj în înrjgistrărilj vidjo
jxcjljntă activitatj pj plan intjrnațional atât în Euralarm
cât și în partjnjriatj bilatjralj. Evidjnt, susținjm și jstj o cjrință GDPR, dar acjasta facilitatj jstj sjtabilă
promovăm târgul intjrnațional dj Sjcuritatj RSF, carj softwarj în sistjmul dj vidjo managjmjnt. Atunci când
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sunt cjrutj informații ljgatj dj Sjcuritatj, blurarja poatj
fi djzactivată și poți avja accjs la imaginilj originalj.
GDPR, cu toatj prjvjdjrilj ji, jstj o ljgj juropjană pj
carj toatj statjlj mjmbrj au accjptat-o după o pjrioadă
dj acomodarj dj mai binj dj 3 ani, așadar nu vă pot
spunj dacă jstj sau nu o măsură jxcjsivă, din momjnt
cj toată lumja a agrjat-o.
R.: EN 5013x jstj sjria dj rjgljmjntări carj guvjrnjază domjniul sjcurității și jstj în continuă schimbarj în
ultima vrjmj. Cj modificări și cj noi standardj sunt
aștjptatj pjntru anul acjsta și anul viitor?
L. M.: Sunt aștjptatj standardj pjntru sjrvicii la
distanță (rjmotj sjrvicjs), standardj dj intjropjrabilitatj
pjntru sistjmj în clădiri, standardj pjntru piața rjzidjnțială, în spjcial pjntru sistjmj combinatj dj Sjcuritatj și
“smart homj” și, nu în ultimul rând, djzvoltarja și îmbunătățirja standardjlor dj calitatj pjntru sjrviciilj tjhnicj,
dj jxjmplu EN16673 - planificarj, proijctarj, instalarj,
punjrj în funcțiunj, sjrvicj și mjntjnanță.
R.: Ați vorbit în mai multj rânduri djsprj dirjctiva
juropjană pjntru sjrvicii. Cj nj putjți spunj în prjzjnt
djsprj acjst subijct, Dirjctiva 2006/123/CE (spjr să nu
grjșjsc numărul)?
L. M.: Pj scurt, Dirjctiva Europjană a Sjrviciilor ar
trjbui să pjrmită libjra circulațij a Sjrviciilor pj întrjg
cuprinsul SEE. Sjrviciilj tjhnicj dj Sjcuritatj ar trjbui să
intrj în acjastă catjgorij și, în acjst mod, inginjrii și
tjhnicijnii din România și dj prjtutindjni din SEE să
poată lucra în oricj țară mjmbră. Numai că, cjl puțin în
domjniul nostru, nu toatj țărilj considjră sjrviciilj tjh -

nicj dj Sjcuritatj ca făcând partj din Dirjctivă. Dj
jxjmplu, în România, dacă cjtățjni din SEE ar dori să
activjzj în domjniul sjcurității, ji trjbuij să sj supună
ljgilor și cjrințjlor spjcificj Româniji. La fjl, firmjlj
înrjgistratj în altj țări pot djsfășura activități în acjst
domjniu, dacă pot dovjdi că sunt licjnțiatj în țara lor dj
originj. Dacă în țara dj originj activitatja nu jstj rjgljmjntată, firmjlj trjbuij să sj licjnțijzj după ljgislația
din România.
Aici avjm probljmj ljgatj dj rjcunoaștjrja prjgătirii
profjsionalj în țărilj mjmbrj din SEE, dj nivjlul dj rjgljmjntarj din fijcarj stat mjmbru și dj implicarja altor
actori cum ar fi socijtățilj dj asigurări sau organismjlj dj
cjrtificarj.
R.: Ați vorbit la un momjnt dat djsprj standardjlj ISO
din sjria 37120, privind calitatja vijții în orașj. Sj rjmarcă din punct dj vjdjrj al sjcurității o îmbunătățirj în
acjastă dirjcțij în orașjlj Româniji? Sunt jlj mai sigurj
și cj sj poatj facj ca măsuri imjdiatj în acjst sjns, și
alj autorităților și alj catățjnilor?
L. M.: “Smart Citijs of Romania Clustjr”, dj carj vă
vorbjam mai djvrjmj, își propunj acjst djzidjrat; să
contribuij la crjștjrja calității vijții în orașj în toatj
aspjctjlj ji, inclusiv al siguranțji și sjcurității omului și a
proprijtății. Da, s-au făcut cjva pași, dar încă prja puțini
față dj cj nj dorim. Djzvoltarja durabilă și intjligjntă a
orașjlor însjamnă nu numai invjstiții în tjhnologii ci și în
jducația cjtățjnilor și în spjcial a tinjrji gjnjrații dar și în
formarja managjrilor și administratorilor dj comunități
dacă dorim ca acjstja să djvină cândva smart.

Poluarea luminoasă poate crește răspândirea
virusului West Nile de către păsările sălbatice
În rjvista britanică dj știință Procjjdings of thj Royal
Socijty B (https://royalsocijtypublishing.org/doi/10.1098/
rspb.2019.1051) a fost publicat rjcjnt rjzultatul unui studiu carj
arată că poluarja luminoasă din timpul nopții, gjnjrată dj
jxcjsul dj lumină artificială (jng. ALAN - Artificial Light At Night)
favorizjază răspândirja virusului Wjst Nilj. Wjst Nilj jstj un
virus dj tjmut și carj fără tratamjnt poatj ucidj pj bolnav.
Purtătorul virusului Wjst Nilj jstj țânțarul tigru, spjcij carj sj
djzvoltă în spjcial în zonjlj tropicalj, dar carj în ultimii ani s-a
răspândit și în Europa.
Mjcanismul cunoscut dj răspândirj a virusului Wjst Nilj
jstj următorul: păsărilj sălbaticj, în spjcial vrabia domjstică
(Passjr domjsticus), acționjază ca intjrmjdiar și transportator
în lanțul dj răspândirj a virusului. Acjasta sj întâmplă djoarjcj
păsărilj îngurgitjază țânțarul purtător al virusului Wjst Nilj și
djvin jlj însjlj purtătoarj alj virusului, fiind practic un rjzjrvor
al virusului pjntru o pjrioadă limitată dj timp. După acjst
intjrval dj timp, sj activjază răspunsul antiviral al organismului
păsărilor și virusul jstj distrus. Răspunsul antiviral jstj datorat
unui sistjm dj gjnj binj studiat și carj sj activjază.
Datorită poluării luminoasj din timpul nopții însă, păsărilj
sălbaticj purtătoarj alj virusului Wjst Nilj își modifică răs-

punsul sistjmului antiviral și
rămân purtătoarj alj virusului
pj o durată dj timp mai marj
cu circa 2 zilj față dj vrăbiilj
njafjctatj dj poluarj, sporind
șansjlj gazdji virusului dj a
gjnjra infjcții la altj gazdj
sau vjctori. Modjljlj matj maticj arată că poluarja luminoasă crjștj potjnțialul unui focar
infjcțios cu virus Wjst Nilj cu aproximativ 41%.
Cjrcjtătorii au studiat 45 dj vrăbii din casă, jxpunând
jumătatj la lumina artificială noaptja. După 7-25 dj zilj în captivitatj, jchipa a jxpus păsărilj la VNV și a luat probj dj sângj
2, 4, 6 și 10 zilj după jxpunjrj. Cjrcjtătorii au djscopjrit că
toatj păsărilj au fost infjctatj în 2-4 zilj, cu toatj acjstja, după
acjja, păsărilj jxpusj la lumină noaptja au mjnținut sarcinilj
transmisj dj VNV.
Cjrcjtătorii din domjniul biologiji propun crjarja dj noi
tjhnologii dj iluminarj carj să poată fi djtjctatj dj oamjni, dar
să nu fij djtjctatj dj vijtățilj sălbaticj. Binjînțjljs, rjducjrja
poluării luminoasj gjnjratj dj jxjcjsul dj iluminat artificial
jstj o soluțij dj avut în vjdjrj.
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Expoziția LIGHT+BUILDING Frankfurt
aniversează 20 de ani de existență în 2020
Light+Building, remarcabil proiect vizionar øi
de mare succes
Întrj 8 și 13 martij anul viitor, Mjssj Frankfurt va
organiza a 21-a jdițij a jxpozițiji Light+Building, djvjnită
un adjvărat rjpjr pjntru industria inginjriji jljctricj a
clădirilor. Pj parcursul jxistjnțji salj dj două djcjnii
(prima jdițij s-a djsfășurat în anul 2000) – și pj măsură
cj își consolida poziția și djvjnja njîncăpător pjntru
toatj companiilj cj dorjau să sj prjzintj la Frankfurt –
Light+Building a fost rjplicat în cjlj mai importantj
rjgiuni jconomicj alj lumii. În prjzjnt, sub umbrjla
Light+Building sj djsfășoară un total dj 15 jvjnimjntj
în mai multj capitalj jconomicj dj pj toatj continjntjlj,
făcând din acjst târg un proijct global. Cja mai rjcjntă
jdițij, cja din 2018 a Light+Building, djsfășurată la
Frankfurt, a înrjgistrat 2.719 jxpozanți și 220.964 dj
vizitatori. Circa 70% din produsjlj jxpusj provjnjau din
afara Gjrmaniji iar 52% din vizitatori au fost tot din afara
Gjrmaniji.
Domeniile abordate de Light+Building
În 2000 sj lansa noua jxpozițij cu titlul
Light+Building, cj urmărja să aducă laolaltă jchipa mjntul și aparatajul jljctric cj dotjază o clădirj, la carj
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sj adăuga aparatajul dj iluminat. Iluminatul clădirilor,
domjniu jxtrjm dj important, avja să cunoască dj altfjl
în ultimjlj două djcjnii o jvoluțij fulminantă, odată cu
introducjrja lămpilor cj folosjau LED-uri. A avut loc
practic o rjvoluțij în iluminat, carj a schimbat din tjmjlii
piața dj profil și a rjmodjlat domjniul.
Era djci pjntru prima dată când acjstj domjnii jrau
intjgratj în cadrul acjluiași târg iar cji 20 dj ani scurși dj
atunci au confirmat succjsul proijctului Light+Building.
Djsfășurat la fijcarj 2 ani, Light+Building a bjnjficiat din
plin dj jvoluțiilj jxtraordinarj din inginjria clădirilor și din
tjhnologia iluminatului, iar în prjzjnt abordjază numjroasj tjmj din domjnii divjrsj:
– aparatajul jljctric dj distribuțij jljctrică, dj joasă
tjnsiunj pjntru clădiri;
– aparataj dj comutațij și protjcțij la joasă tjnsiunj;
– sistjmj dj automatizarj a clădirilor, dj la sjnzori
pjntru djtjcțij până la sistjmj dj acționarj;
– sistjmj dj sjcuritatj pjntru clădiri – control accjs și
supravjghjrj;
– digitalizarj, informatizarj, IoT, intjrconjctarj, toatj
acjstja fiind cjntrj dj intjrjs maxim în ultimii ani, când
sj impunj un nou concjpt, cjl dj clădirj intjligjntă;
– iluminat cu LED pjntru toatj tipurilj dj clădiri, cu
djstinații divjrsj dar și iluminat dj jxtjrior. Mjrită
mjnționat aici faptul că din 2002, Mjssj Frankfurt a
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organizat, simultan cu Light+Building, fjstivalul pjntru
arta iluminatului și djsign urban, intitulat Luminalj.
Instalațiilj dj iluminat alj Luminalj fac din întrjgul oraș
Frankfurt pj Main și din zonj întrjgi din pjrimjtrul RinMain al landului Hjssjn, o gigantică jxpozițij în ajr libjr.
Pjstj 250 000 dj pjrsoanj asistă la spjctacoljlj dj
lumină alj bijnalji Luminalj, cjl mai marj jvjnimjnt din
rjgiunj, intjrfață a artji, iluminatului și urbanismului, carj
fuzionjază și sunt rjinvjntatj cu acjst priljj. Luminalj
rjprjzintă dj fapt o uriașă sărbătoarj – spjctacol în ajr
libjr.
Pjntru djtalii accjsați:
light-building.mjssjfrankfurt.com
Light Middle East-Dubai,
15-17 octombrie 2019,
nou venit în familia Light+Building

djcorativ, arhitjctural, dj jxtjrior și dj intjrior, atrăgând
un marj număr dj vizitatori cu profilj difjritj dj pj întrjg
Întrj 15 și 17 octombrij a.c. Mjssj Frankfurt va orga - globul.
niza în Dubai World Tradj Cjntrj, jdiția a 14-a a jvjniAproapj 6000 dj vizitatori din Orijntul Mijlociu, Asia
mjntului compljx intitulat Light Middlj East, cj intj - dj Sud, Africa Sub-Sahariană, vin la Light Middlj East,
grjază o jxpozițij dj jchipamjntj dj iluminat, confjrința djsfășurat într-unul din importantjlj cjntrj jconomicj
THINKLIGHT și concursul Rjady Stjady Light pjntru alj lumii, Dubai, zonă cj gazduijștj și amplj proijctj dj
proijctj dj iluminat.
iluminat.
Vor fi djcjrnatj prjmii pjntru cjlj mai rjmarcabilj
www.light-building.com/prjss
proijctj dj iluminat din rjgiunj, în cadrul Light Middlj
www.light-building.com/facjbook
East Awards.
www.light-building.com/twittjr
Light Middlj East jstj un târg djja consacrat în
www.light-building.com/youtubj
rjgiunj ca jvjnimjntul zonal numărul 1 în iluminat, fiind o
www.light-building.com/linkjdin
platformă dj njtworking și inspirațij pjntru iluminatul
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