
anul XXIII   6/2016

Ex 4.0 - Nivelul superior
al protecției la explozie

Sistemul de Adresare
Publică și de Evacuare
PAVIRO

GuardIR - Sistem multisenzor
profesional pentru aplicații
de supraveghere și detecție
incendii

Monitorizarea calității
energiei electrice
MRG 511 - CLASA A



OBO BETTERMANN Romania SRL
Măgurele, Strada Atomiștilor nr. 10, Ilfov
Tel. 0214574566 / 0214574586
email: info@obo.ro
Web: www.obo.ro



ELECTRICIANUL 6/2016   3

CCUUPPRRIINNSS

EEDDIITTOORRII::

CCRROOSSSSPPOOIINNTT  ss..rr..ll..

AARRTTEECCNNOO  BBUUCCUURREEØØTTII  ss..rr..ll..

021332, BUCUREØTI, Sector 2
Sos. Mihai Bravu, nr. 110,

Bl. D2, sc. B, ap. 64
tel/fax: 021-252 74 28

wwwwww..eelleeccttrriicciiaannuull..rroo
rev.electricianul@gmail.com

CU COLABORAREA: 
CCNNRRII

Comitetul Naflional Român 
de Iluminat

SSIIEEAARR
Societatea de Instalaflii Electrice

øi Automatizæri din România

RREEDDAACCTTOORR  TTEEHHNNIICCOO--ØØTTIIIINNfifiIIFFIICC
Prof. dr. ing. 

NICULAE MIRA

RREECCEENNZZOORRII  ØØTTIIIINNfifiIIFFIICCII
Prof. dr. ing. ØERBAN LAZÆR

Prof. dr. ing. DORIN BEU
Prof. dr. ing. OVIDIU CENTEA

Prof. dr. ing. IOAN BORZA
Prof. dr. ing. JAN IGNAT

Prof. dr. ing. ANTONIU DOMØA
Conf. dr. ing. DANIEL POPESCU

Ø. l. drd. ing. 
SILVIU GHEORGHE

TTEEHHNNOORREEDDAACCTTAARREE CCOOMMPPUUTTEERRIIZZAATTÆÆ
CRISTINA CHIVÆRAN

GGRRAAFFIICCÆÆ CCOOMMPPUUTTEERRIIZZAATTÆÆ
MIHAI CHIVÆRAN

AADDMMIINNIISSTTRRAATTOORR  BBAAZZAA DDEE DDAATTEE
ILEANA MOANfiÆ

DDIIRREECCTTOORR  MMAARRKKEETTIINNGG
CRISTIAN TUDOR

DDIIRREECCTTOORR  EEDDIITTOORRIIAALL
MIHAI MATEESCU

DDIIRREECCTTOORR  GGEENNEERRAALL
DORU PETRESCU

II..SS..SS..NN..  11222233  --  77442266
CCOOPPYYRRIIGGHHTT 11999966

AARRTTEECCNNOO BBUUCCUURREEØØTTII
c

34 Fluke lanseazæ noua serie 1660 de Testere Multifuncflionale

6 Ex 4.0 - Nivelul superior al protecfliei la explozie

23 5 motive pentru a participa la Romanian Security Fair 2016

16 enviaM dezvoltæ împreunæ cu WAGO soluflii de telecontrol pentru reflele stabile

22 Noul VLT® Midi Drive FC 280 – evoluflia lui VLT® 2800 de la DANFOSS

9 Interviu cu Dl. Christian Irrschik, Managing Director SE-E Wago Kontakttechnik
GmbH&Co.KG

10 Monitorizarea calitæflii energiei electrice - MRG 511 – CLASA A de la ALFA ENERG 

29 Strategia energeticæ a flærii sau ardeleanul øi  melcul 

4 International Electric&Automation Show, IEAS - Ediflia a 12-a, Palatul Parlamentului,
Bucureøti

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC

NNOOUUTTÆÆfifiII LLAA IIEEAASS 22001166,,  EEVVEENNIIMMEENNTT

26 Tehnologia cu LED: Perspective øi problematici
Controlul øi comanda circuitelor de iluminat cu LED-uri

IILLUUMMIINNAATT

36 Elemente generale referitoare la protecflia împotriva descærcærilor eloectrice atmosferice

PPRROOTTEECCfifiIIAA  LLAA  TTRRÆÆSSNNEETT

AACCTTUUAALLIITTAATTEE,,  IINNTTEERRVVIIUU

CCAALLIITTAATTEEAA EENNEERRGGIIEEII

OOPPIINNIIII

12 PAVIRO de la BOSCH

SSIISSTTEEMMEE DDEE SSEECCUURRIITTAATTEE

14 Industry 4.0: recomandærile Rockwell Automation pentru operaflionalizarea „Connected
Enterprise”

MMÆÆSSUURRÆÆRRII  ØØII AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII

24 GuardIR – Sistem multisenzor profesional pentru aplicaflii de supraveghere øi detecflie
incendii de la MICRONIX PLUS

MMÆÆSSUURRAARREE ØØII TTEESSTTAARREE

19 ALAN 2016

20 ABB vinde business-ul sæu de cabluri la NKT Cables

28 Deschiderea oficialæ a Centrului de Excelenflæ Lapp Group în Universitatea Politehnica 
din Bucureøti

30 GE Digital øi Bosch Software Innovations anunflæ cooperarea menitæ sæ conecteze lumea
industrialæ

32 “Internetul Luminii” – cheia cætre “Internetul Obiectelor”



4 ELECTRICIANUL 6/2016

OO  ddaattææ  ccuu  lluunnaa  SSeepptteemmbbrriiee  aa  ttrreeccuutt  øøii  eeddiiflfliiaa  ccuu  nnuummæærruull  1122  aa
eevveenniimmeennttuulluuii  ddee  eecchhiippaammeennttee  eelleeccttrriiccee  øøii  aauuttoommaattiizzæærrii  ddee  llaa
PPaallaattuull  PPaarrllaammeennttuulluuii  ddiinn  BBuuccuurreeøøttii..  

International Electric&Automation Show, IEAS, este un
eveniment ce nu mai are nevoie de o descriere detaliatæ,
acesta devenind, în cele 12 ediflii ale sale,  un eveniment de
referinflæ pentru industria din România. Atât luna Sep-
tembrie cât øi locaflia Palatului Parlamentului sunt cele 2
coordonate importante pentru eveniment. Anul acesta
IEAS a avut loc între 20 øi 23 Septembrie în cele 3 sæli
dedicate expozifliei: sala Unirii, sala Take Ionescu øi sala
I.C.Brætianu dar øi în sala de conferinfle Nicolae Bælcescu. 

Timp de 12 ani oamenii au venit cu drag la eveniment,
pentru a îøi întâlni colegii, clienflii, partenerii de afaceri dar
øi pentru a petrece timp de calitate într-o locaflie deosebitæ.
IEAS este singurul eveniment ce adunæ în acelaøi loc, timp
de 4 zile, principalele companii de profil din România,

alæturi de reprezentanfli ai autoritætilor publice øi ai agen-
flilor economici din toate ramurile industriei. 

Ediflia din acest an a pus accentul pe tehnologiile ino-
vative, pe eficienfla øi automatizarea proceselor de producflie,
pe reducerea costurilor de producflie øi mentenanflæ prin
utilizarea echipamentelor de mæsura øi control, pe aplicaflii
integrate øi echipamente smart. Produsele prezentate au fost
variate øi au cuprins întreaga gamæ de joasæ øi medie ten-
siune, precum øi segmentul de automatizæri øi robofli
industriali. 

Printre produsele vedetæ amintim robotul care joacæ
baschet sau „the water dancing machine”. Sub sloganul
“Roboflii industriali îmbætrânesc mai greu dacæ sunt tratafli
cu cabluri de torsiune!”, cei prezenfli au putut vedea robotul
capabil sæ arunce mingii într-un coø de baschet cu precizie
maximæ. Altæ “atracflie” în materie de robofli a fost robotul
cu pompele sincronizate cu muzicæ, la care vizitatorul putea
controla pompele prin deplasarea braflelor sale. 

NNOOUUTTÆÆfifiII  LLAA IIEEAASS 22001166

IInntteerrnnaattiioonnaall  EElleeccttrriicc&&AAuuttoommaattiioonn  SShhooww,,  IIEEAASS  
EEddiiflfliiaa  aa  1122--aa,,  PPaallaattuull  PPaarrllaammeennttuulluuii,,  BBuuccuurreeøøttii
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În cadrul evenimentului au fost companii prezente
pentru prima datæ, ce au afiøat o imagine impecabilæ øi au
atras un numær de vizitatori numeros. Acestea au avut
standurile echipate cu tehnologii de ultimæ oræ øi robofli
industriali. Expozanflii IEAS au adus în atenflia vizitatorilor
conceptul “casei inteligente”, o casæ care se adapteazæ
automat cerinflelor utilizatorilor øi care reuøeøte sæ integreze
într-o formæ cât mai puflin intruzivæ noile tehnologii cu
obiceiurile din viafla de zi cu zi a familiei. Alæturi de aceste
noutæfli au fost expuse echipamente ce se bazeazæ pe
realitatea virtualæ øi realitatea augumentatæ, imprimante
mobile 3D dedicate sectorului industrial, produse de
iluminat moderne, soluflii dedicate vehiculelor electrice,
cabluri øi conectori create pentru mediile extreme, soluflii
wireless de comunicaflie, tehnologii smart dedicate oraøelor,
soluflii scada øi aparate de mæsuræ øi control dar øi produse
inovative øi de înaltæ calitate dedicate automatizærilor.
Compania Siemens i-a invitat pe tofli cei interesafli într-o
cælætorie în domeniul instrumentafliei de proces, în inte-
riorul „Camionul cu Instrumentaflie de Proces” expus în
perioada târgului. 

Partenerii edifliei a 12-a a IEAS au fost companiile
EEAATTOONN  EElleeccttrriicc,,  PPHHOOEENNIIXX  CCoonnttaacctt  øi SSCCHHNNEEIIDDEERR
EElleeccttrriicc. Partenerii evenimentului au fost prezenfli cu
standuri øi echipamente impresionante în sala Unirii. Cele 3
companii s-au bucurat de o promovare øi vizibilitate aparte
în timpul evenimentului. 

Totodatæ, în cadrul evenimentului, în prima zi, au avut
loc douæ sesiuni de workshop dedicate segmentului tehnic,
prin prezentarea interactivæ sustinutæ de cætre Actemium,
prezentare cu tema „Digitalizarea proiectelor folosind
realitatea virtualæ øi realitatea augmentatæ”, dar øi
workshop-ul „Inovaflie la fiecare nivel øi Digitizare” sus-
flinut de cætre Schneider Electric. 

În cea de-a doua zi a avut loc seminarul susflinut de cætre
compania Scando Traiding „Un sfert de veac de activitate
pentru modernizarea sistemului energetic românesc” 

Aproximativ 80 de companii de top din industie au fost
prezente la Palatul Parlamentului. Una din surprizele
plæcute ale edifliei din acest an o reprezintæ numærul mare al
companiilor din stræinætate, fiind prezente companii din flæri
precum: Bulgaria, Italia, Germania, Marea Britanie, Polonia
øi Ungaria. Aceste companii externe participæ alæturi de cele
interne în urma demersurilor de apropiere a evenimentului
IEAS de evenimentele similare internaflionale, evenimente
precum: Hannover Messe, Light+Building sau Win Eurasia
Automation din Istanbul. 

Industria este într-o continuæ miøcare øi dezvoltare, iar
acest lucru se vede cel mai bine la IEAS, un eveniment
dinamic, business to business ajuns la ediflia cu numærul 12. 

Væ mulflumim ca ne-afli fost alæturi la IEAS 2016 øi væ
aøteptæm alæturi de noi øi de expozanflii noøtri øi în cadrul
edifliilor viitoare.  

Informaflii suplimentare: 
Dk Expo: 021 231 27 36 | 0744 623 223 | www.ieas.ro

NNOOUUTTÆÆfifiII  LLAA IIEEAASS 22001166
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Magicul 4.0, mæsuræ a progresului digital, pune în
miøcare øi transformæ toate industriile, devenind simbolul
competitivitæflii. R. STAHL preia aceastæ provocare a epocii
moderne pentru a duce protecflia la explozie la un nou nivel,
pentru a asigura maximum de fiabilitate øi siguranflæ în
domeniul echipamentelor electrice din mediile periculoase.
Participarea noastræ la IEAS 2016 a stat sub semnul Ex 4.0.
Din acest motiv, din largul protofoliu de produse puse la
dispoziflie de R STAHL, le-am prezentat în stand pe cele
mai noi øi mai inovative. Mai jos urmeazæ o scurtæ trecere în
revistæ a câtorva dintre exponate.

Iluminatul cu LED în mediile cu pericol de
explozie

Din gama cuprinzætoare a iluminatului pentru zonele cu
pericol de explozie produse de firma R. STAHL (corpuri
liniare, corpuri tubulare, corpuri suspendate, corpuri de
emergenflæ, corpuri compacte, corpuri metalice, læmpi por-
tabile) am prezentat o selecflie a corpurilor de iluminat cu
LED.

Randamentul lor deosebit de mare, exploatarea uøoaræ,
rezistenfla la vibraflii, la apa de mare, la o gamæ largæ de tem-
peraturi ale mediului, le recomandæ pentru variate aplicaflii
din industria petrolului øi gazelor (exploatare, transport,
prelucrare), chimicæ, farmaceuticæ, alimentaræ, a lemnului,
în unitæflile de producflie de biodiesel.

Noua serie de corpuri de iluminat cu LED, EXLUX
6002, destinatæ iluminatului general în mediile cu pericol de
explozie (ATEX zonele 1, 2 / 21, 22), atât de interior cât øi
de exterior, este de o excepflionalæ eficienflæ. Modelul de
52W atinge un randament foarte mare al iluminærii, peste
93% (mai mare de 100 lm/W), datoritæ unui flux luminos de
5800 lm, ceea ce înseamnæ cæ EXLUX 6002 de 52W este
echivalentul a douæ læmpi fluorescente standard, de 36W.
Acest flux luminos echivalent, fiind obflinut cu un consum

de energie mai mic, înseamnæ o creøtere a randamentului
general al instalafliei de iluminat. Reducerea disipærii de
energie a LED-urilor s-a obflinut prin folosirea electronicii
de cea mai nouæ generaflie. Durata de viaflæ a acestor corpuri
este mare, de pânæ la 100.000 ore de funcflionare la tempe-
ratura camerei, øi este datæ nu numai de durata de viaflæ a
LED-urilor ci øi de durata de viaflæ a electronicii utilizate. 

Necesitatea a foarte puflinæ întreflinere pentru aceste
corpuri precum øi posibilitatea montærii în locuri greu
accesibile rezultæ în reducerea costurilor de mentenanflæ cu o
treime. Aplicafliile standard din industria petrolului, gazelor
sau chimicæ pot fi extinse în orice mediu industrial sau
neindustrial cu condiflii grele de mediu (temperaturi scæzute,
praf, umezealæ). Pentru o eficienflæ mai bunæ din punct de
vedere economic în aceste situaflii, în care nu este prezent
vreun amestec de aer-gaze sau aer-praf cu potenflial exploziv,
se poate utiliza echivalentul de zona 2, EXLUX 6402.

Având un grad de protecflie ridicat, IP67/66, dar øi
pentru cæ fluxul luminos nu scade cu temperatura (aøa cum
se întâmplæ la læmpile fluorescente) corpurile de iluminat
EXLUX 6002 pot fi folosite în aplicaflii la temperaturi
scæzute, în camere reci sau la iluminatul stradal, în gama de
accesorii existând øi cele pentru montajul pe stâlp, dar øi
dopuri de aerisire pentru evitarea aparifliei condensului. 

Prin utilizarea unui dispersor opflional, se obfline o dis-
tribuflie a fluxului luminos echivalentæ cu cea a iluminatului
fluorescent, cu un unghi larg de radiaflie, træsæturæ impor-
tantæ pentru atingerea nivelelor de iluminare cerute în
diverse aplicaflii.

Corpuri de iluminat tubulare cu LED

Foarte uøoare, rezistente la vibraflii, construite cu LED-
uri de mare performanflæ, sunt corpuri cu un design ino-
vativ. Cu toate acestea, sunt caracterizate printr-o extra-
ordinaræ rezistenflæ mecanicæ. Pot fi utilizate la iluminatul
general. Au o duratæ de viaflæ foarte lungæ øi o greutate micæ.

NNOOUUTTÆÆfifiII  LLAA IIEEAASS 22001166

EExx  44..00  --  NNiivveelluull  ssuuppeerriioorr  aall  pprrootteeccflfliieeii  llaa
eexxpplloozziiee

FFiigg  11..  CCoorrpp  ddee  iilluummiinnaatt  ccuu  LLEEDD,,  EEXXLLUUXX  66000022

FFiigg  22..  CCoorrppuurrii  ddee  iilluummiinnaatt  ccuu  LLEEDD,,  ttuubbuullaarree,,  66003366,,  66003399
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Lampa portabilæ 6148

Lampa portabilæ cu LED în construcflie deosebitæ (capul
se poate roti cu 190 grade), greutatea mai micæ de 1,6 kg øi o
autonomie de pânæ la 8 ore (cu fascicol mare de luminæ) sau
20 ore (cu fascicol mic). Butonul ergonomic care regleazæ
flash-urile sau trecerea de pe LED-uri de fascicol mare pe
cele de fascicol mic se poate manevra cu o singura mânæ. În
afaræ de aplicafliile din industria petrolului øi a gazelor sau
chimicæ, ele se preteazæ øi pentru utilizarea de cætre pompieri.

Iluminat øi semnalizæri de Helideck-uri de la
Tranberg Norvegia (firma din grupul R STAHL)

Pe lângæ aplicafliile Ex, firma Tranberg produce o gamæ
largæ de corpuri de iluminat øi de balizaj pentru aplicaflii
maritime dar øi pentru helideck-uri de pe platforme marine
sau de pe nave.

Staflii de comandæ pentru mediile cu pericol de
explozie

• SSttaaflfliiii  ddee  ccoommaannddææ  EExx  ee  ddiinn  ooflfleell  iinnooxx,,  ttiipp  88115500,,  eecchhiippaattee
ccuu  nnooiillee  eelleemmeennttee  ddee  aaccflfliioonnaarree  88660022//33

Sunt cutii de comandæ echipate conform specificafliei
clientului. Gama nouæ de cutii 8150 din oflel inox în 7
mærimi permite o mare flexibilitate pentru a satisface
cerinflele de la cele mai simple la cele mai complexe scheme
electrice de comandæ.

Elementele de acflionare 8602/3, cu un design nou øi
versatil, asiguræ construcflia unor aplicaflii de la butoane
simple de comandæ pânæ la cele mai complexe comutatoare,
care pæstreazæ funcflionalitatea øi la temperaturi scæzute. De
exemplu, læmpile de semnalizare cu LED din cutiile de
comandæ sunt acum certificate la -60˚C

Automatizæri (Remote I/O, Filedbus, Izolatoare
galvanice sau bariere)

Sistemul IS1+ este cel mai de succes sistem de
Intræri/Ieøiri distribuite pentru utilizare în zona 1. Funcfliile
sale inovative asiguræ flexibilitate la o calitate înaltæ. IS1+

NNOOUUTTÆÆfifiII  LLAA IIEEAASS 22001166

FFiigg  33  --  LLaammppææ  ppoorrttaabbiillææ  66114488

FFiigg  44  --  IIlluummiinnaatt  ccuu  LLEEDD  ppeennttrruu  hheelliiddeecckk

FFiigg  55  SSttaaflfliiii  ddee  ccoommaannddaa  88115500

FFiigg  66  EElleemmeennttee  ddee  aaccflfliioonnaarree  88660022//33
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comunicæ atât HART cât øi cu cele mai cunoscute proto-
coale Fieldbus. Se poate instala în zonele 1, 2 (sau Div1 Div
2) færæ carcasæ antideflagratæ, dar cu funcflionalitate hot-
swap pentru toate modulele. Certificærile internaflionale
pentru zonele cu pericol de explozie cât øi pentru aplicaflii
de construcflii de nave permit utilizarea lor globalæ în
practic toate aplicafliile.

Semnalizæri acustice, optice, butoane de
alarmæ la incendiu 

Având o largæ gamæ de semnalizæri acustice, luminoase,
sau de unitæfli combinate, R. STAHL poate accesa o mare
gamæ de aplicaflii, atât din sectoarele industriale cu medii
normale cât øi din cele cu medii cu pericol de explozie.

Lista de sectoare industriale în care aceste semnalizæri se
aplicæ include Automatizæri, Control de Proces, Siguranflæ
în general øi Siguranflæ la incendii, toate aceste domenii
cerând o calitate înaltæ øi o fiabilitate deosebitæ.

Panouri operator de la R. STAHL HMI

Aceste aparate se preteazæ aplicafliilor mobile sau fixe de
pe platformele de foraj marin, din cabina sondorului, din
containere sau din depozitele de combustibil. R. STAHL
HMI oferæ cea mai largæ gamæ de display-uri (de la 7" pânæ
la 24") øi soluflii tehnologice: HMI, tehnologia KVM, Thin
Clients, Full Clients sau Panel PC. Toate HMI-urile sunt
robuste, construite pentru asigurarea unei funcflionæri de du-
ratæ (24/7), færæ defecfliuni. În afaræ de hardware-ul profesio-
nist, se oferæ øi sisteme pre-configurate cu performanfle mari.

Lumea este în schimbare øi industria nu face excepflie.
Producflia se dezvoltæ spre un nivel superior, iar R STAHL
împreunæ cu Exproof Solutions sunt partenerii dumnea-
voastræ în drumul cætre modernizare. Væ oferim soluflii
optimizate, creative, de perspectivæ. Øi aceasta nu numai
prin produsele R STAHL demne de un nou nivel al pro-
tecfliei la explozie, dar øi prin consultanflæ, servicii profe-
sioniste øi ofertæ de soluflii. 

VVææ  mmuullflfluummiimm  ppeennttrruu  vviizziittaa  dduummnneeaavvooaassttrrææ  llaa  ssttaanndduull  EExx
44..00  ddiinn  ccaaddrruull  IIEEAASS  22001166!!

NNOOUUTTÆÆfifiII  LLAA IIEEAASS 22001166

FFiigg  88  --  SSeemmnnaalliizzaattoorr  lluummiinnooss  ccuu  ffllaasshh,,  ttiipp  FFXX1155

FFiigg  99  --  ppaannoouu  ooppeerraattoorr  EETT--443366

FFiigg  77  SSiisstteemm  RReemmoottee  IISS11++



ELECTRICIANUL 6/2016   9

EElleeccttrriicciiaannuull:: Cum afli ales acum aproape 40 de ani,
forma cu totul specialæ, binecunoscutæ acum în întreaga
lume a clemei cu arc Wago, denumitæ Cage Clamp (într-o
traducere aproximativæ, clemæ colivie)?

DDll..  CChhrriissttiiaann  IIrrrrsscchhiikk:: A fost un process lung. A fost o
problemæ de mecanicæ în primul rând. Am pornit de la
ideea de a produce o clemæ care eliminæ orice øurub øi, în
acelaøi timp, permite o conectare simplæ, rapidæ øi færæ alte
influenfle, cum ar fi cele datorate variafliilor de temperaturæ,
vibrafliilor, øocurilor mecanice. 

Ne-am dorit, de asemenea, sæ avem o clemæ la care cali-
tatea conexiunii sæ nu fie influenflatæ de persoana care mon-
teazæ conductorul. Astfel, dacæ la o clemæ de conectare cu
øurub forfla de strângere a persoanei ce strânge øurubul
variazæ faflæ de a altei persoane, øurubul va fi strâns în mod
diferit, în funcflie de persoana respectivæ. 

Am hotærât deci sæ avem o clemæ pentru o conexiune
electricæ siguræ dar øi mai uøor de utilizat øi care sæ permitæ
conectarea rapidæ a conductorului.

Clema cu arc ne-a oferit soluflia tuturor acestor probleme.
Mentenanfla este foarte importantæ la clemele electrice

iar când o mare companie din domeniul auto a analizat

problema întreflinerii tuturor conectorilor, a ajuns la re-
zultate surprinzætoare. Timpul necesar verificærii periodice
a tuturor clemelor electrice cu øurub  este imens!

Gândifli-væ cæ avefli un dulap de automatizare cu sute de
cabluri øi conectori clemæ øi avefli un defect de contact din
cauza unui øurub nestrâns! Odatæ echipamentul merge,
altædatæ nu… este o nebunie…

EElleeccttrriicciiaannuull:: Afli pæstrat practic aceeaøi formæ a clemei
cu arc Wago de la brevetarea ei în anii 70?

DDll..  CChhrriissttiiaann  IIrrrrsscchhiikk:: Clema cu arc Wago s-a diversi-
ficat în sensul cæ a permis conectarea de conductori mai
groøi dar øi de tipuri diferite, din cupru masiv, nu numai din
cupru liflat, dar øi din aluminiu. 

EElleeccttrriicciiaannuull:: Care apreciafli cæ este cota de piaflæ a clemei
cu arc în diverse zone din Europa?

DDll..  CChhrriissttiiaann  IIrrrrsscchhiikk:: În Vestul Europei circa 60-65 %
din clemele utilizate sunt din gama celor færæ øurub, în
schimb, cu cât ne îndreptam spre estul Europei, proporflia
utilizærii acestora scade.

Totuøi, în România avem o creøtere masivæ a utilizærii
acestor tipuri de cleme, fiind opfliunea principalæ a elec-
tricienilor responsabili.

ÎÎnn  zziilleellee  ddee  2200  øøii  2211  sseepptteemmbbrriiee  aa..cc..
WWAAGGOO  RRoommâânniiaa,,  rreepprreezzeennttaannflflaa  ffiirrmmeeii
ggeerrmmaannee  WWAAGGOO  KKoonnttaakktttteecchhnniikk  GGmmbbHH&&
CCoo  KKGG,,  aa  iinnaauugguurraatt  nnoouull  sseeddiiuu  WWAAGGOO  îînn
RRoommâânniiaa,,  ddiinn  VVoolluunnttaarrii,,  IIllffoovv,,  ØØooss..  PPiippeerraa--
TTuunnaarrii  nnrr..  11//11..  

LLaa  aacceesstt  eevveenniimmeenntt  aa  ffoosstt  pprreezzeenntt  ddll..
CChhrriissttiiaann  IIrrrrsscchhiikk,,  mmaannaaggiinngg  ddiirreeccttoorr  SSEE--EE
WWAAGGOO..  CCuu  aacceeaassttææ  ooccaazziiee  aamm  aavvuutt  ppllææ--
cceerreeaa  ssææ  ddiissccuuttææmm  lliibbeerr  ddeesspprree  aappaarriiflfliiaa
pprriimmeeii  cclleemmee  ccoonneeccttooaarree  ffæærrææ  øøuurruubb,,  îînn
aanniiii  ''6600  øøii  ddeesspprree  aappaarriiflfliiaa  pprriimmeeii  cclleemmee  ccuu
aarrcc  WWaaggoo,,  ddeezzvvoollttaattee  dduuppææ  uunn  bbrreevveett
pprroopprriiuu  îînn  aanniiii  ’’7700  øøii  aappæærruuttee  llaa  TTâârrgguull  ddee
llaa  HHaannoovvrraa  îînn  11997777..  DDiissccuuflfliiaa  ss--aa  aaxxaatt  îînn
mmoodd  nnoorrmmaall  ppee  aavvaannttaajjeellee  cclleemmeeii  WWaaggoo
îînn  ccoommppaarraaflfliiee  ccuu  cclleemmaa  ccuu  øøuurruubb..

IInntteerrvviiuu  ccuu  DDll..  CChhrriissttiiaann  IIrrrrsscchhiikk,,  
MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  SSEE--EE  WWaaggoo  KKoonnttaakktttteecchhnniikk  GGmmbbHH&&CCoo..KKGG

VVeerrssiiuunnii  ccoonnssttrruuccttiivvee  aallee  tteehhnnoollooggiieeii  CCAAGGEE  CCLLAAMMPP®® ppaatteennttaattee  ddee  WWAAGGOO

IINNTTEERRVVIIUU
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Compania noastræ, ALFA ENERG, oferæ soluflii
privind calitatea energiei electrice, dar øi servicii de moni-
torizare a acesteia cu aparaturæ de ultimæ generaflie, înca-
dratæ în CLASA A de precizie.

Pentru monitorizarea completæ a parametrilor energiei
electrice existæ trusa de mæsuræ MRG 511 FLEX, care este
compusæ dintr-un aparat în CLASA A, øi anume UMG 511,
øi accesoriile pentru intrarea semnalelor de curent øi tensiune.

MMoonniittoorriizzaarreeaa  ccaalliittææflfliiii  eenneerrggiieeii  eelleeccttrriiccee
MMRRGG  551111  ––  CCLLAASSAA  AA

AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  ddiivveerrssiittaatteeaa  ttiippuurriilloorr  ddee  iinnssttaallaaflfliiii  øøii  rriissccuurriillee
iinndduussee  îînn  ffiieeccaarree  ccaazz  îînn  ppaarrttee  ––  ddee  aabbaatteerriillee  ddee  llaa  rreeggiimmuull  nnoorrmmaall
ddee  ffuunnccflfliioonnaarree,,  ssee  ppuunnee  îînn  uullttiimmuull  ttiimmpp  aacccceenntt  ppee  ccaalliittaatteeaa
eenneerrggiieeii  eelleeccttrriiccee..  PPrroobblleemmaa  ccaalliittææflfliiii  eenneerrggiieeii  eelleeccttrriiccee  eessttee
ssuussflfliinnuuttææ  ddee  ssttaannddaarrdduull  ddee  ccaalliittaattee  EENN5500116600..

CCAALLIITTAATTEEAA EENNEERRGGIIEEII
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Foarte compactæ, trusa de mæsuræ poate fi folositæ în cele
mai greu accesibile puncte de mæsuræ øi este capabilæ sæ
înregistreze tofli parametrii ce definesc calitatea energiei
electrice (armonici, flicker, tranziente, asimetrii, cæderi de
tensiune etc.).

Curentul este mæsurat cu cleøti Rogowski ce au o
lungime cuprinsæ între 300-600 mm. Diametrul bobinei de
mæsuræ este 95 mm sau 190 mm.

Raportul de transformare este selectabil øi ajunge la
4000/1 A, acestea fiind destinate øi pentru mæsurarea pe
liniile de curenfli mari.

Analizorul UMG 511 este adecvat în special pentru mo-
nitorizarea indicatorilor de calitate a energiei electrice
conform standardelor EN50160, IEEE 519, 61000-2-4,
ITIC/CBEMA. Tofli parametrii sunt înregistrafli øi analizafli,
iar pe baza acestora softul dedicat al aparatului este capabil
sæ întocmeascæ rapoarte de calitate, în conformitate cu
standardele în discuflie.

Standardul 61000-4-30 este îndeplinit de aparatele care
fac parte din CLASA A, acestea fiind dintre cele mai
inovative, compacte øi competitive de pe piaflæ.

Cu ajutorul interfeflelor de comunicaflie TCP/IP, Modbus
RS485 øi Profibus analizorul poate fi integrat cu uøurinflæ
într-un sistem SCADA, BMS, HMI sau poate fi gestionat
prin intermediul softului dedicat GridVis. Propria paginæ de
Internet a aparatului væ oferæ posibilitatea vizualizærii datelor
în timp real, folosind serverul web integrat. Prezentarea
datelor online øi analiza datelor istorice este de asemenea un
beneficiu pentru gæsirea cauzei problemelor reflelei.

Display-ul color cu o matrice activæ (5,7”) permite
prezentarea valorilor mæsurate în formæ numericæ, baræ de
diagrame sau ca linie graficæ.

Soft-ul aparatului dispune de un limbaj de programare
grafic numit Jasic, care poate extinde funcflionalitatea apa-
ratului adaugând funcflii personalizate precum: alarmarea
prin email sau activarea unei ieøiri digitale atunci când unul
din parametrii analizafli depæøeøte un prag limitæ impus.

În cazul în care væ intereseazæ o imagine claræ asupra
modului în care avefli posibilitatea de a reduce costurile
energiei electrice în compania dumneavoastræ, væ invitæm sæ
consultafli oferta noastræ de aparate destinate acestui do-
meniu.

PPeennttrruu  ddeettaalliiii  aacccceessaaflflii  wwwwww..aallffaaeenneerrgg..rroo..

CCAALLIITTAATTEEAA EENNEERRGGIIEEII
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Flexibilitate la cel mai înalt nivel: 
PAVIRO poate accepta schimbæri în
configurare, în orice stadiu al instalærii 

PAVIRO poate sæ suporte færæ probleme schimbæri de
ultimæ oræ în modelul sistemului. Acest fapt se datoreazæ
matricei inteligente, alocærii dinamice a canalelor øi balan-
særii puterilor pe zone, ce face sistemul extrem de flexibil,
permiflând ca schimbærile în model sæ fie fæcute în orice
stadiu al proiectului, færæ riscuri. 

Gamæ largæ de combinaflii muzicale øi de
anunfluri 

PAVIRO oferæ o distribuflie extrem de flexibilæ de anun-
fluri øi muzicæ - graflie arhitecturii sale cu patru canale. Putefli
distribui, spre exemplu, muzicæ clasicæ øi muzicæ pop în
zone diferite. Putefli trimite, de asemenea, unul sau mai
multe anunfluri individuale cætre orice zonæ, færæ a întrerupe
muzica. 

Consum de energie mai mic decât al oricærui
sistem din aceastæ clasæ 

PAVIRO este construit în ideea eficientizærii consu-
mului de energie. Administrarea energiei este integratæ în
centrul PAVIRO - astfel încât putefli minimiza consumul de
energie, prin reducerea numærului de amplificatoare sau
creøterea flexibilitæflii øi mai mult. 

Configurare rapidæ, simplæ øi completæ 

Configuraflia de bazæ utilizeazæ un program ce oferæ un
ghid de configurare pas cu pas. Folosind acest program, un

sistem complet poate fi programat în 30 de minute, faflæ de
sistemele convenflionale, care pot dura ore sau zile. Modul
expert, bazat pe IRISNet, oferæ o flexibilitate a modelului
aproape nelimitatæ, permiflând configuraflii ce se potrivesc
perfect øi foarte personalizate, în aplicafliile mai complexe. 

Calitate profesionalæ a sunetului pentru
locuitorii clædirii 

PAVIRO reprezintæ vârful tehnologic în sunetul pro-
fesional øi include tehnologii dezvoltate pentru paleta de
produse audio profesionale Bosch, având ca rezultat o
performanflæ ridicatæ. Controlerul administreazæ semnale cu
un nivel acustic de peste 100dB. 

Datorita caracteristicilor sale, PAVIRO ræspunde nu
numai unei palete largi de cerinfle de utilizare, ci oferæ, de
asemenea, cea mai bunæ performanflæ din clasæ, în materie de
calitate, uøurinflæ a instalærii øi versatilitate. 

PPAAVVIIRROO

CCuu  mmaaii  mmuulltt  ddee  110000  ddee  aannii  ddee  eexxppeerriieennflflææ  îînn  pprrooiieeccttaarreeaa  øøii  ddeezzvvoollttaarreeaa
tteehhnnoollooggiieeii  eelleeccttrrooaaccuussttiiccee,,  BBoosscchh  eessttee  uunn  lliiddeerr  ccoonnssaaccrraatt  îînn
SSiisstteemmeellee  ddee  EEvvaaccuuaarree  øøii  ddee  AAddrreessaarree  PPuubblliiccææ..  DDee  aasseemmeenneeaa,,  eessttee
rreeccuunnoossccuutt  ppeennttrruu  aannggaajjaammeennttuull  ffaaflflææ  ddee  tteehhnnoollooggiiaa  ssuuppeerriiooaarrææ,,
mmooddeelleellee  eelleeggaannttee  øøii  uuøøoorr  ddee  ffoolloossiitt..  MMaaii  mmuulltt,,  cceell  mmaaii  rreecceenntt
eexxeemmpplluu  aall  aacceessttuuii  aannggaajjaammeenntt  eessttee  SSiisstteemmuull  ddee  AAddrreessaarree  PPuubblliiccææ  øøii
ddee  EEvvaaccuuaarree  PPAAVVIIRROO,,  ccuu  oo  ccaalliittaattee  pprrooffeessiioonnaallææ  aa  ssuunneettuulluuii..      
••  CCoonnssuumm  ddee  eenneerrggiiee  mmaaii  mmiicc  ddeeccââtt  aall  oorriiccæærruuii  ssiisstteemm  ddiinn  aacceeaassttææ
ccllaassææ..  
••  FFlleexxiibbiilliittaattee  eexxttrreemmææ::  ssiisstteemmuull  ppooaattee  aacccceeppttaa  sscchhiimmbbæærrii  aarrhhiitteeccttuurraallee
îînn  oorriiccee  ssttaaddiiuu  aall  iinnssttaallæærriiii  øøii  ppooaattee  aassiigguurraa  oo  ggaammææ  llaarrggææ  ddee  ccoommbbiinnaaflfliiii
mmuuzziiccaallee//aannuunnflfluurrii..    
••  IInnssttaallaarree  rraappiiddææ,,  uuøøooaarrææ  øøii  ccoommpplleettææ  --  aattââtt  ccoonnffiigguurraaflfliiii  ddee  bbaazzææ,,  ccââtt  øøii
pprrooffeessiioonnaallee..  
••  CCaalliittaattee  pprrooffeessiioonnaallææ  aa  ssuunneettuulluuii..

SSIISSTTEEMMEE  DDEE SSEECCUURRIITTAATTEE
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Rutarea în mod dinamic a semnalelor

Datoritæ tehnologiei sale, configuraflia bazatæ pe PAVIRO
reduce semnificativ numærul de amplificatoare necesare.
Acest lucru reduce investiflia iniflialæ øi minimizeazæ
consumul de energie. 

Zone øi/sau grupuri de zone ale Router-elor

Fiecare router poate suporta pânæ la 4000W, în unul sau
douæ canale, pe 24 de linii de difuzoare, folosind doar un
singur tip de amplificator. Acest lucru creeazæ un nivel
ridicat al flexibilitæflii în sistem. Distribuflia puterilor pe
zone (de la 2W la 500W) contribuie de asemenea la gradul
ridicat al flexibilitæflii, permiflând combinaflii de diferite
zone.

Integrarea IRISNet cu configurare standard sau
avansatæ

PAVIRO include un program pentru o configurare
rapidæ øi uøoaræ. În plus, configurarea profesionalæ oferæ un
mediu unic de programare Task Engine, pentru øi mai multe
opfliuni øi creøterea gradului de flexibilitate.

Calitate  profesionalæ a sunetului 

Læflimea mare de bandæ (50Hz-20Hz), precum øi pre-
siunea fonicæ din gama ProSound (mai mult de 100 d), oferæ
împreunæ o calitate audio excelentæ. 

Utilizæri adiflionale pentru amplificatoare

Amplificatoarele sistemului PAVIRO pot fi folosite
pentru prezentæri AV (Audio-Video). Pentru a preveni
folosirea canalelor sistemului pentru asemenea nevoi locale,
fiecare amplificator PAVIRO oferæ douæ intræri audio
locale pentru sursele de program locale øi garanteazæ super-
vizarea/monitorizarea completæ în scopul evacuærii (în
situaflii de urgenflæ).

Cost operaflional scæzut

Costurile operaflionale sunt menflinute la niveluri mici
pentru cæ PAVIRO foloseøte cele mai noi øi eficiente
amplificatoare de clasæ D, electronicæ inteligentæ pentru
gestionarea sistemului. Acest lucru minimizeazæ dramatic
consumul de energie. 

Investiflie iniflialæ scæzutæ 

PAVIRO foloseøte mai pufline amplificatoare în com-
paraflie cu alte sisteme - graflie matricei digitale pentru rutarea
semnalelor - pentru a asigura o investiflie iniflialæ micæ. Cos-
turile operaflionale vor fi diminuate øi mai mult prin utilizarea
unui numær redus de amplificatoare audio. De asemenea, se
va utiliza un numær redus de acumulatori de rezervæ.  

Perfect compatibil pentru aplicaflii EVAC
(EN54-16) de dimensiuni mici øi medii 

PAVIRO este un sistem unic de Adresare Publicæ øi
Evacuare EN54, de înaltæ calitate, care se integreazæ în mod
unitar cu alte echipamente pentru a oferi muzicæ de înaltæ
calitate. Arhitectura sa foarte flexibilæ îl face ideal pentru
proiecte/aplicaflii mici øi medii. Acest lucru include clædiri
de birouri de dimensiuni medii, aeroporturi regionale (pânæ
la 4 canale audio), hoteluri de dimensiuni medii, fabrici,
øcoli øi depozite. 

PAVIRO a câøtigat premiul din partea „Installation la
ISE 2016 Amsterdam” la secfliunea de sisteme de adresare
publicæ øi evacuare vocalæ

wwwwww..bboosscchhsseeccuurriittyy..ccoomm

SSIISSTTEEMMEE  DDEE SSEECCUURRIITTAATTEE
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PPee  mmææssuurrææ  ccee  aauuttoommaattiizzaarreeaa  aa  îînncceeppuutt  ssææ
aaddooppttee  ddiiggiittaalliizzaarreeaa,,  nnuu  vvaa  eexxiissttaa  nniicciioo
uunniittaattee  ddee  pprroodduuccflfliiee  ffæærrææ  uunn  pprroocceess  îînn
rreeflfleeaa  ssaauu  eecchhiippaammeenntt  ddee  îînnttrreepprriinnddeerree
iinntteerrccoonneeccttaatt..  CCaarree  eessttee,,  ttoottuuøøii,,  cceeaa  mmaaii
bbuunnææ  mmeettooddææ  ddee  aa  mmiiggrraa  ccæættrree  ccoonncceeppttuull
ddee  PPrroodduuccttiioonn  44..00??  ÎÎnn  vvrreemmee  ccee  îîøøii
ccoonneeccttaa  pprroopprriiiillee  ssiisstteemmee  ddee  pprroodduuccflfliiee,,
RRoocckkwweellll  AAuuttoommaattiioonn  aa  ddeezzvvoollttaatt  uunn
mmooddeell  îînn  cciinnccii  eettaappee  nnuummiitt  CCoonnnneecctteedd
EEnntteerrpprriissee  EExxeeccuuttiioonn  MMooddeell..  SSppeecciiaalliiøøttiiii
RRoocckkwweellll  AAuuttoommaattiioonn  ffoolloosseesscc  aacceesstt
mmooddeell  ppeennttrruu  aa  ffuurrnniizzaa  rreeccoommaannddæærrii  ppee
bbaazzaa  ccæærroorraa  ssee  ppooaattee  iimmpplleemmeennttaa  ccuu
ssuucccceess  ccoonncceeppttuull  ddee  CCoonnnneecctteedd
EEnntteerrpprriissee..  

1. Evaluarea primaræ

Prima etapæ presupune evaluarea
infrastructurii IT existente în com-
pania respectivæ øi a sistemelor de pro-
ducflie. Acest pas va evidenflia câteva
zone în care este loc de îmbunætæfliri,
cum ar fi vulnerabilitæflile de securitate
sau lipsa unei monitorizæri adecvate a
indicatorilor cheie de peformanflæ. O
evaluare completæ va stabili cu exac-
titate ce trebuie înlocuit sau unde este
nevoie de un upgrade. Plecând de la
aceastæ informaflie, compania poate
dezvolta o strategie care integreazæ
personal, procese øi tehnologie într-un
mod securizat øi poate stabili obiective
pe care le poate atinge. 

2. Reflea øi proces de control
securizate øi aduse la zi 

O facilitate care respectæ conceptul
de „Connected Enterprise” nu poate
exista færæ o reflea unificatæ, integratæ.
E o cerinflæ absolut necesaræ unei în-
treprinderi conectate, permiflând co-
municarea între sistemele de auto-
matizare, control øi business. Aplicarea
protocoalelor standard de internet øi
ethernet, cum ar fi EtherNet/IP
(versiunea CIP) faciliteazæ integrarea
datelor operaflionale cu restul proce-
selor din întreprindere øi permite asi-
gurarea unei legæturi cu procesul de

dezvoltare øi cu dispozitivele conectate
la internet. Companiile vor fi nevoite
sæ-øi defineascæ politicile de securitate
pentru acest tip de sistem øi sæ dezvolte
o strategie de securitate unitaræ. Acest
lucru ar trebui sæ conflinæ mecanisme
de securitate multi-level care sæ blo-
cheze atacurile la oricare dintre siste-
mele de producflie. 

3. Capital de date prestabilit
øi organizat  

Conceptul de Big Data este la fel de
important în Industry 4.0 ca oriunde
altundeva. Numai datele potrivite pot
furniza indicii relevante care pot sta la
baza deciziilor importante. O cerinflæ
fundamentalæ pentru acest lucru este o
reflea unificatæ care cuprinde atât zona
de IT, cât øi tehnologia operaflionalæ
(OT), una care eliminæ erorile poten-
fliale ce pot rezulta din introducerea
manualæ de date øi analize. Refleaua
trebuie sæ fie capabilæ sæ ofere date øi
informaflii în contextul potrivit, permi-
flænd personalului sæ le distribuie mult
mai uøor øi mai rapid altor colegi sau
departamente, dar øi cu clienfli sau
parteneri. 

4. Analize: beneficii
operaflionale  

Disponibilitatea datelor în timp
real øi abilitatea de a le analiza rapid
sunt cruciale pentru îmbunætæflirea
continuæ a procesului de producflie.
Analizele bazate pe interpretarea
datelor pot fi vizualizate în timp real
pe platformele programelor de lucru øi
monitorizate contextual. În plus, existæ
posibilitatea de a le compara cu alte
date sau rapoarte din trecut. Aceste
analize se pot prezenta, în mod secu-
rizat, la nivelul întregii organizaflii, sub
forma unor rapoarte diverse. Intro-
ducând datele de manufacturare înapoi
în sistemul ERP, companiile pot trage
concluzii despre modul în care ordi-
nele de producflie sunt procesate øi pot
calcula costul per unitate mult mai
precis. 

5. Optimizafli øi colaborafli 

Conceptul de „Connected Enter-
prise” reuneøte øi distribuie informaflii
valoroase nu doar între colegi, dis-
pozitive øi procese, ci øi între diverse
facilitæfli de producflie aflate în zone

IInndduussttrryy  44..00::  rreeccoommaannddæærriillee  RRoocckkwweellll
AAuuttoommaattiioonn  ppeennttrruu  ooppeerraaflfliioonnaalliizzaarreeaa

„„CCoonnnneecctteedd  EEnntteerrpprriissee””

MMÆÆSSUURRÆÆRRII  ØØII AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII



PPaannaassoonniicc  îîøøii  îînnttæærreeøøttee  ppoozziiflfliiaa  
ppee  ppiiaaflflaa  EEuurrooppeeii  ddee  SSuudd--EEsstt

PPaannaassoonniicc  ssee  rreeggææsseeøøttee  îînn  ddeeffiinniiflfliiaa  uunnuuii  jjuuccæættoorr  gglloobbaall..  DDaarr
cchhiiaarr  llaa  aacceesstt  nniivveell  aapprrooppiieerreeaa  ddee  ppaarrtteenneerrii  eessttee  ffooaarrttee  iimm--
ppoorrttaannttææ  ppeennttrruu  aa  ssaattiissffaaccee  nneevvooiillee  øøii  ddoorriinnflfleellee  cclliieennflfliilloorr  nnooøøttrrii..

De aceea Panasonic Electric Works Europe AG (PEW)
øi-a extins acum prezenfla în Ungaria, România øi în alte
flæri din Europa de Est prin intermediul sucursalei din
Ungaria. 

Panasonic Electric Works furnizeazæ o gamæ largæ de
produse pentru automatizare: automate programabile, ter-
minale de comandæ, senzori, ionizatoare øi servo motoare. 

Oferta este completatæ øi de componente electronice:
relee, microcomutatoare, conectori øi senzori PIR. 

Sub îndrumarea filialei din Austria, Panasonic Electric
Works Austria GmbH, ne bucuræm sæ vi-i prezentæm pe
Directorii de Vânzæri locali:

• domnul Sorin Santi: sud-estul României øi Bulgaria
tel. +40 743 080466
e-mail: sorin.santi@eu.panasonic.com

• domnul Szabolcs Birtalan va fi responsabil pentru estul
Ungariei øi nord-vestul României
tel. +36 20 9971561
e-mail: szabolcs.birtalan@eu.panasonic.com

Echipa noastræ væ va ræspunde cu plæcere la orice întrebare!

diferite. Informafliile sunt distribuite în
întregul lanfl de furnizori, asigurând
optimizarea proceselor cap-coadæ.
Acest lucru permite companiilor sæ
reacflioneze mult mai rapid la diverse
activitæfli ale furnizorului øi clientului,
la oportunitæfli de business øi la
condifliile pieflei, mereu schimbætoare.
Managementul poate implementa
standarde, extrase direct din bune
practici øi din experienflele înregistrate
în întregul lanfl de furnizori. O cerinflæ
cheie pentru o colaborare de succes
este conformitatea cu standardele de
securitate a tuturor celor implicafli,
pentru a permite companiilor sæ
detecteze øi blocheze ameninflærile øi
încercærile de acces neautorizat.  

Mai multe informaflii despre „Con-
nected Enterprise”, inclusiv studii,
articole, filme øi infografice sunt dis-
ponibile pe site-ul companiei noastre. 

Urmærifli-ne pe Twitter
@ROKAutomationUK 
øi LinkedIn

MMÆÆSSUURRÆÆRRII  ØØII AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII

Despre Rockwell Automation:

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), cea  mai mare companie dedicatæ
automatizærii øi informatizærii industriale, îøi ajutæ clienflii sæ fie mai productivi øi
lumea mai sustenabilæ. Cu sediul în Milwaukee, Wis., Rockwell Automation are
aproximativ 22 000 de angajafli care lucreazæ cu clienfli din peste 80 de flæri. 

rraarreess..ppeettrriissoorr@@mmeeddiiaappoozziittiivv..ccoomm
AAnnaattaallee@@rraa..rroocckkwweellll..ccoomm  
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Controlul  securizat al ieøirilor in lumea
descentralizata a energiei

În Germania, vremurile în care necesarul de energie
putea fi acoperit cu uøurinflæ de cætre centralele nucleare øi
pe cærbune, cu centrale pe bazæ de gaze naturale care sæ
asigure vârfurile de consum, au apus de mult. Procentul
sistemelor descentralizate de producflie a energiei electrice
este în continuæ creøtere. Fie cæ este vorba de energie
primaræ solaræ, fie cæ este vorba de energia vântului sau
biomasæ, existæ numeroase sisteme pe piaflæ pentru a con-
trola producflia de energie electricæ din surse regenerabile.
Acest lucru este posibil datoritæ solufliilor revoluflionare tip
telecontrol, pe care liderul din piafla de furnizare a energiei
electrice din Germania de Est, eennvviiaa  MMiitttteellddeeuuttsscchhee  EEnneerrggiiee
AAGG  ((eennvviiaaMM)), le-a introdus pe piaflæ împreunæ cu WWAAGGOO..

Reflelele electrice au cunoscutul dezavantaj cæ nu sunt
capabile fizic sæ stocheze energia electricæ. Aceastæ limitare
implicæ faptul cæ sistemul de management al centralei
trebuie sæ se asigure ca energia produsæ sæ corespundæ nece-
sarului energetic al consumatorilor plus pierderile survenite
pe liniile de transport, deoarece orice supra-producflie sau
sub-producflie cauzeazæ modificæri ale frecvenflei în refleaua
de alimentare. Astfel, operatorii reflelei de distribuflie sunt
atenfli ca producflia de energie electricæ sæ fie în permanenflæ
corelatæ cu necesarul energetic al consumatorilor.

Acest lucru este realizat cu ajutorul energiei de echili-
brare, denumitæ øi energie de rezervæ, care poate proveni de
la producætori ce pot fi conectafli la refleaua de distribuflie
pentru durate scurte de timp, în cazul unei producflii scæ-
zute sau de la producætori a cæror producflie de energie este
limitatæ, în cazul unei supra-producflii.

eennvviiaaMM  ddeezzvvoollttææ  îîmmpprreeuunnææ  ccuu  WWAAGGOO  
ssoolluuflfliiii  ddee  tteelleeccoonnttrrooll  ppeennttrruu  rreeflfleellee  ssttaabbiillee

eennvviiaaMM  aa  ddeezzvvoollttaatt  oo  ssoolluuflfliiee  ccoommppaaccttææ  WWAAGGOO,,  ppeennttrruu  aa  ccoonnttrroollaa  eemmiissiiiillee  ddee  eenneerrggiiee  ddiinn  ssuurrssee  rreeggeenneerraabbiillee

MMÆÆSSUURRÆÆRRII  ØØII AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII
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Disponibilitatea în timp util este decisivæ

Când se vorbeøte despre echilibrarea energiei electrice,
existæ trei tipuri de ieøiri electrice, care se disting una de
cealaltæ printr-un criteriu esenflial: timpul de reacflie necesar
pentru ca operatorii reflelei de distribuflie sæ le acceseze.
Energia primaræ de echilibrare reprezintæ aproximativ 2%
din energia generatæ, iar operatorii reflelei de distribuflie
trebuie sæ fie capabili sæ o acceseze în cel mult 30 de
secunde. În cazul energiei de echilibrare secundaræ, opera-
torii unitæflii de producflie a energiei trebuie sæ fie capabili sæ
furnizeze aceastæ energie în cel mult 5 minute. Energia de
rezervæ trebuie sæ fie disponibilæ în maxim 15 minute
pentru a înlocui energia primaræ de echilibrare, pentru a fi
din nou disponibilæ în caz de nevoie. Ce-a de-a treia formæ
de energie de echilibrare poartæ øi denumirea de rezervæ-
minut, din cauza faptului cæ trebuie sæ fie disponibilæ în
maxim 15 minute.

eennvviiaaMM furnizeazæ øi energia de echilibrare pentru a
asigura energia de echilibrare secundaræ øi rezervele minut.
Ca øi lider regional în domeniul furnizærii serviciilor ener-
getice în Germania de Est, cu sediul în Chemnitz, eennvviiaaMM
are acces la aproximativ 150 de sisteme descentralizate de
producflie a energiei electrice, în zona de reglementare a
operatorilor de distribuflie a energiei la 50 Hz, care contri-
buie la producflia totalæ a energiei electrice. Sunt incluse
termocentralele, centralele pe gaz, sisteme bazate pe biogaz
øi altele.

Cu scopul de a asigura energia secundaræ de echilibrare
øi rezervele minut în cel
mai bun mod posibil,
eennvviiaaMM øi WWAAGGOO au
dezvoltat o soluflie
tehnicæ pentru a controla
uniform diversele tipuri
de sisteme provenite de la
producætori diferifli, astfel
încât acestea sæ-øi poatæ
îndeplini scopurile în
mod fiabil.

Luând ca exemplu
termocentrale bazate pe
biogaz, operatorii aces-
tora – în cazul eennvviiaaMM,
aceøtia sunt cel mai des
cooperative agricole – au
posibilitatea sæ punæ
producflia de energie la
dispoziflia eennvviiaaMM, fie în
totalitate fie parflial, ca
parte a energiei secundare
de echilibrare sau rezervæ
minut. În general, o
termocentralæ pe bazæ de

biogaz produce în jur de 500 kW. Dacæ necesarul cerut de
eennvviiaaMM este, spre exemplu 40 %, sub forma de energie de
echilibrare sau rezervæ-minut, atunci operatorii centralei se
asiguræ ca 200 kW pot fi accesafli în maxim 5 sau 15 minute
respectiv. 

Dacæ frecvenfla reflelei scade, termocentrala este conec-
tatæ la refleaua electricæ. Dacæ frecvenfla reflelei creøte  pro-
ducflia termocentralei este redusæ øi biogazul produs este
stocat pe termen scurt.

Pornirea øi oprirea flintitæ

eennvviiaaMM garanteazæ telecontrolul necesar pentru reglarea
parametrilor electrici pe ieøire prin folosirea unui tablou de
comandæ la cheie. Acesta include, în principiu, ssiisstteemmuull
WWAAGGOO--II//OO  775500, o ssuurrssææ  ddee  tteennssiiuunnee  WWAAGGOO øi un rroouutteerr
IINNSSYYSS  MMooRRooSS  VVPPNN.

Sarcina acestei unitæfli este, spre exemplu, de a interoga
parametrii de ieøire ai termocentralei pentru a determina
cantitatea de energie ce poate fi produsæ. “Cât anume pot
conecta øi cât anume trebuie sæ deconectez – aceasta este
chaia”, spune Kristian Leibrich de la Serviciul Energetic. În
practicæ, totul este implementat prin intermediul semnalelor
analogice, care corespund unor parametrii flintæ ai siste-
mului de producflie care au fost stabilite anterior cu opera-
torii unitæflii de producflie. În acest mod, centrul de control
al eennvviiaaMM, localizat în Markkleeberg, poate porni termo-
centrala în funcflie de necesitæfli. Unitatea citeøte mesaje de
avarie sau disponibilitate prin intermediul unor intræri

TToottuull  ssttææ  îînn  mmoodduull  îînn  ccaarree  îîflflii  aalleeggii  ppaarrtteenneerriiii::  ppaarrtteenneerriiaatteellee  ppee  tteerrmmeenn  lluunngg  ssuunntt  ddeeoosseebbiitt  ddee  iimmppoorrttaannttee::  
((ddee  llaa  ssttâânnggaa))  SSvveenn  PPaappsstt,,  GGuunnaarr  DDeeiitteerrtt  øøii    KKrriissttiiaann  LLeeiibbrriicchhddee  llaa    eennvviiaaMM

MMÆÆSSUURRÆÆRRII  ØØII AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII
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suplimentare ale sistemului WWAAGGOO--II//OO. “Astfel øtim dacæ
unul dintre sistemele pe care le controlæm este efectiv
disponibil”, explicæ Leibrich. 

Creând interfefle uøor de utilizat

Sunt mai mult de 150 de sisteme descentralizate în gama
de cuplu 50 Hz ce folosesc doar un sistem de control pentru
controlul tuturor. Aceastæ relaflie demonstreazæ rapid cæ
interfeflele dintre controlerele de sistem de la fafla locului øi
sistemul central din centrul de control eennvviiaaMM înfruntæ
sarcini solicitante.

S-ar putea spune cæ eennvviiaaMM cere ca operatorii de sistem
sæ pæstreze anumite standarde care sæ determine dacæ
furnizorii pot fie legafli la sistemul de echilibrare a energiei
sau nu. Cu toate acestea, politica de afaceri a eennvviiaaMM este cæ
ei ca øi furnizori de servicii energetice sæ se adapteze la
sistemele eterogene ale clienflilor – øi nu vice versa. “Vorbim
despre satisfacflia clienflilor”, spune Gunar Deitert – spe-
cialist în Servicii Energetice.

Cu sistemul WWAAGGOO--II//OO--SSYYSSTTEEMM  775500, furnizorul de
servicii din Chemnitz utilizeazæ o soluflie ce colecteazæ, pro-
ceseazæ øi leagæ cu uøurinflæ orice numær de semnale sau
protocoale de comunicare øi le transferæ la router, conform
protocolului IEC-60870- 5-104. Router-ul le transmite în
siguranflæ cætre concentratoarele de date WAGO. Concen-
tratoarele de date – PLC-urile WAGO – centralizeazæ sub-

stafliile WAGO, adicæ controlerele din sistemele clienflilor.
Acestea sunt elementul de legæturæ cu sistemul de control,
ce este conectat redundant prin intermediul protocolului
IEC- 60870-5-101. Acest lucru creøte securitatea IT øi
reduce substanflial probabilitatea unei avarii.

Concluzie

Solufliile eennvviiaaMM sunt un exemplu practic de cum
subiectele complexe din domeniul tranzifliei energetice pot
fi implementate folosing tehnologii industriale standar-
dizate la nivel de control øi comunicaflie. Utilizarea
interfeflelor open-source, conectate cu o selecflie cuprinzæ-
toare de module I/O, creeazæ o bazæ pentru adaptarea la
particularitæflile sistemelor pentru generarea energiei
regenerabile færæ costuri mari de implementare.

IInnffoorrmmaaflfliiii  ssuupplliimmeennttaarree::
WWAAGGOO  KKoonnttaakktttteecchhnniikk  GGmmbbHH  &&  CCoo..  KKGG  ––  
RReepprreezzeennttaannflflaa  RRoommâânniiaa

ØØooss..  PPiippeerraa  TTuunnaarrii  11//11,,  VVoolluunnttaarrii,,  IIllffoovv,,  RRoommâânniiaa
TTeell::  ++4400331144221188556688;;  FFaaxx::  ++4400331144221188556699;;      
MMoobbiill::  ++4400775533993344330000  
iinnffoo--rroo@@wwaaggoo..ccoomm;;  wwwwww..wwaaggoo..ccoomm  

Priza Type 1 permite încærcarea vehiculului electric de
la reflele monofazate, iar Type 2 øi Type 3 de la cele
trifazate. Cum este de dorit standardizarea în acest caz,
CE susfline adoptarea Type 2 ca standard.

Pentru flærile cu cerinfle de protecflie extinsæ, Mennekes
oferæ o versiune cu capac de protecflie a aceluiaøi Type 2.
Priza Type 2 este compatibilæ cu IEC 62196-2. 

Priza Type 2 este compatibilæ cu sarcini de c.c. sau c.a.
øi permite conectarea lor în Mode 1 (mod pasiv, max. 16
A) sau Mode 2 (mod semiactiv, max. 32 A). 

Mennekes a instalat deja în peste 10000 de staflii de
reîncærcare a autovehiculelor electrice din  întreaga lume
priza Type 2, iar mari asociaflii germane de profil (BdEW,
VDA, VDE, ZVEI) sprijinæ soluflia Mennekes.

CCoonneeccttoorruull  TTyyppee  22  ddeezzvvoollttaatt  ddee  MMeennnneekkeess  ppeennttrruu
aalliimmeennttaarreeaa  aauuttoommoobbiilluulluuii  eelleeccttrriicc,,  

eessttee  pprrooppuuss  ddee  CCEE  ccaa  ssttaannddaarrdd  ppeennttrruu  EEuurrooppaa

MMÆÆSSUURRÆÆRRII  ØØII AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII



Unele din lucræri au analizat
modul în care acest impact poate fi
redus, prin reducerea intensitæflii
luminii (folosim deseori prea multæ
luminæ artificialæ noaptea), prin
controlul intensitæflii luminii (dimare),
prin alegerea luminii colorate în culori
agreabile omului (nuanflele de culoare
amber), printr-o orientare corespun-
zætoare a surselor de luminæ numai
spre zona unde lumina este necesaræ,
sau prin simpla obturare a  traseului
luminii artificiale cu bariere naturale
(copaci) sau artificiale (clædiri). Cele
mai multe din lucræri au prezentat
rezultate recente ale unor studii care

aratæ cæ iluminatul pe timp de noapte a
devenit o sursæ de poluare de unde øi
termenul de poluare luminoasæ.

Orice soluflie genereazæ noi
probleme, spune una din binecunoscu-
tele legi ale lui Murphy. Aceastæ afir-
maflie se aplicæ øi în cazul iluminatului
artificial, care a generat pe lângæ avan-
taje considerabile øi evidente øi conse-
cinfle care încep sæ fie studiate recent. 

ALAN îøi propune sæ analizeze
aceste consecinfle ce vizeazæ în primul
rând omul øi sænætatea sa dar øi nume-
roase altele ce flin de animale. Iatæ câ-
teva din rezultatele cercetærilor expuse
la ALAN :

• Iluminatul artificial nocturn
împiedicæ producerea melatoninei de
cætre glanda pinealæ, hormon ce pro-
tejeazæ organismul uman de maladii
grave, prin blocarea unui mecanism
extrem de sofisticat øi complex, care
implicæ numeroase zone cerebrale dar
nu numai.

• Iluminatul artificial nocturn
deregleazæ bioritmul uman øi produce
diverse tulburæri (de metabolism de
exemplu).

• Existæ lungimi de undæ ale lu-
minii care sunt mai favorabile omului
øi altele (450-500 nm) care genereazæ
consecinfle negative pentru sænætate. 

• Iluminatul nocturn urban extins
genereazæ în mod paradoxal mai multe
accidente de circulaflie iar scæderea
criminalitæflii prin iluminat extins (de
circa 20%) este serios  supraevaluatæ. 

• Cum asistæm în prezent la o ade-
væratæ revoluflie în iluminatul artificial
prin impunerea læmpilor cu LED, este
recomandabilæ utilizarea LED ce emit
luminæ de culoare amber (culoare între
portocaliu øi galben, de aprox. 592 nm
lungime de undæ) în locul celor al-
bastre (aprox. 430-500 nm lungime de
undæ).

Ca øi concluzie proprie, putem
spune cæ specialiøtii în iluminat vor
trebui sæ flinæ cont în viitor de mult mai
mulfli factori atunci când vor alege o
soluflie de iluminat nocturn.  

AALLAANN  ((AArrttiiffiicciiaall  LLiigghhtt  AAtt  NNiigghhtt))  22001166

ÎÎnnttrree  2266  øøii  2288  sseepptteemmbbrriiee  aa..cc..  FFaaccuullttaatteeaa
ddee  IInnssttaallaaflfliiii  aa  UUnniivveerrssiittææflfliiii  TTeehhnniiccee  ddiinn
CClluujj--NNaappooccaa  aa  ggææzzdduuiitt  aa  44--aa  CCoonnffeerriinnflflææ
IInntteerrnnaaflfliioonnaallææ  AALLAANN  ((AArrttiiffiicciiaall  LLiigghhtt  AAtt
NNiigghhtt))  ccee  aa  ddeezzbbæættuutt  tteemmaa  iimmppaaccttuulluuii
iilluummiinnaattuulluuii  aarrttiiffiicciiaall  ppee  ttiimmpp  ddee  nnooaappttee..
GGaazzddeellee,,  îînn  ffrruunnttee  ccuu  pprrooff..  DDoorriinn  BBeeuu,,  aauu
aassiigguurraatt  ccoonnddiiflfliiii  eexxcceelleennttee  ppeennttrruu  ggrruuppuull
eetteerrooggeenn  ddee  cceerrcceettæættoorrii  øøii  ssppeecciiaalliiøøttii  ccaarree
aauu  pprreezzeennttaatt,,  îînn  lluuccrræærrii  eexxttrreemm  ddee  ddiivveerrssee,,
aassppeeccttee  aallee  iimmppaaccttuulluuii  lluummiinniiii  aarrttiiffiicciiaallee
aassuupprraa  oommuulluuii  øøii  mmeeddiiuulluuii..  
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AACCTTUUAALLIITTAATTEE

••  PPuunnccttee  ffoorrttee  ccoommpplleemmeennttaarree  ppeennttrruu  aa  ccrreeaa  uunn  jjuuccæættoorr    lliiddeerr
îînn  iinndduussttrriiaa  ccaabblluurriilloorr;;

••  AABBBB  øøii  NNKKTT  CCaabblleess  sseemmnneeaazzææ  uunn  aaccoorrdd  ddee  ppaarrtteenneerriiaatt
ssttrraatteeggiicc  ppee  tteerrmmeenn  lluunngg;;  

••  VVâânnzzaarreeaa  aarree  oo  vvaallooaarree  ttoottaallææ  ddee  883366  mmiilliiooaannee  EEuurroo;;
••  VVâânnzzaarreeaa  ddeemmoonnssttrreeaazzææ  aannggaajjaarreeaa  AABBBB  ppeennttrruu  ggeessttiioonnaarreeaa

uunnuuii  ppoorrttooffoolliiuu  aaccttiivv..

NKT Cables achiziflioneazæ business-ul ABB de cabluri
de înaltæ tensiune la nivel mondial, cu o valoare totalæ de
836 milioane euro (934 milioane US$). Cablurile de înaltæ
tensiune sunt componente cheie în cadrul reflelelor de
energie dezvoltate durabil, utilizate pentru transmiterea
unor cantitæfli mari de energie electricæ pe distanfle lungi.
Business-ul face parte din cadrul diviziei ABB de Reflele
Energetice, care trece actualmente printr-o transformare
strategicæ.  

NKT Cables proiecteazæ, produce øi furnizeazæ cabluri
pentru soluflii de joasæ, medie øi înaltæ tensiune, în special în
domeniul curentului alternativ (AC). Compania are unitæfli
de producflie majore în Europa øi China, precum øi birouri
de vânzæri în întreaga lume øi are un numær de aproximativ
3200 angajafli. În 2015 veniturile companiei au fost de 1.2
miliarde euro. 

“Combinæm douæ portofolii
puternice de cabluri, solid înrædæ-
cinate într-un patrimoniu nordic
comun, care vor deveni mai com-
petitive pe o scaræ mai largæ aflân-
du-se în portofoliul NKT Cables,
menflinând în acelaøi timp accesul
la aprovizionare printr-un parte-
neriat strategic pe termen lung”, a
spus Ulrich Spiesshofer, CEO al
ABB. “Combinaflia dintre sistemul

nostru de business de niøæ în domeniul cablurilor øi puterea
NKT Cables demonstreazæ angajamentul nostru în
managementul unui portofoliu activ, un element cheie al
Strategiei noastre pentru Nivelul Urmætor.”

Tehnologia ABB de înaltæ tensiune øi producflia, precum
øi amprenta de service sunt complementare cu activitæflile
NKT Cables, fæcând combinaflia idealæ de business pentru a
veni în întâmpinarea unei cereri tot mai mari la nivel global
pentru cabluri de transport al energiei electrice pe distanfle
mari. Se aøteaptæ ca scara operaflionalæ combinatæ øi îm-
binarea celor douæ business-uri sæ conducæ la un serviciu
mai bun pentru clienflii globali. 

“Business-ul ABB de cabluri de
înaltæ tensiune va conferi maximæ
competitivitate portofoliului
nostru øi ne va aduce un mod de
operare de nivel mondial. Vom
utiliza tehnologia, competenfla în
domeniu precum øi forfla de muncæ
calificatæ pentru a creøte acest

business”, a spus Michael Hedegaard Lyng, Preøedinte øi
CEO pentru NKT Cables. “Aøteptæm cu neræbdare sæ
dezvoltæm parteneriatul nostru pe termen lung care va
deservi proiecte viitoare în toatæ lumea.“

Business-ul ABB de cabluri oferæ soluflii la cheie
incluzând design, inginerie, furnizare, instalare, punere în
funcfliune øi service. Acesta a avut venituri independente de
524 milioane US$ în 2015, are în jur de 900 angajafli øi
facilitæfli de fabricaflie de ultimæ oræ øi centre de cercetare
dezvoltare pentru cabluri submarine øi subterane în
Karlskrona, Suedia. Transferul de active include, de
asemenea, o nouæ navæ pentru instalarea cablurilor sub-
marine, aflatæ la acest moment în faza de construcflie. Cu
experienflæ de peste un secol, business-ul serveøte o gamæ
largæ de aplicaflii øi a pus în funcfliune sute de legæturi de
curent alternativ øi continuu în întreaga lume. 

“Ca parte a parteneriatului strategic, ABB øi NKT
Cables vor conlucra la proiecte viitoare în vederea accesærii
oportunitæflilor pieflei în zone care implicæ interconexiuni
submarine øi linii de transport pentru Curent Continuu”, a
spus Claudio Facchin, Preøedinte ABB pentru Divizia
Reflele Energetice. “Aceastæ tranzacflie va simplifica øi
eficientiza portofoliul diviziei Reflele Energetice.”

Tranzacflia este preconizatæ a se finaliza în 2017, în
funcflie de obflinerea tuturor documentelor legale necesare
pentru finalizare. Goldman Sachs a acflionat în calitate de
consultant financiar exclusiv pentru ABB iar Freshfields
Bruckhaus Deringer în calitate de consilier legal.

În cadrul Capital Markets Day care a avut loc pe 4
octombrie 2016, ABB a prezentat un raport cu privire la
progresul Strategiei pentru Nivelul Urmætor, incluzând
revizuirea portofoliului sæu strategic pentru divizia Reflele
Energetice

ABB (www.abb.com) este lider global în tehnologiile
energetice øi de automatizæri care permit clienflilor din
domeniul utilitæflilor, industriei, transporturilor øi infra-
structurii sæ îøi îmbunætæfleascæ performanflele, diminuând
impactul asupra mediului înconjurætor. Grupul de companii
ABB opereazæ în aproximativ 100 flæri, având în jur de
135.000 angajafli. 

AABBBB  vviinnddee  bbuussiinneessss--uull  ssææuu  ddee  ccaabblluurrii  
llaa  NNKKTT  CCaabblleess
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Urbanizarea rapidæ a oraøelor
prezintæ provocæri de infrastructuræ
pentru guvern øi municipalitæfli.  Pe
mæsuræ ce oraøele cresc øi îøi extind
serviciile, administrarea øi guvernarea
devin din ce în ce mai complexe. Astfel,
este necesaræ transformarea oraøelor
pentru a aborda provocærile sociale,
economice, de inginerie øi de mediu.

Un oraø mai inteligent øi mai
eficient, care cuprinde aspecte legate
de transport, securitate, managementul
energiei, nivelul de poluare, calitatea
serviciilor sociale øi de sænætate øi
durabilitate este opfliunea idealæ pentru
factorii de decizie øi autoritæfli.
Tehnologiile inteligente, care sunt
motoarele de pe piafla oraøului inteli-
gent, sunt prietenoase cu mediul, reduc costurile de energie
øi oferæ siguranflæ operaflionalæ. Aceste tehnologii sunt
proiectate cu caracteristici care pot identifica problemele
într-un stadiu foarte timpuriu, sporesc securitatea øi
siguranfla persoanelor care locuiesc în oraøe.

Piafla oraøelor inteligente este în creøtere exponenflialæ.
Aceastæ cerere deschide o piaflæ segmentatæ pentru oraøe in-
teligente. 

Segmentele includ:
• Clædiri inteligente;
• Gestionarea inteligentæ a energiei;
• Automatizæri industriale inteligente;
• Servicii de asistenflæ socialæ øi medicalæ inteligente;
• Transport inteligent øi integrat;
• Securitate inteligentæ.

EExxppoo--CCoonnffeerriinnflflaa  SSMMAARRTT  CCIITTIIEESS  ooff  RRoommaanniiaa
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Deblocafli economii considerabile, cu o gamæ
largæ de caracteristici proiectate sæ facæ instalarea,
utilizarea øi întreflinerea convertizorului cât mai
simplæ cu putinflæ – îl parametrizafli øi vefli uita de el.

VLT® Midi Drive este ideal pentru un control
precis øi eficient al motoarelor pentru construc-
torii de maøini destinate industriei alimentare,
manipulærii materialelor øi industriilor proce-
satoare. Este puternic în performanfla controlului,
siguranfla funcflionærii øi flexibil prin protocoalele
de comunicaflie.

Combinaflia potrivitæ de caracteristici speci-
ficæ fiecærui convertizor de frecvenflæ se potriveøte
cerinflelor clientului, chiar dacæ este vorba de
benzi transportoare, mixere øi sisteme de împa-
chetat sau controlul pompelor, ventilatoarelor øi
compresoarelor.

Cu tofli conectorii detaøabili (pentru puteri de
pânæ la 7,5 kW), bobine de DC integrate, filtru
RFI øi siguranflæ în funcflionare pe 2 canale
(STO), convertizorul este uøor de utilizat øi nu
existæ caracteristici ascunse. VLT® Midi Drive
oferæ libertatea de a atinge obiectivele aplicafliei:

• Instalare øi configurare uøoara øi rapidæ;
• Economii de spafliu øi costuri;
• Flexibilitate – se potriveøte aplicafliei.

Specializarea este un cuvânt cheie încæ din
1968, când Danfoss a introdus pentru prima data
în lume în producflia de masæ un convertizor de
frecvenflæ pentru motoarele de curent alternativ
cu vitezæ variabilæ.

În 2014, Vacon øi Danfoss au fuzionat, formând
una dintre cele mai mari companii din industrie. 

Convertizoarele noastre de frecvenflæ de
curent alternativ se pot adapta oricærui tip de
motor electric, de la puteri mici de 0,18 kW pânæ
la puteri mari de 5,5 MW.

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC

NNoouull  VVLLTT®®  MMiiddii  DDrriivvee  FFCC  228800  ––  
eevvoolluuflfliiaa  lluuii  VVLLTT®®  22880000

SSCC  DDaannffoossss  SSRRLL
SSooss..  OOlltteenniiflfleeii,,  nnrr..  220088,,  OOrraaøø  PPooppeeøøttii--LLeeoorrddeennii,,  ccoodd  007777116600
JJuuddeettuull  IIllffoovv,,  RRoommâânniiaa
TTeelleeffoonn::  ++44  003311  22222222  110011;;  FFaaxx::  ++44  003311  22222222  110088
EEmmaaiill::  ddaannffoossss..rroo@@ddaannffoossss..ccoomm
wwwwww..ddaannffoossss..ccoomm//RRoommaanniiaa

DDeessccooppeerriiflflii  ccuumm  ppuutteeflflii  aattiinnggee  uunn  nnoouu  nniivveell  ddee  ppeerrffoorrmmaannflflææ  øøii  ccuumm  ppuutteeflflii  aacccceessssaa  uunn  ppootteennflfliiaall  ddee  eeffiicciieeflflææ  rriiddiiccaatt  aall  aapplliiccaaflfliiiilloorr  ccuu
nnoouull  VVLLTT® MMiiddii  DDrriivvee  FFCC  228800,,  eevvoolluuflfliiaa  ppooppuullaarruulluuii  VVLLTT® 22880000..  CCoonnvveerrttiizzoorruull  ddee  ffrreeccvveennflflææ  eessttee  ddiissppoonniibbiill  ddee  llaa  îînncceeppuuttuull  aannuulluuii  22001166
øøii  ttrreeppttaatt  vvaa  îînnllooccuuii  ccoonnvveerrttiizzoorruull  ddee  ffrreeccvveennttaa  VVLLTT® 22880000..



RRoommaanniiaann  SSeeccuurriittyy  FFaaiirr  ss--aa  iimmppuuss  ddee--aa  lluunngguull  cceelloorr  ttrreeii  eeddiiflfliiii
aanntteerriiooaarree  ddrreepptt  cceell  mmaaii  rreelleevvaanntt  eevveenniimmeenntt  aall  iinndduussttrriieeii  ddee
sseeccuurriittaattee  rroommâânneeøøttii..  UUnn  ssttaattuutt  ccoonnffiirrmmaatt  øøii  aannuull  aacceessttaa  pprriinn
ppaarrttiicciippaarreeaa  jjuuccæættoorriilloorr  llooccaallii  øøii  iinntteerrnnaaflfliioonnaallii  rreepprreezzeennttaattiivvii  ppee
ppiiaaflflaa  rroommâânneeaassccææ  aa  ssoolluuflfliiiilloorr  øøii  sseerrvviicciiiilloorr  ddee  sseeccuurriittaattee  pprriivvaattææ,,
ccaarree  vvoorr  ffii  pprreezzeennflflii  îînn  ssppaaflfliiuull  eexxppoozziiflfliioonnaall  ccuu  cceellee  mmaaii  nnooii
tteehhnnoollooggiiii  îînn  ddoommeenniiuu..  

Romanian Security Fair 2016 (care se desfæøoaræ în
perioada 20-22 octombrie, înPavilionul Central Romexpo)
este un eveniment important pentru tofli specialiøtii øi con-
sumatorii de servicii de securitate, pentru cæ le oferæ nume-
roase oportunitæfli.

Aflafli cele mai noi tendinfle din domeniul
securitæflii private

Ritmul de dezvoltare øi inovare al industriei de secu-
ritate s-a accelerat considerabil în ultimii ani. În fafla invaziei
de noutæfli, este dificil sæ væ menflinefli la curent cu noile
tehnologii lansate pe piaflæ. Dar øi mai anevoios este efortul
de a le identifica pe cele cu adeværat relevante pentru
domeniul în care activafli. Romanian Security Fair 2016 væ
oferæ øansa de a væ informa de la sursæ despre ce este nou în
industrie øi de a evalua direct care sunt solufliile cu potenflial
real pe piafla localæ.

Vedefli la lucru soluflii de ultimæ generaflie

Cu peste 60 de companii participante care îøi expun so-
lufliile în cadrul unui amplu spafliu expoziflional de 2.000 m2,
Romanian Security Fair 2015 væ oferæ øansa de a vedea la
lucru cele mai noi soluflii øi tehnologii. Putefli interacfliona
direct cu expozanflii pentru a înflelege care sunt avantajele
competitive ale noilor soluflii øi, mai ales, pentru a afla
concret cât de corect ræspund acestea nevoilor øi cerinflelor
clienflilor dumneavoastræ.

Valorificafli oportunitæflile de business

Ca øi la edifliile anterioare, Romanian Security Fair 2016
se adreseazæ nu doar profesioniøtilor care activeazæ în
domeniul securitæflii private, ci øi unei plaje mari de bene-
ficiarii, care cuprinde de la companii din zona infra-
structurilor critice pânæ la "consumatorii casnici" (care vor
avea o zi dedicatæ în cadrul spafliului expoziflional – 22
octombrie). Târgul væ oferæ astfel oportunitatea perfectæ de
a identifica øi stabili relaflii directe cu potenfliali clienfli,
simplificând procesul de vânzare.

Construifli øi consolidafli relaflii de afaceri

Participarea celor mai importante companii româneøti øi
stræine active pe piafla localæ a serviciilor øi solufliilor de
securitate nu reprezintæ doar o garanflie a calitæflii evenimen-
tului. Ci øi faptul cæ la Romanian Security Fair 2016 vefli

putea gæsi firme solide, care se bucuræ de o imagine bunæ øi
cu care putefli stabili relaflii de colaborare pe termen lung.
Târgul este, totodatæ, prilejul optim de a relansa relafliile de
colaborare pe care le avefli cu partenerii existenfli.

Luafli pulsul concurenflei

În cadrul fiecærei ediflii a Romanian Security Fair, com-
paniile expozante îøi prezintæ cele mai noi produse øi ser-
vicii cu care adreseazæ piafla localæ. Este ocazia optimæ de a
afla nemijlocit care sunt atuurile concurenflei, pe ce avantaje
competitive mizeazæ aceasta øi prin ce oferte comerciale le
promoveazæ. Într-o piaflæ globalizatæ, cu o dinamicæ ridicatæ
a concurenflei, nu væ putefli permite sæ ignorafli inifliativele
competitorilor! 

"La momentul actual, adopflia acceleratæ a echipa-
mentelor mobile øi a conexiunilor internet în bandæ largæ
fac ca marketingul, comunicarea øi colaborarea sæ se des-
fæøoare exclusiv în mediul online. Cunosc numeroase
organizaflii care fac afaceri cu companii din Extremul
Orient, de exemplu, øi care de câfliva ani buni nu øi-au mai
væzut la faflæ partenerii øi clienflii cu care lucreazæ de atâta
timp. Târgurile internaflionale faciliteazæ astfel de întâlniri,
iar Romanian Security Fair este locul potrivit unde te pofli
întâlni cu oamenii faflæ în faflæ, un lucru care se întâmplæ atât
de rar la momentul actual", afirmæ Liviu Mateescu,
preøedintele Asociafliei Române pentru Tehnicæ de
Securitate (A.R.T.S.) – organizatorul Romanian Security
Fair 2016.

Romanian Security Fair reprezintæ modalitatea optimæ
prin care putefli valorifica oportunitæflile enumerate mai sus.
Un fapt confirmat de-a lungul edifliilor precedente, în care
târgul øi-a câøtigat statutul de cel mai reprezentativ eveni-
ment al industriei de securitate privatæ. 

Prin urmare, nu ratafli aceastæ øansæ øi înregistrafli-va la
adresa: www.romaniansecurityfair.eu, pentru a beneficia de
acces gratuit în Pavilionul Central Romexpo în cadrul celor
trei zile ale târgului (20-22 octombrie).

55  mmoottiivvee  ppeennttrruu  aa  ppaarrttiicciippaa  llaa  
RRoommaanniiaann  SSeeccuurriittyy  FFaaiirr  22001166
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GGuuaarrddIIRR  eessttee  uunn  ssiisstteemm  mmuullttiisseennzzoorr,,  ddeezzvvoollttaatt  ddee  MMiiccrroonniixx
PPlluuss,,  ccuu  ssccooppuull  ddee  aa  ooffeerrii  ppootteennflfliiaalliilloorr  cclliieennflflii  uunn  eecchhiippaammeenntt
pprrooffeessiioonnaall,,   uuttii ll iizzaabbii ll   îînnttrr--oo  ggaammææ  llaarrggææ  ddee  aappll iiccaaflflii ii   ddee
ssuupprraavveegghheerree,,  aacceessttaa  ffiiiinndd  ccaappaabbiill  ssææ  ddeetteecctteezzee  oo  ppeerrssooaannææ  llaa
ddiissttaannflflee  ddee  ppâânnææ  llaa  44000000  mm  îînn  ccoonnddiiflfliiii  ddee  iilluummiinnaarree  zzeerroo
((îînnttuunneerriicc  ttoottaall))..

Blocul de senzori al sistemului GuardIR include o
cameræ termalæ FLIR de mare rezoluflie (640x480 pixeli)
dotatæ cu un obiectiv performant (zoom optic continuu x6
sau 2FOV) øi o cameræ de zi cu zoom optic continuu x37.
Ansamblul de camere este montat pe o platforma Pan&Tilt
de precizie, cu rotaflie continua 360°, ce permite operato-
rului sæ scaneze rapid zona de interes. 

Controlul întregului sistem se poate face de la o consolæ
localæ, prin intermediul interfeflei RS-422/485, sau de la un
calculator extern, prin intermediul reflelei Ethernet, cu
ajutorul unei aplicaflii software dedicate sau prin integrarea
comenzilor de control într-un program propriu. Semnalele
video furnizate de cele douæ camere sunt disponibile atât în
format analogic cât øi digital. 

GuardIR este un sistem robust, având asiguratæ o bunæ
protecflie la øocuri, vibraflii, apæ øi praf. Instalarea echipa-
mentului se poate face într-un punct de observaflie fix (stâlp,
perete etc.) sau pe un vehicul.

Sistemul multisenzor GuardIR este ideal pentru supra-
vegherea aeroporturilor, frontierelor, zonelor industriale,
parcurilor cu panouri solare, terenurilor agricole, fermelor
piscicole, fondurilor de vânætoare, precum øi pentru detecflia
incendiilor de la mare distanflæ. 

CARACTERISTICI CAMERÆ TERMALÆ

Tip senzor microbolometru VOx;
Rezoluflie 640 x 480 pixeli;
Bandæ spectralæ 7,5 - 13 μm;
Timp pornire < 2 s;
Zoom optic 6x, continuu;
Zoom electronic 2x, 4x;
Câmp vizual Câmp de vedere larg 25°

(orizontal);
Câmp de vedere îngust 4.2°
(orizontal);

F# 1.4;
Focalizare Manualæ, motorizatæ;
Procesare imagine Algoritm DDE (Digital Detail

Enhancement);
Lentile degivrabile sistemul de degivrare porneøte

automat dacæ temperatura
ambiantæ este sub +4°C.

CARACTERISTICI CAMERÆ VIDEO (VIZIBIL)

Tip senzor 1/4” super HAD CCD II, color; 
Rezoluflie 1020 x 596 pixeli; 
Focalæ 3,50 … 129 mm;
Zoom optic 37x, continuu;
Zoom electronic 16x, continuu;
Câmp vizual Câmp de vedere larg 56,26°

(orizontal)
Câmp de vedere îngust 1,62°
(orizontal)

Focalizare Manualæ/automatæ, motorizatæ;
Iluminare minimæ Color 0,2 Lux/Alb-negru 0,01 Lux 
Procesare imagine Compensare fundal, reducere

zgomot, stabilizare electronicæ,
îmbunætæflire contrast.

CARACTERISTICI SISTEM PAN-TILT

Miøcare în plan orizontal Rotatie continua 360°;
Vitezæ în plan orizontal 0…100°/s; 
Miøcare în plan vertical -90°…+90°;
Vitezæ în plan vertical 0…50°/s; 
Numær poziflii presetabile Maxim 64;
Sistem de încælzire Integrat.

SPECIFICAfiII GENERALE

Interfaflæ digitalæ RS422/485 (Ethernet opflional);
Interfefle analogice PAL (1 ieøire video cameræ termalæ/

1 ieøire video cameræ vizibil); 
Alimentare (consum) 230Vca (maxim 150W – heater

funcflional);
Temperaturæ operare -25 …+50°C;
Grad de protecflie IP66.

GGuuaarrddIIRR  ––  SSiisstteemm  mmuullttiisseennzzoorr  pprrooffeessiioonnaall  ppeennttrruu
aapplliiccaaflfliiii  ddee  ssuupprraavveegghheerree  øøii  ddeetteeccflfliiee  iinncceennddiiii

PERFORMANfiE DRI
(Detecflie/Recunoaøtere/Identificare)

Detecflie 
persoanæ
Recunoaøtere 
persoanæ
Identificare 
persoanæ
Detecflie 
auto
Recunoaøtere 
auto
Identificare 
auto

MMÆÆSSUURRAARREE  ØØII TTEESSTTAARREE



MMÆÆSSUURRAARREE  ØØII TTEESSTTAARREE

Camere termale portabile FLIR

Micronix Plus oferæ o gamæ completæ de camere termale
compacte FLIR de vedere pe timp de noapte pentru forflele
de ordine în misiuni de patrulare, cæutarea øi salvarea per-
soanelor dispærute, pentru operafliuni de stingere a incen-
diilor øi evaluare a situafliilor periculoase sau la vânætoare. 

FLIR Scout TK
Tip detector: 160x120 pixeli.   
Distanflæ detecflie persoanæ: 100 m.

FLIR Scout II / III
Tip detector: 240x180 … 640x480 pixeli.   
Distanflæ detecflie persoanæ: 350 m … 1100 m.

FLIR TS / TS-X (Pro)
Tip detector: 240x180 … 640x480 pixeli.   
Distanflæ detecflie persoanæ: 350 m … 2550 m.

FLIR BTS X / XR
Tip detector: 320x240 … 640x480 pixeli.   
Distanflæ detecflie persoanæ: 850 m … 2550 m.
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Tehnologia cu LED, introdusæ acum câfliva ani pentru
aplicafliile de iluminat, a devenit din ce în ce mai des
utilizatæ, oferind perspective mari de progres, în special în
ceea ce priveøte partea de “smart” control.

Comisia Europeanæ consideræ cæ læmpile cu LED re-
prezintæ o soluflie alternativæ sustenabilæ în scopul atingerii
obiectivelor de reducere a consumului de energie electricæ
în sectorul de iluminat.

Interzicerea utilizærii læmpilor cu incandescenflæ a
stimulat dezvoltarea noilor tehnologii de læmpi eficiente
energetic, precum læmpile fluorescent compacte øi læmpile
cu LED.

Acesta este un important pas înainte, tehnologia cu LED
fiind prima tehnologie de iluminat adecvatæ tuturor
domeniilor de aplicare (clædiri
din sectorul rezidenflial, ser-
vicii, infrastructuri, etc.), ofe-
rind o mare eficienflæ energeticæ
øi capacitatea de management
inteligent.

Statisticile internaflionale
arætau cæ în 2014 piafla LED-urilor va-
lora cca 13,6 miliarde $ øi se anticipeazæ
o valoare de 63,1 miliarde $ în 2020, în
timp ce, în 2015, 50% din corpurile de iluminat de pe piaflæ
sunt echipate cu læmpi cu tehnologie LED.

Problematica iluminatului cu LED-uri: 

11..  AAppaarriiflfliiaa  uunnoorr  ccuurreennflflii  ssppeecciiffiiccii  ddee  vvâârrff  llaa  iinniiflfliieerreeaa
aapprriinnddeerriiii,,  ccuurreennflflii  ccaarree  ppoott  aajjuunnggee  llaa  ppâânnaa  llaa  220000  oorrii  ccuu--
rreennttuull  nnoommiinnaall  ppee  oo  dduurraattææ  mmaaii  ssccuurrttææ  ddee  11  mmss..

CCoonnsseecciinnflflaa::  aappaarriiflfliiaa  uunnoorr  ddeeccllaannøøæærrii  nneeddoorriittee,,  aalleeaattoorriiii
aallee  îînnttrreerruuppttooaarreelloorr  aauuttoommaattee  ddee  pprrootteeccflfliiee  aallee  cciirrccuuiitteelloorr  ddee
iilluummiinnaatt  ccuu  LLEEDD--uurrii,,  llaa  ppuunneerreeaa  lloorr  ssuubb  tteennssiiuunnee..

Cum se explicæ fenomenul?
Driverele circuitelor de alimentare ale corpurilor de

iluminat cu LED au un important caracter capacitiv, de
aceea, la punerea lor sub tensiune apar supracurenfli ale
cæror valori depind de valoarea tensiunii în momentul
iniflierii aprinderii. Prin urmare, dacæ momentul alimentærii
circuitului de iluminat gæseøte tensiunea la o valoare în
vecinætatea amplitudinii, supracurenflii la aprindere vor avea
valori foarte mari, prin urmare riscul declanøærii protecfliei
este foarte mare; dimpotrivæ, dacæ momentul alimentærii
circuitului gæseøte tensiunea în jurul trecerii prin zero,

supracurenflii vor avea valori mult mai mici, prin urmare,
întreruptorul de protecflie este foarte probabil sæ nu
declanøeze (a se vedea graficul).

SSoolluuflfliiaa  SScchhnneeiiddeerr  EElleeccttrriicc  ppeennttrruu  aacceeaassttææ  pprroobblleemmææ  oo
rreepprreezziinnttææ  aappaarraattaajjuull  ddee  ccoonnttrrooll//ccoommaannddææ  iiCCTT++ssii  iiTTLL++  ccuu
tteehhnnoollooggiiee  00--ccrroossssiinngg  îînnccoorrppoorraattææ..

Cu ajutorul unui circuit electronic inclus, aparatajul
detecteazæ trecerea prin zero a tensiunii øi închide circuitul
în acel moment, indiferent de momentul în care s-a realizat
efectiv comanda. Se eliminæ astfel riscul de declanøæri
intempestive ale întreruptoarelor automate, permiflându-se,
totodatæ, încærcarea circuitelor de iluminat pânæ spre 1kW.
Ca o consecinflæ, pentru realizarea unui acelaøi nivel de
iluminare, datoritæ consumului redus, se va putea reduce
numærul de circuite de iluminat, prin urmare se va putea
reduce numærul de întreruptoare automate de protecflie,
numærul de contactoare øi, în final, dimensiunea tabloului
electric.

SSoolluuflfliiaa  eessttee  ppoottrriivviittææ  ppeennttrruu  oorriiccee  aapplliiccaaflfliiee  ddee  iilluummiinnaatt
ccuu  LLEEDD..

TTeehhnnoollooggiiaa  ccuu  LLEEDD::  PPeerrssppeeccttiivvee  øøii
pprroobblleemmaattiiccii

CCoonnttrroolluull  øøii  ccoommaannddaa  cciirrccuuiitteelloorr  ddee  iilluummiinnaatt  ccuu  LLEEDD--uurrii
Mihaela Guøæ, Schneider Electric România

CCuurreennflfliiii  llaa  iinniiflfliieerreeaa  aapprriinnddeerriiii  LLEEDD--uurriilloorr

IILLUUMMIINNAATT
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Oferta Schneider Electric

11..  CCoonnttaaccttooaarree  iiCCTT++                                                22..  TTeelleerruuppttooaarree  iiTTLL++

> AA99CC1155003300 > AA99CC1155003311 > AA99CC1155003322
1P+N, 20A,              1P+N cu                    1P+N, 16A,
1NO                         control manual, 

20A, 1NO                                           
CCaarraacctteerriissttiiccii  pprriinncciippaallee
Anduranfla electricæ: 5 000 000 cicluri;
Sarcina electricæ: de la 20W la 3600W;        
Sarcina electricæ: de la 20W la 3600W.
OObbsseerrvvaaflfliiee  iimmppoorrttaannttææ::  AAlliimmeennttaarreeaa  bboobbiinneeii  ccoonnttaaccttoo--

rruulluuii  ssee  vvaa  ffaaccee  ddee  ppee  cciirrccuuiittuull  llaa  ccaarree  eessttee  ccoonneeccttaattææ  ppaarrtteeaa
ddee  ffoorrflflææ..

22..  DDiimmmmeerree  ppeennttrruu  ccoorrppuurrii  ddee  iilluummiinnaatt  ccuu  LLEEDD

CCCCTTDDDD2200001166 CCCCTTDDDD2200001177  
P<= 60W                                  funcflii de alarmare incluse

(ex.: reglaj al nivelurilor de 
iluminare la trezire…)

IILLUUMMIINNAATT

22..  RReeggiimm  ddeeffoorrmmaanntt  iimmppoorrttaanntt  ggeenneerraatt  ddee  tteehhnnoollooggiiaa  ccuu
LLEEDD  ––  ssuurrssææ  iimmppoorrttaannttææ  ddee  aarrmmoonniiccii..

CCoonnsseecciinnflflaa::  rriisscc  ddee  îînnccæællzziirrii  llaa  nniivveelluull  zzoonneelloorr  ddee  ccoonnttaacctt
ddaattoorriittææ  ffuunnccflfliioonnæærriiii  llaa  vvaalloorrii  ccrreessccuuttee  ddee  ccuurreenntt..

Ce este de fæcut?

Factorul de distorsiune armonicæ de curent generat de
tehnologia cu LED poate ajunge la 70-80%, ceea ce,
coroborat cu alte echipamente generatoare de armonici,
(variatoare de vitezæ, de exemplu, care echipeazæ în mod
constant clædirile moderne) poate crea importante probleme
în instalaflia electricæ, în special, supraîncælziri ale cablurilor
øi conexiunilor øi, de asemenea, perturbaflii în funcflionarea
altor echipamente. 

Pentru surmontarea acestor impedimente, monitorizarea
cu echipamente specifice de mæsuræ a instalafliei electrice, un
interval de timp dupæ punerea în funcfliune, este obligatorie;
astfel se vor putea evalua în mod real gradul de poluare cu
armonici øi factorul de putere, stabilindu-se exact echipa-
mentul de compensare øi/sau filtrul activ necesar a se monta
în instalaflie. 

Abordarea în aceastæ manieræ este singura care poate
asigura economii pentru beneficiar, atât în sensul investifliei
în echipament de compensare øi filtrare, cât øi, ulterior,
privind operarea eficientæ a clædirii.

Preflul abonamentelor pe anul 22001177 (inclusiv cheltuielile de
distribuflie) este:
““EElleeccttrriicciiaannuull”” (88 numere de revistæ)       -   8800 Lei

PPllaattaa  se poate face prin OOrrddiinn  ddee  PPllaattææ sau prin MMaannddaatt  PPooøøttaall
în conturile ARTECNO BUCUREØTI S.R.L.:
RO 61 RNCB 0072 0496 9978 0001, 
deschis la BCR Sector 1 Bucureøti, 
RO 50 TREZ 7025069 XXX 002730 
Trezoreria sect. 2 Bucureøti
CIF: RO 3851184
Coordonate pentru expediere abonamente:

Relaflii suplimentare la telefoanele: 
021-252 74 28; 0722 404 508
fax: 021-252 74 28 între orele 9-17, 

Abonamente on-line: www.electricianul.ro

În  atenfl ia  c i t i tor i lor !

Firma: .....................................................................................................

CUI: .................... Nr.Înreg.Reg.Com: ..................................................

Cont: ....................................................................................................... 

Bancæ: ....................................................................................................

Persoanæ de contact: .......................................................................... 

Adresa: ..................................................................................................

Tel: ........................................ Fax: .........................................................
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Lapp Group a lansat pe data de 14.09.2016 cel
de-al 7-lea Centru de Excelenflæ

Centrul de Excelenflæ a fost inaugurat în cadrul Facultæflii
de Inginerie Electricæ, Universitatea Politehnica din
Bucureøti, sub deviza “Viitorul este în mâinile tale!” øi îøi
propune sæ-i familiarizeze pe studenfli cu modul de lucru, cu
procesele øi cu echipamentele care se regæsesc în mediul
industrial. 

Susflinut de Lapp Holding AG, în colaborare cu Uni-
versitatea Politehnica din Bucureøti, dar øi cu firme renu-
mite din domeniul industrial precum: EPLAN, Rittal,
Bosch Rexroth, East Electric, Vergokan,  Ssi Scafer, Centrul
de Excelenflæ îøi doreøte sæ devinæ o piatræ de temelie în
cadrul procesului de învæflæmânt, la fel ca øi în cazul celor-
lalte Centre de Excelenflæ Lapp din: India, Rusia, Thailanda,
Singapore øi Statele Unite ale Americii.

Invitaflii au fost gæzduifli de cætre Andreas Lapp, Preøe-
dinte al Lapp Group Holding AG øi Consul de Onoare al
Republicii India pentru Statele Federale Germane din
Baden-Württemberg øi Rhineland-Palatinate. “Am venit
special pentru inaugurarea acestui centru de excelenflæ, care
pentru noi reprezintæ un proiect de viitor. În România,
nivelul de aspiraflie cætre o educaflie excelentæ este formi-
dabil, ceea ce mæ încântæ øi îmi sporeøte încrederea în reuøita
acestui proiect. Cu siguranflæ, centrul de excelenflæ va con-
stitui un real punct de sprijin pentru studenflii români, care

au acum øansa de a se familiariza cu produsele, învæflând de
la cei mai buni”, a declarat acesta. 

“Entuziasmul øi încrederea în acest proiect sunt nemær-
ginite. Credem cu tærie cæ prin acest proiect vom reuøi sæ
susflinem dezvoltarea economiei româneøti, cu precædere
sectorul industrial, prin pregætirea temeinicæ a studenflilor
interesafli de acest domeniu”, a declarat Dan Ionaø, Director
de Vânzæri øi Marketing, Lapp Kabel România. 

Pe parcursul evenimentului, studenflii, precum øi o parte
dintre clienflii Lapp Kabel România s-au familiarizat cu cele
10 staflii de lucru, unde au fost prezentate cele mai noi
soluflii integrate pentru cabluri øi tehnologie de conectare.

Despre Lapp Group

Cu sediul central în Stuttgart, Germania, Lapp Group
este furnizor lider de soluflii integrate øi produse recu-
noscute în domeniul cablurilor øi tehnologiei de conectare.
Portofoliul Grupului include cabluri standard øi foarte
flexibile, conectori industriali, soluflii personalizate, tehno-
logie de automatizare øi soluflii de cablare a roboflilor
industriali pentru fabricile viitorului, precum øi accesorii
tehnice. Piafla principalæ a Grupului o reprezintæ maøinæriile
industriale øi sectorul energetic.   

În prezent, compania numæræ 3300 de angajafli la nivel
mondial, 17 unitæfli de producflie, 39 de filiale øi 100 par-
teneri distribuitori.

AACCTTUUAALLIITTAATTEE

DDeesscchhiiddeerreeaa  ooffiicciiaallææ  aa  CCeennttrruulluuii  ddee  EExxcceelleennflflææ  LLaapppp  GGrroouupp
îînn  UUnniivveerrssiittaatteeaa  PPoolliitteehhnniiccaa  ddiinn  BBuuccuurreeøøttii



OOPPIINNIIII

PPrroobbaabbiill  eessttee  ccuunnoossccuutt  bbaannccuull  ccuu  aarrddeelleeaannuull  øøii  mmeellccuull,,  îînn
ccaarree  ppeerrssoonnaajjuull  uummaann,,  uunn  aarrddeelleeaann  pplliinn  ddee  lleennttooaarree,,  îînncceeaarrccææ  ssææ
pprriinnddææ  mmeellccuull,,  ccaarree  ssee  mmiiøøccææ  pprreeaa  rreeppeeddee  øøii  nnuu  ssee  llaassææ  pprriinnss......  øøii
ffaaccee  flfluuøøtt  eexxaacctt  ccâânndd  aarrddeelleeaannuull  ssee  pprreeggæætteeøøttee  ssææ  îîll  pprriinnddææ..

Exact acelaøi lucru se întâmplæ øi cu strategia energeticæ a
României... Ea se pune la punct de ani buni de cætre
autoritæflile noastre, cu calm øi lentoare øi simfl de ræs-
pundere øi cu consultanfli stræini, bineînfleles, øi când sæ fie
finalizatæ, se schimbæ datele problemei... fie la nivel
european apare o strategie paneuropeanæ de care trebuie
flinut cont, fie apare o crizæ, fie se schimbæ ministrul, fie se
schimbæ consultantul, fie apar alte schimbæri în piaflæ,  etc.
etc. Øi se continuæ elaborarea strategiei, nu se ia de la capæt
procesul dar se continuæ... øi nu se øtie ce paøi s-au fæcut øi

care nu... ce s-a finalizat
øi ce nu din întreaga

problemæ a energeticii de
la noi...

Toate aceste fac ca, de ani
buni, sæ se dezvolte o

întreagæ industrie a dezbaterilor
pe aceastæ temæ... 

Dacæ acum un deceniu problema centralæ în energie
pærea a fi cea a sprijinului energiilor regenerabile, iatæ cæ
acum refleaua inteligentæ ocupæ un loc central... Probabil cæ
eficienfla transportului va fi o temæ centralæ în viitor etc. etc.

Iar strategia noastræ energeticæ, tocmai când se va fi
finalizat, va trebui sæ includæ noile dezvoltæri øi punct øi de
la capæt !

Færæ obiective clare, exact ca în Alice în flara Minunilor,
când Alice întreabæ încotro sæ se îndrepte, Iepurele Øchiop o
întreabæ unde vrei sæ ajungi, la fel øi noi, cu prea multe
obiective în cap nu îndeplinim niciunul! 

Dezvoltarea industriei energiei regenerabile este blocatæ
momentan, au fost uitate din legile despre energiile rege-
nerabile domenii cum este producerea energiei din biomasæ,
piafla certificatelor verzi este blocatæ momentan, susflinerea
pe bazæ de tarif subvenflionat (feed-in-tarif) nu se aplicæ din
varii motive, marile proiecte din energie se discutæ deja de
zeci de ani, timp în care mæcar unul dintre ele se putea
finaliza... Nimic nu se întâmplæ în plan real dar maldære de
hârtii se adaugæ la strategia energeticæ naflionalæ!!! 

Sublimæ, complexæ dar inexistentæ strategie!

Mihai Mateescu

SSttrraatteeggiiaa  eenneerrggeettiiccææ  aa  flflæærriiii  ssaauu  aarrddeelleeaannuull  øøii    mmeellccuull  
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••  DDiivviizziiiillee  ssooffttwwaarree  aallee  GGEE  øøii  BBoosscchh  eellaabboorreeaazzææ  îîmmpprreeuunnææ
ssttaannddaarrddee  ccoommuunnee  ccuu  ssccooppuull  ddee  aa  aajjuuttaa  mmaaøøiinniillee  øøii  ddiissppoozziittiivveellee
ssææ  ccoommuunniiccee  îînnttrree  eellee;;

••  OOrrggaanniizzaaflfliiiillee  vvoorr  ccoollaabboorraa  ssttrrâânnss  ppeennttrruu  ddeezzvvoollttaarreeaa
ppllaattffoorrmmeeii  IIooTT  ooppeenn  ssoouurrccee;;

••  CCoonndduucceerriillee  eexxeeccuuttiivvee  aallee  ccoommppaanniiiilloorr  GGEE  DDiiggiittaall  øøii  BBoosscchh
SSooffttwwaarree  IInnnnoovvaattiioonnss  ssuunntt  pprreezzeennttee  îîmmpprreeuunnææ  llaa  eevveenniimmeennttuull
BBoosscchh  CCoonnnneecctteeddWWoorrlldd  oorrggaanniizzaatt  îînn  CChhiiccaaggoo..

GE (NYSE: GE) øi Bosch lucreazæ împreunæ pentru a
modela lumea interconectatæ, printr-o colaborare între
diviziile software ale ambelor organizaflii, GE Digital øi
Bosch Software Innovations. Organizafliile au semnat un
memorandum de înflelegere prin care GE Digital øi Bosch
Software Innovations vor facilita în continuare deschiderea
øi dezvoltarea Internetului industrial al obiectelor (IIoT).
Acordul pune accentul pe interoperabilitatea tehnologiei øi
integrarea platformelor prin sistemul de operare Predix al
GE øi Pachetul Bosch IoT. GE Digital øi Bosch Software
Innovations doresc sæ asigure disponibilitatea serviciilor
software complementare pe platformele cloud ale celeilalte
companii, pentru a creøte valoarea totalæ a ceea ce are de
oferit fiecare cloud øi pentru a furniza soluflii unei baze mai
mari de clienfli.

Conectivitatea dispozitivelor se aflæ în centrul
aplicafliilor IoT

Ambele companii doresc sæ fondeze un nucleu IoT
tehnic bazat pe o sursæ deschisæ øi sæ dezvolte împreunæ un
ecosistem mai mare în jurul acestei infrastructuri tehnolo-
gice pe care pot fi construite platforme IoT. Angajamentul
principal este în cadrul Fundafliei Eclipse, una dintre cele
mai importante comunitæfli software cu sursæ deschisæ la

nivel global, în care ambele companii sunt membre. 
Proiectele prioritare Eclipse hono, Eclipse Vorto,

Eclipse Leshan, UAA (User Account and Authentication -
Cont øi autentificare utilizator) îmbunætæflit de GE øi
Eclipse ACS (Access Control Service - Serviciu de control
al accesului) sunt special adaptate la conectivitatea dis-
pozitivului. În orice aplicaflie IoT, obiectele trebuie sæ fie
conectate la backendul la care datele øi funcflionalitatea
dispozitivelor sunt folosite la maximum, pentru a asigura o
valoare comercialæ de nivel mai înalt.

În cadrul Comunitæflii Eclipse, prin contribuflia mai
multor dezvoltatori IoT, se creeazæ deschis standarde øi
instrumente de care pot beneficia multe companii pentru
aplicafliile IoT proprii.

Deschiderea este factorul cheie de
impulsionare a dezvoltærii IoT

Organizafliile globale au nevoie mai mult ca oricând de o
cooperare strânsæ, în cadrul unor standarde deschise, pentru
a valorifica întregul potenflial al internetului industrial.
Clienflii obflin avantaje de la IoT atunci când organizafliile se
axeazæ pe punctele lor forte de bazæ øi încurajeazæ în comun
pætrunderea pe piaflæ a tehnologiei øi aplicafliilor IoT.

„Ambele organizaflii au o
istorie bogatæ în fabricarea de
produse, mari øi mici, øi astfel
împærtæøim o înflelegere øi
viziuni comune în ceea ce
priveøte oportunitæflile în
conectivitate”, a declarat
Rainer Kallenbach, CEO al

Bosch Software Innovations. „Nicio companie nu poate
realiza singuræ IoT. Pentru Bosch este foarte important sæ
se implice în ecosisteme comerciale øi comunitæfli open
source. Colaborarea cu GE Digital reprezintæ o altæ etapæ
importantæ pentru strategia de conectivitate a Bosch.”

„Colaborarea companiilor
industriale va reprezenta di-
ferenfla în Internetul industrial
al obiectelor”, a declarat Bill
Ruh, CEO al GE Digital. „Ne
bucuræ foarte mult parte-
neriatul cu Bosch Software
Innovations care are ca scop
progresul dezvoltærii plat-
formei noastre IoT.”

LLiiddeerriiii  IIooTT  iinndduussttrriiaallii  aaccflfliioonneeaazzææ  îînn  vveeddeerreeaa
iinntteerrooppeerraabbiilliittææflfliiii  øøii  ccoollaabboorræærriiii  ooppeenn  ssoouurrccee

GGEE  DDiiggiittaall  øøii  BBoosscchh  SSooffttwwaarree  IInnnnoovvaattiioonnss  aannuunnflflææ
ccooooppeerraarreeaa  mmeenniittææ  ssææ  ccoonneecctteezzee  lluummeeaa  iinndduussttrriiaallææ

AACCTTUUAALLIITTAATTEE
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Conducerile executive ale companiilor GE
Digital øi Bosch Software Innovations sunt
prezente împreunæ la Bosch ConnectedWorld
organizat în Chicago

Ruh øi Kallenbach vor fi prezenfli împreunæ la eve-
nimentul Bosch ConnectedWorld, organizat în Chicago,
pentru a discuta parteneriatul dintre GE Digital øi Bosch
Software Innovations, precum øi tendinfle industriale cheie,
precum standardele globale øi ecosistemele IoT.

Evenimentul Bosch ConnectedWorld, organizat în
Chicago, reuneøte lideri în afaceri øi tehnologie pentru a
prezenta strategii digitale, studii de caz øi bune practici cu
privire la produsele, serviciile øi solufliile interconectate într-
un efort permanent de colaborare menit sæ asigure pro-
gresul Internetului obiectelor (IoT).

Despre GE Digital

GE Digital conecteazæ fluxurile de date despre maøini la
instrumente analitice puternice, oferind companiilor indus-
triale perspective valoroase pentru gestionarea mai eficientæ
a activelor øi operafliunilor. Talentele øi capacitæflile software
de clasæ mondialæ permit câøtiguri mari de productivitate,
disponibilitate øi longevitate. 

PPeennttrruu  mmaaii  mmuullttee  iinnffoorrmmaaflfliiii,,  vviizziittaaflflii  ssiittee--uull  iinntteerrnneett
aacccceessâânndd wwwwww..ggee..ccoomm//ddiiggiittaall.

Despre Bosch Software Innovations

Bosch Software Innovations, casa software-urilor øi
sistemelor în cadrul Grupului Bosch, proiecteazæ, dezvoltæ
øi utilizeazæ soluflii inovatoare software øi de sistem, care vin
în ajutorul clienflilor noøtri din întreaga lume, atât în ceea ce
priveøte Internetul obiectelor (IoT), cât øi mediul pro-
fesional tradiflional. Punem accent în special pe teme legate
de mobilitate, energie, fabricaflie øi construcflii. Pachetul IoT
Bosch reprezintæ setul complet de instrumente al Bosch
Software Innovations în cloud. Pachetul software, furnizat
ca Platformæ ca serviciu (PaaS - Platform as a Service), per-
mite interacfliunea dispozitivelor, utilizatorilor, companiilor
øi partenerilor pe o platformæ centralizatæ.

Acest lucru asiguræ dezvoltarea de soluflii inovatoare øi
orientate spre viitor pentru noi modele comerciale.

Cu aproximativ 650 de angajafli în întreaga lume, Bosch
Software Innovations are sedii în Germania (Berlin,

Immenstaad øi Stuttgart), Singapore, China (Shanghai),
Japonia (Tokyo) øi Statele Unite (Chicago).

MMaaii  mmuullttee  iinnffoorrmmaaflfliiii  ppoott  ffii  aacccceessaattee  ppee  wwwwww..bboosscchh--
ssii..ccoomm,,  wwwwww..ttwwiitttteerr..ccoomm//BBoosscchhSSII,,  wwwwww..bblloogg..bboosscchh--
ssii..ccoomm..

Grupul Bosch este prezent pe piafla din România de peste
20 de ani øi numæræ aproximativ 3.200 de angajafli în patru
entitæfli. În anul 2015, Bosch a înregistrat un volum de
vânzæri de 272 milioane de euro pe piafla din România. Pe
lângæ centrul de cercetare–dezvoltare din Cluj øi unitæflile
sale de producflie pentru Soluflii de mobilitate din Cluj øi din
Blaj, Bosch mai opereazæ øi o unitate de producflie de tehnicæ
liniaræ, localizatæ de asemenea în Blaj, precum øi un centru
de servicii de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) în
Timiøoara. În Bucureøti, Bosch opereazæ un birou de vânzæri
pentru produsele diviziilor Soluflii de mobilitate, Bunuri de
larg consum øi Tehnologie pentru construcflii øi energie. În
plus, o filialæ a BSH Hausgeräte GmbH, activæ pe piafla
electrocasnicelor, are sediul, de asemenea, în capitala flærii. 

MMaaii  mmuullttee  iinnffoorrmmaaflfliiii  ppee    wwwwww..bboosscchh..rroo..

Grupul Bosch este un lider global în furnizarea de
tehnologii øi servicii. Acesta are aproximativ 375.000 de
angajafli în întreaga lume (status la 31 decembrie 2015).
Compania a generat vânzæri de peste 70.6 miliarde de euro
în 2015. Operafliunile sale sunt structurate în patru sectoare
de activitate: Soluflii de mobilitate, Tehnologie industrialæ,
Bunuri de larg consum øi Tehnologie pentru construcflii øi
energie. Grupul Bosch cuprinde Robert Bosch GmbH øi
cele aproape 440 de filiale øi companii regionale din apro-
ximativ 60 de flæri. Prin includerea partenerilor comerciali øi
de service, Bosch este reprezentat în aproximativ 150 de
flæri. Baza pentru viitoarea creøtere a companiei este puterea
sa inovatoare. Compania Bosch are aproape 55.800 de anga-
jafli în cercetare øi dezvoltare în cele aproximativ 118 locaflii
din lume. În 2015, Bosch a aplicat pentru aproape 5.400 de
patente pe plan internaflional. Obiectivul strategic al
Grupului Bosch este de a furniza inovaflii pentru o viaflæ
conectatæ. Bosch sporeøte calitatea vieflii la nivel mondial
prin produse øi servicii inovatoare øi care stârnesc entu-
ziasm. Pe scurt, Bosch creeazæ „Tehnicæ pentru o viaflæ.”

MMaaii  mmuullttee  iinnffoorrmmaaflfliiii  ppee  wwwwww..bboosscchh..ccoomm,,  wwwwww..bboosscchh--
pprreessss..ccoomm    øøii  hhttttpp::////ttwwiitttteerr..ccoomm//BBoosscchhPPrreessssee..

AACCTTUUAALLIITTAATTEE
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net4more
Mai multe dispozitive
conectate decât oameni 

Internetul Obiectelor este urmæ-
toarea revoluflie industrialæ. Ca spe-
cialist în sisteme øi componente inova-
toare, Tridonic este convins cæ lumina
va juca un rol decisiv în Internetul
Obiectelor (the Internet of Things -
IoT). De aceea, Tridonic a dezvoltat
trusa de instrumente nneett44mmoorree, care
nu numai cæ interconecteazæ corpurile
de iluminat între ele dar øi oferæ o
valoare adæugatæ mult peste cea legatæ
de iluminat. Unde ne aflæm astæzi?

În 2016, numærul dispozitivelor
conectate va depæøi numærul locui-
torilor planetei. Conform estimærilor
Gartner, în ultimul an 5 miliarde de
dispozitive au fost conectate prin tele-
foane inteligente, tablete, contoare
electrice inteligente, vehicule sau
maøini de producflie industriale. În
2016 numærul acestor dispozitive va fi
între 7 øi 8 miliarde, peste cele 7,4
miliarde de locuitori ai planetei iar
analiøtii vorbesc de 24 pânæ la 35
miliarde de dispozitive conectate prin
internet pânæ în 2020. Internetul
obiectelor creøte rapid, cu peste 40%
pe an. Analiøtii de piaflæ de la BI
Intelligence se aøteaptæ ca valoarea
totalæ a echipamentelor, aplicafliilor øi

integrærii sæ atingæ 6000 miliarde de
dolari în urmætorii 5 ani.

Internetul obiectelor creøte explo-
ziv datoritæ numærului mare de apli-
caflii øi al valorii adæugate pentru utili-
zatori. Telefoanele inteligente pot fi
folosite la cumpærarea online, la rezer-
varea locurilor pentru o cælætorie cu
avionul sau pentru a te orienta într-un
oraø necunoscut. Contoarele electrice
trimit automat date despre consumul
de energie, semaforizarea traficului,
maøini de spælat, autoturisme øi trenuri
care primesc mesaje de avertizare când
este necesaræ întreflinerea, plæci de PC
pe linia de montaj, ce indicæ robotului
de asamblare cu ce componente sæ fie
echipate. 

Dar cantitatea aduce complexitate.
Problema este deja evidentæ la orice
birou modern: în afaræ de senzori de
fum øi termostate, sunt deseori nume-
roøi alfli senzori de la diferifli produ-
cætori pentru diferite sisteme de ser-
vicii ale clædirii. Un senzor asiguræ cæ
lumina este aprinsæ într-o încæpere
când o persoanæ este acolo. Un alt
senzor este parte a sistemului de secu-
ritate al clædirii, un al treilea opreøte
aerul condiflionat când ultima persoanæ
pæræseøte încæperea øi poate un al
patrulea senzor controleazæ jaluzelele
ferestrelor încæperii. 

Lumina este infrastructura
omniprezentæ 

Avem nevoie de simplificare! Cum
poate fi redus nivelul de complexitate
øi cum poate fi armonizatæ comuni-
carea dintre dispozitive? Nu existæ
acolo infrastructuræ existentæ pentru ca
Internetul obiectelor sæ fie gæzduit?

De fapt, oriunde sunt oameni, fie în
încæperi fie pe stradæ, ei beneficiazæ de
luminæ artificialæ. În multe din aceste
sisteme de iluminat este suficient spa-
fliu pentru plasarea unor senzori digi-
tali sau a unor microcipuri øi oricum
electronica digitalæ este necesaræ
pentru LED-urile moderne.

Mai mult, cum corpurile de ilumi-
nat moderne necesitæ electricitate,
sursa de alimentare este integratæ øi ea.
Nimeni nu mai trebuie sæ se îngrijo-
reze de cablarea senzorilor individuali
sau de schimbarea bateriilor, care se
face în fiecare an sau mai des - ceea ce
în clædirile mari înseamnæ multæ
muncæ. 

Corpurile de iluminat de interior
sunt de cele mai multe ori instalate în
perefli sau tavane care sunt locurle cele
mai bune pentru plasarea senzorilor.
Comunicaflia cu  senzorii øi conexiunea
la punctele de acces la internet pot fi
realizate fie wireless, fie prin cablurile
de date care sunt oricum instalate.

““IInntteerrnneettuull  LLuummiinniiii””  ––  cchheeiiaa  ccæættrree  
““IInntteerrnneettuull  OObbiieecctteelloorr””

nneett44mmoorree  ddee  llaa  TTrriiddoonniicc  ppeerrmmiittee  lluummiinniiii  ssææ  ddeevviinnææ  
ccoollooaannaa  vveerrtteerrbbrraallææ  aa  IInntteerrnneettuulluuii  OObbiieecctteelloorr

AACCTTUUAALLIITTAATTEE
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Pe scurt, infrastuctura existentæ
pentru iluminat este baza idealæ pentru
Internetul obiectelor sau, altfel spus,
Internetul luminii este cel mai puternic
instrument pentru dezvoltarea Inter-
netul obiectelor øi pentru a îl trans-
forma într-o unealtæ utilæ pe viitor.

Iatæ câteva exemple: un senzor de
prezenflæ integrat în corpul de iluminat
este suficient pentru a detecta dacæ
biroul este ocupat sau nu. Aceastæ
informaflie este apoi stocatæ în Cloud -
adicæ pe un server din internet sau din
intranet - evaluatæ øi transmisæ mai
departe la sistemele HVAC, jaluzele de
ferestre, sistemul de securitate øi
control acces al clædirii øi bineînfleles la
sistemul de control al iluminatului. 

Informaflia poate fi utilizatæ, de
asemenea, øi pentru gestiunea încæperii,
adicæ pentru a vedea cum sunt utilizate
sælile de întâlniri, birourile sau spafliile
comune.

Operatorii clædirilor pot utiliza
aceste informaflii pentru a optimiza
utilizarea clædirii øi a realiza conside-
rabile reduceri  de costuri.

Dacæ sunt senzori de prezenflæ
într-un numær mare de corpuri de
iluminat, atunci datele pot fi evaluate
într-un mod mult mai detaliat, de
exemplu pentru a optimiza iluminatul
øi aerul condiflionat pentru fiecare post
de lucru dintr-un birou. 

Acest principiu se aplicæ, de ase-
menea, la zonele exterioare spafliilor de
birouri. De exemplu, senzorii de pre-
zenflæ dintr-o parcare sau semafoarele
indicæ dacæ este un loc liber în parcare,
transferæ informaflia unui sistem de na-
vigaflie prin satelit øi verificæ dacæ locul
liber de parcare este indicat prin mij-
loace vizuale cum ar fi o luminæ verde.

Navigaflia în interior este posibilæ,
de asemenea, prin utilizarea unor
balize, mici emiflætori prin Bluetooth
plasafli în corpuri de iluminat. Cu
ajutorul acestor emiflætori radio, oricine
are un telefon inteligent poate sæ îøi
localizeze poziflia cu o precizie de câfliva
metri - ideal pentru a gæsi drumul spre
magazine, spitale sau aeroporturi, sau
doar pentru a gæsi un anume produs
într-un mare magazin de bricolaj. Spre
deosebire de sistemele anterioare,
balizele nu mai sunt instalate separat
sau configurate separat în lipsa unei
reflele øi nici nu mai au nevoie de baterii
care trebuie înlocuite periodic.

Platforma Tridonic orientatæ
spre viitor

Aceste exemple aratæ enormul
potenflial al Internetului obiectelor ce
foloseøte Internetul luminii. Tridonic a
identificat acest potenflial într-un
stadiu incipient øi a aplicat experienfla
sa în electronicæ, tehnologia senzorilor,
software øi controlul corpurilor de
iluminat cu LED, pentru a dezvolta o
platformæ hardware øi software orien-
tatæ cætre viitor, denumitæ net4more,
care constæ în surse de alimentare
pentru LED, module de comunicare,
senzori, rutere, software øi aplicaflii
care au fost expuse în premieræ la
Light+Building 2016 din Frankfurt.

În toamna lui 2016, va demara faza
de introducere a tehnologiei în care
sistemul net4more va fi utilizat ca
proiect pilot, de exemplu în clædiri de
birouri. Pentru aceasta, va fi confi-
guratæ o reflea partener øi partenerii vor
fi capabili sæ se conecteze cu propriul
lor hardware, cum ar fi senzori sau
elemente de comunicare, øi cu aplica-
fliile lor proprii software cu net4more.
Din primævara lui 2017, net4more va fi
disponibil pentru oricine.

Beneficiile cruciale care diferenfliazæ
net4more de produsele concurenflei
sunt caracterul de platformæ deschisæ,
flexibilitatea øi scalabilitatea. net4more
a fost proiectat chiar din start pentru
interoperabilitate øi pentru interfefle de
comunicaflie hardware øi software
deschise. De exemplu, arhitectura soft-
ware este bazatæ pe standardul deschis
al Ipv&Internet Protocol, comunicaflia

wireless foloseøte o versiune low-
power a IPv6 sau wifi cu capacitæfli de
reflea øi straturile de aplicaflii øi reflea
folosesc de asemenea standardele
deschise uzuale. În plus net4more este
primul sistem care permite øi comuni-
cafliile prin fir øi færæ fir øi este scalabil
pentru orice mærime a clædirii sau
zonei acoperite.

Toate acestea fac din net4more un
sistem orientat spre viitor, care este
extrem de important pentru domeniile
de aplicaflie care trebuie sæ opereze
sigur pentru mulfli ani - de exemplu în
clædiri de birouri sau în fabrici.

El oferæ, de asemenea, clienflilor
opfliunea de integrare a propriilor so-
luflii, fie cæ este vorba de elemente
hardware sau aplicaflii pentru analiza øi
controlul datelor, în net4more sau
folosind net4more pentru aceste
soluflii. Solufliile de bazæ ca Platforma
Cloud sau aplicaflii pentru configurare
øi operare sunt deja incluse în
net4more dar clienflii øi partenerii pot
adæuga prorpiile lor servicii øi soluflii.

net4more deschide astfel cea mai
largæ øi eficientæ cale cætre Internetul
luminii, cu un mare numær de servicii
oferite în afara luminii. Tridonic este
de aceea focusat puternic pe conver-
genfla noilor tehnologii, senzori øi
module de comunicaflie din ce în ce
mai mici, corpuri de iluminat bazate pe
LED, aplicaflii de internet mobil.
Aceasta reduce complexitatea øi cos-
turile øi oferæ o enormæ varietate de
servicii suplimentare pentru viitorul
Internet al obiectelor.
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Testerele din seria 1660 sunt singurele care permit pre-
venirea defectærilor la instalaflii conectate. Printre avantajele
seriei 1660 se numæræ:

• Testarea rapidæ øi eficientæ dupæ toate normele locale;
• Protejeazæ instalafliile care pot fi conectate accidental la

sistem pe timpul testelor;
• Rezultatele testelor pot fi transmise de pe un telefon

mobil inteligent; 
• Executæ 8 teste cheie cu o singuræ apæsare a unei taste,

ceea ce reduce timpul de testare cu pânæ la 40%.

Caracteristicile ce fac Seria Fluke 1660
superioaræ

• PPrreetteessttuull  ddee  iizzoollaaflfliiee,,  ccee  pprrootteejjeeaazzææ  iinnssttaallaaflfliiaa  øøii  eevviittææ
ccoossttuull  eerroorriilloorr..

Testerul Fluke 1664 FC este singurul tester de instalaflie
care dispune de opfliunea "Insulation PreTest", ce aver-
tizeazæ operatorul asupra unor erori potenfliale serioase øi
costisitoare. Dacæ testerul detecteazæ cæ o instalaflie este co-
nectatæ la sistem pe timpul testelor, va opri testul de izolaflie
øi va avertiza vizual operatorul. Aceastæ caracteristicæ eli-
minæ deteriorarea accidentalæ a echipamentelor periferice øi
oferæ satisfacflie beneficiarilor.

• FFlluukkee  CCoonnnneecctt®®,,  SShhaarreeLLiivvee™™  CCaalllliinngg  aanndd
FFlluukkeeCClloouudd™™  SSttoorraaggee

SShhaarreeLLiivvee™™  VViiddeeoo  CCaallllss permite sæ avefli sub control
vizual rezultatele testelor chiar dacæ nu suntefli la locul
testærii, cu apelurile video ShareLive™. Compatibilitatea

Fluke Connect® permite Testerului Fluke 1664 FC sæ
trimitæ rezultatele testelor pe telefonul dvs. inteligent
pentru a putea comunica cu alte persoane. Este cea mai
rapidæ cale de a informa echipa dvs. despre ceea ce observafli
øi sæ primifli indicaflii færæ a pæræsi zona unde efectuafli teste.

FFlluukkeeCClloouudd™™  SSttoorraaggee permite regæsirea rezultatelor
testelor de oriunde, fie cæ suntefli la birou sau pe teren,
pentru a væ permite luarea unor decizii în timp real. Putefli
de asemenea sæ importafli rezultatele testelor în software-ul
dvs. de management al datelor, DMS, pentru a le prelucra øi
a obfline rapoarte.  

• MMaaii  rraappiidd,,  mmaaii  uuøøoorr  tteessttâânndd  ccuu  AAuuttoo  TTeesstt
Auto test permite efectuarea tuturor testelor cerute într-

o singuræ secvenflæ, asigurând compatibilitatea cu regle-
mentærile locale. Reduce astfel numærul de conexiuni
manuale, scade posibilitatea de a face erori øi reduce timpul
de testare cu pânæ la 40% faflæ de modelele anterioare Fluke.

Concluzie: testele de preizolaflie, compatibilitatea Fluke
Conect øi funcflia de Auto Test, sunt oferite pentru toatæ
noua serie de testere. 

Familia de produse Fluke 1660 include:
FFlluukkee  11666644  FFCC:: este singurul tester ce ajutæ la prevenirea

deteriorærii instalafliei la instalafliile conectate øi permite
transferul rezultatelor testelor în timp real; 

FFlluukkee  11666633:: instrumentul ideal pentru profesioniøti -
extrem de funcflional, performanfle extinse de mæsuræ øi uøor
de folosit. Operare intuitivæ øi uøoaræ pentru operatorii de
nivele diferite de pregætire;

FFlluukkee  11666622:: modelul de bazæ al seriei, solid, fiabil,
simplu, oferæ toate testele de putere necesare la testele
uzuale.

MMÆÆSSUURRAARREE  ØØII TTEESSTTAARREE

FFlluukkee  llaannsseeaazzææ  nnoouuaa  sseerriiee  11666600  ddee  TTeesstteerree
MMuullttiiffuunnccflfliioonnaallee
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1. Scurt istoric

Ideea referitoare la construcflia paratræsnetului aparfline
savantului american Benjamin Franklin (1706-1790) fizi-
cian, filozof øi om politic, cu merite deosebite în domeniul
electricitæflii, coautor al ”Declarafliei de Independenflæ” a
Statelor Unite ale Americii (1776), idde pe care o aduce în
anul 1752 la cunoøtinflæ întregii lumi, ca fiind cea mai sen-
zaflionalæ descoperire a vremii.

Recunoaøterea meritelor pe care acesta le are, a deter-
minat imprimarea figurii lui Benjamin Franklin, pe
bancnota de 100 $  S.U.A.

Contemporan cu Stephen Gray (1666-1736), care a
descoperit electrizarea prin influenflæ øi conducflia electricæ,
cu fizicianul german Franz Aepinus (1724-1802), unul
dintre inventatorii condensatorului electric, cu fizicianul
englez Henry Cavendish (1731-1810) care a definit,
înaintea lui Faraday, constanta dielectricæ, Franklin se
înscrie în Pantheonul øtiinflei ca unul dintre cei mai celebri
savanfli.

2. Prima instalaflie de paratræsnet din România

Prima instalaflie de paratræsnet construitæ în flara noastræ
a fost realizatæ la sfârøitul secolului al XVIII-lea, urmare
cæderii unui træsnet pe turnul bisericii evanghelice din
Cisnædie, judeflul Sibiu, la 20 mai 1795. 

Datoritæ acestei situaflii, a fost investit pentru construcflia
instalafliei de paratræsnet (prima instalaflie din sud-estul
Europei la acel moment) renumitul Johann Conrad Klatz
din Regensburg.

Construcflia paratræsnetului avea în conflinut fâøii de
tablæ din cupru, cu læflimea de 68 mm øi grosimea de 2 mm,
nituite între ele; extremitatea instalafliei o constituia sfera

din vârful turnului, înælflimea totalæ a acesteia fiind de
aproximativ 70 m.

3. Câmpul aeroelectric la suprafafla pæmântului

Câmpul electric natural la suprafafla pæmântului, deter-
minat de sarcinile electrice ale ionosferei, are o valoare
medie de circa (120...130) V/m. 

Aceastæ valoare corespunde în mod obiønuit zonelor de
câmpie, în lipsa norilor încærcafli electric.

Starea electricæ a atmosferei este determinatæ de procese
dinamice de apariflie a sarcinilor electrice sub acfliunea facto-
rilor ionizanfli prin procese de recombinare øi neutralizare,
datoritæ conductivitæflii nenule a atmosferei. 

Datoritæ acestor procese, sarcina electricæ a pæmântului,
în ansamblul sæu, ræmâne practic constantæ øi admite valori
cuprinse între 4,6.105 C øi 5,4.105 C.

Modificærile meteorologice, prezenfla norilor de furtunæ,
precipitafliile care antreneazæ picæturi încærcate electric,
determinæ în mod obiønuit puternice modificæri ale valo-
rilor locale ale câmpului electric la suprafafla pæmântului. 

Din punct de vedere electric, atmosfera pæmântului
trebuie consideratæ ca un sistem unitar, în care existæ simul-
tan zone de timp frumos øi zone cu intenseprocese de
descærcare electricæ sub formæ de træsnet sau fulger.

Dacæ pe timp senin, intensitatea câmpului electric la sol,
determinatæ de sarcina electricæ negativæ a pæmântului, este
de circa (120…130)V/m, în regim perturbat câmpul electric
la sol poate atinge valori de circa 100 ori mai mari, datoritæ
sarcinii electrice pozitive indusæ. Intensitatea câmpului elec-
tric variazæ cu altitudinea.

Prezenfla sarcinilor electrice în atmosferæ conduce la
apariflia câmpuluielectricnatural al pæmântului.

Sub norii încærcafli electric (dipoli electrici), câmpul
aeroelectric poate atinge intensitæfli ridicate, în mod uzual de
circa -104 V/m, iar în cazuri excepflionale -105 V/m.             

În funcflie de intensitatea câmpului electric sub nori,
poate fi consideratæ urmætoarea clasificare: valori reduse,
mai mici de 2·104 V/m; valori medii, între 2·104 V/m øi
4·104 V/m; valori mari, între 4·104 V/m øi 105 V/m (apar de
regulæ imediat înaintea generærii descærcærii electrice sub
formæ de træsnet).

În zonele plane ale pæmântului, liniile echipotenfliale ale
câmpului aeroelectric sunt paralele cu suprafafla solului. 

Dacæ pe suprafafla solului apar obstacole, atunci forma
suprafeflelor echipotenfliale se modificæ; în zona vârfurilor
rezultæ o intensificare a câmpului electric, iar în zona golu-
rilor rezultæ o reducere a acestuia.  

EElleemmeennttee  ggeenneerraallee  rreeffeerriittooaarree  
llaa  pprrootteeccflfliiaa  îîmmppoottrriivvaa  ddeessccæærrccæærriilloorr  eelleeccttrriiccee

aattmmoossffeerriiccee
Col.dr.ing. Garibald Popescu, Academia de Poliflie „Al.I.Cuza”, Facultatea de Pompieri

Conf.univ.dr.ing. Eleonora Darie, Universitatea. Tehnicæ de Construcflii Bucureøti,
Facultatea de Ingineria Instalafliilor
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Prezenfla unui om cu înælflimea egalæ cu 1,70 m deter-
minæ creøterea câmpului electric, în zona capului la apro-
ximativ 2·102 V/m, pe timp senin øi pânæ la -5·104 V/m sub
un nor încærcat electric.

Câmpul electric al pæmântului prezintæ variaflii periodice,
de la zi la noapte sau de la varæ la iarnæ. Prezenfla vârfurilor
ascuflite (vârfurile copacilor, catargele vaselor maritime øi
fluviale) determinæ modificarea configurafliei câmpului
electric al pæmântului, fiind posibilæ apariflia unor fenomene
de descærcare electricæ, numite „focurile Sfântului Elm”. 

De asemenea, prezenfla fiinflelor vii determinæ modifi-
carea configurafliei câmpului electric natural. 

Din punct de vedere electric, atât arborii cât øi clædirile
pot fi considerate corpuri conductoare, astfel cæ în inte-
riorul acestora câmpul aeroelectric este nul.   

Configuraflia câmpului electric datorat sarcinilor din
atmosferæ suferæ modificæri în zonele de deal sau de munte.

Tipul de nor care poate determina acumularea celor mai
importante cantitæfli de sarcinæ electricæ este Cumulo-
nimbus.

Astfel, în cazul unui nor Cumulonimbus, mediu ca
mærime, având centrul sarcinilor negative (-20 C) la alti-
tudinea de 3 km, iar centrul sarcinilor pozitive (+20 C) la
înælflimea de 6 km, determinæ la nivelul solului un câmp
electric care pune în evidenflæ urmætoarele:

• prezenfla unui nor încærcat electric, aflat la o înalflime
de 3 km deasupra pæmântului, se face simflitæ pânæ la circa
20 km de centrul sæu;

• la circa 10 km, câmpul electric este pozitiv øi atinge
valoarea maximæ de circa  450 V/m;

• la aproximativ 6 km de axul norului, intensitatea
câmpului electric la sol este nulæ;

• într-o zonæ circularæ cu diamentrul de circa 12 km,
câmpul electric la sol este negativ, sub nor putând sæ atingæ
valoarea maximæ egalæ cu -30 kV/m (în mod uzual 
-10 kV/m) care corespunde unei diferenfle de potenflial
dintre nor øi pæmânt de aproximativ 6.104kV.

În cazul fronturilor dezvoltate pe sute sau mii de kilo-
metri, formate din diverse tipuri de nori, aflate în diverse
stadii de separare a sarcinilor electrice, intensitatea câmpului
aeroelectric este mai redusæ, având la nivelul solului valori
între -500 V/m øi +100 V/m, dar spre deosebire de norul de
furtunæ la care are loc o neutralizare rapidæ a sarcinilor
datoritæ descarcærilor electrice, aceste valori se menflin timp
îndelungat.

În cazul în care norul încærcat electric se aflæ la o
înælflime redusæ faflæ de sol sau în cazul zonelor muntoase,
intensitatea câmpului electric la sol poate atinge valori pânæ
la 100 kV/m, astfel cæ, în punctele de curburæ mare, câmpul
electric foarte intens poate determina apariflia unor feno-
mene de descærcare electricæ, observabile sub forma unor
egrete luminoase. Aceste descærcæri sunt cunoscute sub
numele de focurile ”Sfântului Elm”

4. Riscuri/pericole generate de electricitatea
atmosfericæ. Efecte

Câmpul aeroelectric ca øi descærcærile electrice din
atmosferæ au efecte importante asupra organismelor vii. 

Variaflia caracteristicilor electrice ale atmosferei deter-
minæ solicitæri ale sistemelor de integrare øi reglare biologicæ,
modificarea vitezei reacfliilor chimice din celule, modificarea
proceselor de transfer la nivelul membranei celulelor. 

Depæøirea unor valori ale duratei øi intensitæflii câmpului
electric, la care sunt expuse organismele vii, poate conduce
la perturbarea activitæflii sistemului nervos øi apariflia unor
afecfliuni grave. 

Datele existente, pun în evidenflæ cæ organismul uman
plasat pe o duratæ nedefinitæ într-un câmp electric de 5 kV/m
nu este afectat. 

La valori mai mari ale câmpului electric, expunerea
organismului uman trebuie limitatæ ca duratæ.

În cazul aparifliei descærcærilor sub formæ de træsnet,
efectele acestora se manifestæ nu numai asupra obiectelor
parcurse de curentul de træsnet, ci pot fi afectate øi persoane
sau obiecte aflate în apropiere/la vecinætæfli.

Curentul de træsnet care parcurge obiectele lovite are
valori foarte diferite øi este indicat în mod obiønuit prin
curba de probabilitate de apariflie a unei valori superioare
unei valori date. 

În mod uzual, s-au înregistrat curenfli de træsnet cu
valori de peste 30 kA.

Diferenflele de potenflial între nor øi pæmânt pot sæ atingæ
(108…109) V, sarcina electricæ transportatæ pe canalul de
træsnet poate sæ atingæ 20 C.

Energia degajatæ pe durata unui træsnet este relativ
redusæ (1010J) datoritæ duratei foarte reduse a proceselor
fizico-chimice (circa 100 microsecunde).

Træsnetul, ca orice fenomen electric, la trecerea printr-
un material determinæ:

• efecte termice la descærcarea sub formæ de træsnet, la
materialele metalice, este vizibil prin urmele de încælzire sau
topire a structurilor lovite;

• efecte termice la descærcarea sub formæ de træsnet,
atunci când acesta loveøte structuri cu conductivitate redusæ
(copaci, stâlpi, structuri din cæræmidæ etc.) determinæ feno-
mene locale de explozie; acestea sunt determinate de puter-
nica încælzire localæ a traseului parcurs øi apariflia unei
puternice suprapresiuni, determinatæ de evaporarea bruscæ a
apei; la lovirea arborilor, curentul de træsnet parcurge partea
umedæ (cu conductibilitate ridicatæ) a structurii acestora; în
solurile cu rezistenflæ electricæ mare (nisip cuarflos) se
produc topiri (se formeazæ sticlæ) ale nisipului, în punctul
de impact al træsnetului;

• efect termic al descærcærii sub formæ de træsnet la
lovirea unor materiale combustibile (fân, paie etc.) este
însoflitæ de expulzarea/împræøtierea explozivæ, færæ
aprinderea acestora, dacæ descærcarea este de duratæ redusæ øi
de mare amplitudine; fenomenul de aprindere este posibil
dacæ descærcarea este de micæ intensitate, dar de duratæ mare;
astfel de cazuri pot fi determinate de descærcærile care se
dezvoltæ pe canalul ionizat al primei descærcæri principale.

Descærcærile electrice sub formæ de træsnet sau fulger
determinæ variaflii rapide ale configurafliei sarcinilor electrice
øi deci variaflii rapide ale câmpului electric în zonæ; acestea
sunt însoflite de importante perturbaflii electromagnetice, cu
influenfle negative asupra sistemelor de transfer al infor-
mafliilor prin radio.

PPRROOTTEECCfifiIIAA LLAA TTRRÆÆSSNNEETT
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5. Fapte øi evenimente conexe

Se menflioneazæ faptul cæ, dintre descærcærile electrice
atmosferice, atestate documentar pe teritoriul flærii noastre,
în Bucureøti, este cunoscut evenimentul din data de 15 iunie
1691, când un træsnet s-a descærat pe un depozit care
adæpostea muniflie sub formæ de praf/pulbere de puøcæ.

Puternica evoluflie industrialæ începutæ la sfârøitul
secolului al XIX-lea, utilizarea din ce în ce mai intensæ a
produselor petroliere, dezvoltarea industriei chimice ca øi
realizarea unor materiale cu caracteristici superioare, au
generat o serie de consecinfle datoritæ iniflierii unor
descærcæri electrice.  

În istoria contemporanæ, unul dintre cele mai cunoscute
accidente, care a avut drept cauzæ electricitatea staticæ în
conexiune cu electricitatea atmosfericæ, care s-a soldat cu
decesul a 36 pasageri, este cel al dirijabilului Hindenburg,
care zbura pe ruta Frankfurt - New York. 

Dirijabilul, cel mai mare din lume în acel moment, fæcea
parte din flota Zeppelin Company (Germania), fiind
rezultatul a peste 50 de ani de experienflæ în domeniu. 

În noaptea de 14 spre 15 aprilie 1718, în Bretagne,
Franfla, au fost deteriorate 24 de biserici, datoritæ descær-
cærilor electrice atrmosferice.

Este un record faptul cæ un american, pe numele sæu
Roy C. Sullivan, a fost træsnit de 7 ori într-o perioadæ de 35
de ani, acesta reuøind sæ supraviefluiascæ de fiecare datæ
descærcærilor electrice la care a fost supus; se apreciazæ cæ
acesta reprezintæ un caz unic, fiind considerat, singurul om
din istorie cu o asemenea performanflæ; “omul paratræsnet”,
aøa cum a fost denumit ulterior, a decedat în anul 1983;
acesta s-a næscut în anul 1912, în statul Virginia øi a lucrat
toatæ viafla ca pædurar. 

De notorietate este øi faptul cæ un stejar evaluat cu vârsta
între (800...1000) de ani, situat în centrul Varøoviei, a fost
lovit de un træsnet færæ a fi afectat, înainte de anul 2000;
ulterior, pentru controlul riscurilor/pericolelor la descærcæri
urmare generærii de træsnete, autoritæflile locale au dispus
mæsuri de protejare a arborelui, prin intermediul unei in-
stalaflii de paratræsnet, dat fiind faptul cæ acesta, conform
concluziei unor experfli germani, mai are de „træit” destul. 

Pe teritoriul Statelor Unite ale Americii peste 100 de
persoane anual sunt lovite de descærcærile electrice at-
mosferice.

Clædirea Empire State, este lovitæ anual de aproximativ
23 de træsnete.

Tornadele iau naøtere din furtuni cu descærcæri electrice
atmosferice; tornada cu cele mai mari consecinfle pe teri-
toriul S.U.A. a avut loc în anul 1999, în Oklahoma City,
urmare cæreia s-au înregistrat 41 de decese øi pagube ma-
teriale de aproximativ 1 miliard de dolari S.U.A. 

Norii prezintæ proprietatea cæ pot sæ se încarce electric,
dezvoltarea lor putând fi foarte rapidæ în raport cu timpul,
riscul de descærcare electricæ atmosfericæ devenind în timp
redus stare de pericol potenflial pentru personalul navigant
de pe aeronavele civile/militare, planoriøti, agricultori,
excursioniøti, alpiniøti, pentru cei care desfæøoaræ activitæfli
sportive pe stadioane etc.

În România, un exemplu cu consecinfle nefaste îl prezintæ

descærcærile electrice atmosferice manifestate în judeflul
Timiø, localitatea Ghiroda, în data de 7 iulie 2002, unde 7
dintre cei 20 de localnici care jucau fotbal pe stadionul local
au fost lovifli de descærcærile electrice atmosferice; în acest
mod a fost înregistrat decesul unei persoane, celelalte fiind
salvate, având doar ræni de suprafaflæ.  

În România, Comitetul Tehnic Român de Electrostaticæ
desfæøoaræ o intensæ activitate în domeniu øi face parte cu
drept de vot, din Comitetul de Electrostaticæ CT - 101 a
Comisiei Internaflionale de Elctrotehnicæ, organism de
specialitate care se ocupæ cu elaborarea de standarde øi
documente în domeniul electrostaticii.

În figura urmætoare, se prezintæ sistemul de protecflie
împotriva cæderilor la træsnet pentru elicopterul EC - 135
P- SMURD, locaflie - Facultatea de Pompieri, aprilie 2015. 

6. Concluzii

Træsnetul este însoflit de apariflia unor curenfli electrici
intenøi care se propagæ pe circuitul realizat, cuprinde un
canal de plasmæ, iar în apropierea pæmântului pot fi cu-
prinse în circuitul electric inclusiv elemente conductoare
conectate la pæmânt (circuite de paratræsnet, arbori, turle ale
bisericilor, rezervoare pentru stocarea unor cantitæfli de apæ,
rezervoare metalice industriale etc.).        

În prezent, sunt elaborate reguli øi mæsuri de protecflie,
care permit controlul riscurilor/pericolelor determinate de
loviturile de træsnet. 

Neglijarea sau necunoaøterea regulilor øi mæsurilor de
prevenire pot genera daune importante, determinate de
incendii care se  iniflizæ urmare loviturilor de træsnet. 
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manualul de INSTALAȚII

Manualul de Instalații
reprezintă ediția a II-a a celei mai ample lucrări tehnice
apărute după anul 1990, fiind singura de acest tip în
domeniul instalațiilor pentru construcții.

Pentru comenzi vă rugăm să completați formularul on-line:
www.artecno.ro/manual. Livrare imediată din stoc.

Informații suplimentare la tel./fax: 021.2524840, 021.2527428. ARTECNO BUCUREȘTI SRL

ENCICLOPEDIA TEHNICĂ DE INSTALAȚII
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Pentru soluţii integrate, specialiştii Honeywell Security and Fire 
vă asigură:

• Experienţă locală şi programe de parteneriat
• Know-how global în domeniu
• Acces la inovaţii pentru un nivel ridicat de securitate
• Soluţii diverse, de la aplicaţii rezidenţiale la cele pentru

industrie, pentru domeniul public sau pentru
infrastructură.
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