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ENCICLOPEDIA TEHNICĂ DE INSTAL AȚII

manualul de INSTALAȚII
a
Ediți
a II-a

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: 021 642 67 62
e-mail: contact@electricianul.ro
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LEDVANCE: Advancing Light
Cu peste 50 filiale înregistrate și având activități
comerciale în peste 140 de țări, LEDVANCE se situează
între cele mai puternice companii din industria mondială a
iluminatului. Produsele noastre sunt utilizate atât de către
companii cât și de către consumatorul final. Având ca
precursor divizia de iluminat general a OSRAM Gmbh,
LEDVANCE dispune de un portofoliu de produse con sistent, oferă sisteme de iluminat pentru aplicații diverse,
inclusiv pentru clădiri și case inteligente, surse de iluminat
folosind tehnologia LED și surse de iluminat tradiționale.
Din 2017, compania este deținută de un consorțiu
format din MLS – unul din cei mai mari producători de
module LED din China – împreună cu două fonduri de
investiții, IDG Capital și Yiwu.
Cifra de afaceri realizată la nivel global în 2017 de
LEDVANCE a atins 1.9 Miliarde Euro.
Pe baza acordului încheiat cu OSRAM Gmbh,
LEDVANCE are dreptul de a utiliza marca înregistrată
OSRAM, pentru multe dintre produsele sale (dar și
SYLVANIA pentru Statele Unite ale Americii și Canada).
Pentru mai multe detalii accesați www.ledvance.com.
Industria iluminatului traversează o perioadă foarte
dinamică, în contrast cu evoluția din deceniile precedente.
Tehnologia avansează rapid, cerințele utilizatorilor devin
mai complexe, digitalizarea este prezentă pretutindeni.
Ultimii doi ani au reprezentat pentru LEDVANCE o rein ventare. Ne adaptăm, inovăm, îmbunătățim. Suntem dinamici și ne pregătim pentru viitor. Un nou design industrial
– “SCALE Design“, este aplicat produselor recent lansate
4
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pe piață. Nu este doar o modificare a formelor exterioare
ci este conceptul prin care dezvoltăm aparate de iluminat
având în vedere atât timpul necesar instalării cât și performanțele în funcționare, întreținerea.
Este încă o dovadă a schimbărilor pe care le între prindem.
La expoziția Light+Building de la Frankfurt de anul
acesta, am arătat semnificația valorii adăugate de
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Ledvance pentru partenerii noștri: Soluții multiple, de la
simplu - funcțional la premium, de la surse de lumină,
componente electronice până la aparate de iluminat LED
controlabile digital. Orientarea este, în mod evident, către
tehnologia LED. În plus, LEDVANCE dispune de o puternică rețea de distribuție și de un acces excelent pe piața
globală.
Sistemele de iluminat cu tehnologie LED destinate
aplicațiilor din segmentul industrie
Specific acestor aplicații sunt:
• nivelul de iluminare impus de tipul activității industriale, al posturilor de lucru individuale;
• confortul vizual al operatorului;
• menținerea capacității de concentrare;
• siguranța la locul de muncă.
Aparatele de iluminat au o construcție robustă și sunt
capabile să mențină fluxul luminos emis, într-un mediu cu
praf, umiditate și cu temperaturi ridicate sau variații de
temperatură. Intensitatea deprecierii în timp a fluxului
luminos emis și modul în care acesta este influențat de
temperatura reală din interiorul aparatului de iluminat
joacă un rol vital în asigurarea siguranței și sănătății
angajaților.
Investiția în migrarea sistemului de iluminat de la tehnologia convențională la tehnologia LED trebuie recuperată rapid. Durata de recuperare poate fi redusă și prin
flexibilitatea în funcționare, control individual (DALI®),
interconectivitate (Zigbee®)
Noutæi Ledvance
Aparate de iluminat pentru înălțimi mari (High Bay)
controlabile individual prin protocol DALI®

O altă versiune lansată pe piață este High Bay DALI
Constant Lighting Output (CLO)
Fluxul luminos emis este controlat astfel încât acesta
se menține constant în timp. Astfel, parametrii lumino tehnici proiectați ai sistemului de iluminat rămân aceiași
(L100%) pentru o durată de funcționare de 50.000 ore.
Damp-proof Special – Aparat de iluminat cu protecție
la apă și praf IP67/69K

Destinat aplicațiilor speciale din industria alimentară,
secțiile de morărit-panificație, procesare materii prime,
ambalare, bucătării profesionale, spații al căror mediu
trebuie strict controlat și monitorizat. Acest aparat este
proiectat și fabricat din materiale care rezistă la vapori
corozivi (amoniac, gaze, uleiuri) și detergent. Este atât de
robust, încât poate fi spălat cu apă sub presiune (IP 69Krezistent la jet de apă la temperatura de 80 ˚C, la presiunea de 80-100 bar, cu debitul de 14-16 l/min, proiectat
de la distanța de 10-15 cm,din 4 unghiuri diferite, timp de
30 de secunde). Difuzorul este din PMMA de înaltă
calitate, iar închiderea se face prin capete de inox. Este
sigilat din construcție (Seal for Life). Aspectului său
exterior liniar și suplu i se adaugă și eficacitatea luminoasă
ridicată, de 150 lm/W.
Instalarea este facilă (prin bride de inox), terminalele
se pot conecta individual sau din unul în celălalt (precablare din construcție), fără a fi necesare scule. Conectarea
este simplă, nu sunt necesare scule (Tool-Free).
Sisteme de iluminat cu montaj pe øinæ
TruSys® – Soluția LEDVANCE pentru iluminatul
spațiilor largi

LEDVANCE răspunde noilor cerințe ale proprietarilor
de spații de depozitare, spații de producție, depozite
logistice și adaugă la actualul portofoliu de produse tip
High Bay și varianta “Smart” High Bay DALI. Sistemul de
iluminat poate fi dotat suplimentar cu senzori de prezență
și senzori de lumină, realizând o economie de energie
suplimentară celei realizate inițial de aparatul de iluminat
și atinge eficacitatea luminoasă de 140 lm/W.
ELECTRICIANUL 6/2018
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Sistemul TruSys este compus din șină (trei lungimi de
șină – 1,5m, 3m și 4,5m – precablată cu 5 sau 7 circuite,
conductori de 2,5mm) și aparatul de iluminat, extraplat, cu
lungimea de 1,5m și eficiență luminoasă de 135 lm/W.
Aspectul exterior exclusivist (“Slim Scale Design”) este
accentuat de calitatea procedeului de extrudare a aluminiului anodizat, dar și de calitatea vopsirii în câmp electrostatic. Greutatea redusă a sistemului contribuie la
instalarea facilă. Poate fi montat aplicat sau suspendat.
Distribuția fluxului luminos emis, se realizează prin
patru tipuri de lentile. Pentru aplicațiile din segmentul
industrial, au fost concepute două tipuri de lentile: Distribuție largă (Wide Beam), pentru realizarea uniformității
când sistemul de iluminat se amplasează la înălțime mică
(spre exemplu în ateliere, secții de asamblare) sau
Distribuție îngustă (Narrow Beam) pentru înălțimi mari.
Curbele fotometrice ale aparatelor de iluminat
LEDVANCE sunt disponibile în Dialux® și Relux®.
Mai multe detalii și informații:
https://www.ledvance.com/

Atât senzorii cât și sursele T8 “Substitube Connected“
utilizează protocolul de comunicare ZigBee® 3.0. Senzorii
comunică direct prin relaționare Master-Slave, raza de
detecție a prezenței umane poate fi extinsă pentru o mai
bună acoperire a incintei sau pot fi realizate grupuri pentru
a controla mai multe căi de acces (intrări sau ieșiri) simultan. Astfel se pot interconecta 200 de surse tubulare
într-un grup, sincronizându-se în funcționare atunci când o
persoană se apropie de intrarea în incintă. Senzorul poate
funcționa și ca senzor de lumină. Instalarea și interconectarea sunt simple și nu necesită specializare din partea
instalatorului.

Surse de lumină tubulare LED T8 Smart și senzori
pentru aplicații în segmentul industrial
Noua generație de surse tubulare LED T8 “Substitube
Connected” este destinată a înlocui sursele tubulare
fluorescente T8 în sistemele de iluminat ale fabricilor,
depozitelor, coridoarelor și căilor de acces, parcărilor
acoperite, având o caracteristică aparte: mai multe puncte
de access în incintă.

LEDVANCE (Romania) S.R.L.
69, Nicolae G. Caramfil Str., 5th Floor
014146, 1st District, Bucharest, Romania
Tel.: +40 (31) 823 00 10
Fax: +40 (31) 823 00 14
r.pirvescu@ledvance.com
www.ledvance.com

Bosch AVIOTEC a primit prima recunoaștere VdS
pentru detecția incendiilor cu camere video
Detecia precisæ a incendiului øi alertare în
câteva secunde
Sistemul de detectare a incendiilor AVIOTEC de la
Bosch a primit prima recunoaștere din lume de la VdS
Damage Prevention GmbH (VdS), ca o cameră video
automată pentru supravegherea focului, cu numărul
G217090. VdS este o instituție independentă, renumită
pentru siguranța și securitatea întreprinderilor și un organism armonizat pentru standardele internaționale de siguranță. Certificarea VdS este considerată un criteriu impor tant pentru decizia de a investi într-un produs și deseori
servește drept bază pentru standardizarea ulterioară EN.
VdS a elaborat o procedură de testare sofisticată
pentru detecția incendiilor pe bază de video, care în corporează recomandările 2203 privind VdS, „Cerințe
pentru software-ul pentru protecția împotriva incendiilor”
și „Cerințele pentru testarea detectoarelor de flacără”.
AVIOTEC IP starlight 8000 este primul produs din lume
care a trecut de aceste teste. Au fost testate imunitatea
împotriva alarmei false, dar și siguranța și fiabilitatea
funcțională pe termen lung în condiții dificile de mediu,
precum și influențele mecanice care apar în operare.
6
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Lumina este mai rapidæ decât fumul
Avantajul decisiv al detectării focului bazat pe camere
video este viteza sa. Analiza video a imaginilor preluate în
timp real din zona supravegheată detectează apariția
incendiului direct la sursă, indiferent de migrarea fumului
către detectorul de fum, ce poate fi afectată de curenții de
aer. Philipp Mondrik, manager de proiect la VdS, sub liniază și viteza de detecție: „În general, testele noastre
au arătat că această detecție video a incendiilor în condiții
ideale poate fi descrisă drept cea mai veche cale de detecție a incendiilor”.
Camera Aviotec de la Bosch îndeplinește criteriul
important de imunitate împotriva alarmei false într-o
măsură specială, deoarece algoritmii de detectare a
incendiilor, dezvoltați pe baza unui model fizic sofisticat și
complex al dezvoltării fumului și flăcării, definesc și
identifică cu precizie proprietățile specifice ale focului și
disting clar focul de posibilele valori de perturbație. Astfel,
AVIOTEC oferă nu numai o soluție foarte rapidă, dar și o
soluție fiabilă și robustă pentru detectarea incendiilor
video și, începând cu 16 noiembrie 2017 și cu aprobarea
VdS.
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HelaDuct: Direcționare ușoară a cablurilor
în panouri de comandă
de comandă, astfel încât cablurile individuale să
poată fi apoi așezate. Deoarece canalele de
cabluri HelaDuct au o soluție brevetată, pot fi
adaptate și alte accesorii adec vate. Acestea
includ, de exemplu, dispozitive de prindere și
baze, care permit cablurilor să fie bine fixate în
canale. Acest lucru înseamnă că dacă pozăm
cablurile vertical, nu există riscul de cădere a
cablurilor din canal.
Montarea finală a capacului este ușoară, dar
deza sam blarea necesită un dispozitiv special,
astfel încât capacul să reziste la vibrații puternice.
Capacul protejează canalul de cablu și cablurile de
influențele externe. În funcție de diametrul
cablului, canalele de cabluri sunt disponibile în
două versiuni: HTWD-PN pentru diametre mai
mici și HTWD-PW pentru diametre mai mari.
Construcție simplificată a panourilor: instalare profesională a cablurilor cu gama
Lățimea benzilor și a fantelor caracterizează
de produse HelaDuct
aceste două variante. Pentru ca fiecare client să
Cu seria HelaDuct, HellermannTyton oferă o soluție de găsească canalul de cabluri potrivit pentru dulapul său de
sistem de înaltă calitate pentru panouri de comandă și, comandă, sunt disponibile diferite lățimi și lungimi ale
complementar, oferă o gamă largă de accesorii pentru canalelor.
diverse aplicații și cabluri.
Mai multe informații la: officero@hellermanntyton.at.
Canalele de cablu de înaltă calitate HelaDuct de la
HellermannTyton permit o rutare
optimă a cablurilor și astfel asigură
ordinea și siguranța în dulapurile de
co mandă. Datorită unor nituri de
expandare adecvate, canalele pot fi
fixate ferm și sigur, astfel încât
cablurile individuale să poată fi apoi
așezate, făcând munca extrem de
ușor de realizat.
Canalele de cabluri nu numai că
ghidează cablurile în mod fiabil de la
A la B, dar permit și adăugarea sau
ramificarea altor cabluri în orice nu măr de puncte prin simpla rupere a
pereților. Acest design optimizat
permite, de ase menea, conectarea
mai multor canale între ele, men ți nând marginile netede și fără frecare
în orice moment, protejând cablurile
și izolația acestora, precum și dege tele instalatorilor.
Cu ajutorul unor nituri de expan dare adecvate, canalele de cabluri pot
Cu cleme HelaDuct de susținere a cablurilor și alte accesorii, puteți asigura un aspect elegant al
fi fixate în siguranță în fiecare dulap
dulapului de comandă și puteți economisi timp și bani
ELECTRICIANUL 6/2018
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Muzeul Ny Carlsberg Glyptotek
Renumitul Muzeu de Artă din Copenhaga crește gradul de
confort cu Honeywell Outcome Based Service
Muzeul Ny Carlsberg Glypotek din Copenhaga a implementat una dintre cele mai inovatoarea soluții din portofoliul Honeywell
Building Technologies - Outcome Based Service.
Acest serviciu permite extragerea parametrilor analitici ai clădirii și elaborarea unui plan care optimizează consumul de energie și
de spațiu, confortul vizitatorilor și al angajaților și, într-un final, costurile operaționale ale clădirii.
În cazul muzeului din capitala daneză, Outcome Based Service ajută la crearea unui climat optim pentru prezervarea operelor de
artă și oferirea unei experiențe superioare vizitatorilor.
Outcome Based Service face parte din portofoliul Honeywell Connected Services, noua generații de soluții IoT care aduc
beneficii unice proprietarilor sau utilizatorilor de clădiri, fie ele birouri, stadioane, aeroporturi, spitale, unități de producție. Mai multe
detalii, în studiul de caz.

Studiu de caz
Muzeul Ny Carlsberg Glyptotek din Copenhaga
găzduiește peste 10.000 de opere de artă, care sunt
împărțite în mai multe categorii: piese din epoca antică,
sculptură daneză și franceză, picturi din secolul al XIX-lea,
incluzând operele unor artiști precum Auguste Rodin,
Toulouse-Lautrec, Manet, Monet, Renoir, Cezanne și
Gauguin.
Deschis pentru public pentru prima dată în 1897,
muzeul Ny Carlsberg Glyptotek a adăugat două noi aripi în
1906 și 1996, conectate printr-o Gradină de Iarnă în formă
de dom. Muzeul este un magnet cultural, în care se
desfașoară, în mod regulat, lecturi de poezie, concerte,
conferințe și dezbateri, în auditoriu și sălile și galeriile din
jurul acestuia.
8
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Rezumatul proiectului implementat de
Honeywell
Având clădirile centrale construite de-a lungul unei
perioade de 100 de ani începând cu secolul 19, muzeul Ny
Carlsberg Glyptotek a dorit să beneficieze de tehnologia
avansată și de informațiile disponibile pentru a îmbunatăți
eficiența energetică și a ameliora experiența vizitatorilor și
a personalului.
Crearea mediului potrivit a fost esențială în asigurarea
performanței muzeului și conservarea valorilor aflate în
interiorul acestuia.
Honeywell a implementat Outcome Based Service,
parte a portofoliului Connected Services, împreună cu
platforma Enterprise Building Integrator (EBI) pentru a
îmbunătăți calitatea de ansamblu a sistemelor de mediu și
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pentru a facilita trecerea de la programul de mentenanță
planificată către un mod mai eficient și mai rentabil de
mentenanță predictivă.
Obiectivele clientului
• Să îmbunătățească sistemul de management al
clădirii per ansamblu și să reducă perioadele de nefuncționare;
• Să perfecționeze gradul de confort pentru vizitatori și
personal;
• Să asigure controlul ambientului din interiorul
galeriilor și sălilor în ceea ce privește controlul precis al
temperaturii și controlul umidității;
• Să creeze capacitatea suplimentară de lucru pentru a
putea implementa și alte îmbunătățiri ale sistemului;
• Să optimizeze investițiile operaționale;
• Să creeze o modalitate durabilă de raportare în timp
real, care să asigure acțiunea promptă la evenimente,
alarme și la necesarele actualizări de sistem.
Soluia Honeywell
• Am instalat produsul Enterprise Buildings Integrator
(EBI), interfața care integrează managementul și controlul
sistemelor de încălzire, ventilare și aer condiționat (HVAC)
ale muzeului și sistemele mecanice într-o platformă
comună, pentru a avea acces la informațiile de management al consumului energetic și pentru a implementa
cu ușurință strategii de control îmbunătățite.
• Am implementat Outcome Based Service (OBS),
care este o suită de servicii software inteligente, ce
utilizează monitorizarea automată de clădiri 24/7 și
ELECTRICIANUL 6/2018
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generează statistici în timp real pentru a asigura operarea
sistemelor în condiții optime. OBS eficientizează, de
asemenea, capacitatea de a identifica defecțiuni în sistemele muzeului Ny Carlsberg Glyptotek, ceea ce duce la
accelerarea timpului de răspuns, ajută în prioritizarea
activităților de mentenanță, reduce costurile de func ționare și crește economia de energie și longevitatea
echipamentelor.

• Am folosit informația obținută pentru a dezvolta
Indicatori de Performanță tangibili care conduc spre
nevoile clientului, precum confortul în spațiu și climatul
optim în galerii și Săli ale muzeului.
• Am trecut la un program de mentenanță flexibil,
concentrat pe păstrarea performanței sistemului, spre
deosebire de asigurarea numai a unui număr de vizite
planificate pentru verificarea unui anumit echipament.
Rezultatele
• Informațiile obținute în timp real despre instalații
cresc performanța operațională, oferind eficiență optimă
și maximizează fiabilitatea sistemului de management al
clădirii.
• Statisticile OBS au relevat multiple oportunități de
îmbunătățire imediată, inclusiv schimbări în ciclurile de
control și operațiunile manuale și au identificat valve
defecte și pompe care necesitau să fie schimbate înainte
de a impacta climatul din muzeu și pe vizitatorii acestuia.
• Prin optimizarea strategiei de control și a centralei
din locație, s-a crescut performanța confortului din muzeul
Ny Carlsberg Glyptotek de la 55% înainte de instalare la
98%.
• Luarea deciziilor pe baza informațiilor obținute astfel
și mutarea către strategia de mentenanță predictivă a
eliberat aproximativ 20% din capacitatea de lucru a
echipelor de mentenanță, capacitate folosită acum pentru
alte cerințe tehnice ale muzeu. Aceasta face ca echipa să
devină mai productivă decât înainte și generează valoare
adăugată mai mare cu aceeași investiție.

Honeywell Building Technologies Romania
Str. George Constantinescu nr. 3,
Clădirea Upground, intrarea A, et. 4
RO-014459 București
Tel. +40 (0)31 224 36 10 • Fax +40 (0)21 204 81 65
www.honeywell.com/worldwide/en-ro
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SOLUTII

INTEGRATE
PENTRU CASE INTELIGENTE

MyHOME_Up: evoluție în automatizarea locuinței
Soluția oferită de Legrand sub marca BTicino îmbină designul elegant și tehnologia inteligentă pentru a asigura
atât o instalare ușoară, cât și o experiență excelentă utilizatorului final.
MyHOME_Up îți aduce la îndemână simplitatea inovației.
Sistemul oferă personalizare avansată și un maximum de confort, cu un control facil al iluminatului,
storurilor, temperaturii, sonorizării și interfoniei.

EVOLUȚIE ÎN
AUTOMATIZAREA
LOCUINȚEI

Utilizatorul poate controla cu ușurință toate funcțiile de pe smartphone sau tabletă și își poate crea
singur scenariile în funcție de nevoile sale, cu activare programată, bazată pe evenimente sau prin
geo-localizare.

Cum este posibil ca totul să fie atât de ușor?

Mulțumită aplicației intuitive pentru smartphone MyHOME_Up App și a serverului MyHOMEServer1.
MyHOME_Up App
O singură aplicație
pentru a asocia
dispozitivele și
pentru a controla
toate funcțiile.

Ground floor

Kitchen

•

+

•

Music

•

Coloured light
Light
Shutter

MyHOMEServer1
Inima sistemului
MyHOME_Up:
serverul ce permite
controlul prin aplicație.

Fără configurare fizică
Auto-învățare și asociere
a dispozitivelor utilizând
aplicația
Controlul scenariilor
inteligente

Instalare simplă și rapidă

Descarcă aplicația MyHOME_Up disponibilă pentru tabletă și smartphone, iOS și Android.

_1

Conectează și alimentează toate echipamentele
sistemului MyHOME_Up

_2

BUS
MyHOMEServer1

Conectează dispozitivul MyHOMEServer1:
procedura de auto-învățare va fi complet automată.
După câteva minute, toate actuatoarele vor fi
pregătite pentru asociere

_3

Deschide aplicația MyHOME_Up:
toate dispozitivele vor fi la îndemâna ta,
pentru a fi asociate

Urmează pașii din aplicație
Odată ce faza de setare a fost terminată, aplicația este deja configurată.
Pentru fiecare
funcție pe care
vrei să o setezi,
selectează
pictograma
corespunzătoare
și dă-i un nume.

CONFORT

•

Apasă butoanele
dispozitivelor pe
care vrei să le
asociezi.

SECURITATE

•

MANAGEMENTUL ENERGIEI

•

Setarea este
completă.
Actuatoarele și
controlul acestora
sunt asociate.

SISTEME DE ACCES AUDIO ȘI VIDEO

•

CONTROL CENTRALIZAT

www.legrand.ro
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SIGURANT,A LA INCENDIU

Siguranța pentru depozite – camerele video
împotriva incendiilor
Articol preluat din Gulf Fire magazine, Iulie 2018
Depozitele pot fi coșmarul unui pompier. Incendiile depozitelor duc, de obicei, la răniri corporale sau decese, iar lipsa
tehnologiilor de detecție timpurie și încărcările imense cu material inflamabile din depozite duc adesea la apariția pompierilor pe
teren doar pentru a vedea că este prea târziu, focul devenind deja prea periculos pentru a risca să intre în depozit. Pierderea totală a
clădirii este de cele mai multe ori rezultatul tipic.

Tehnologia de detecție a incen diilor bazată pe teh nologia video
promite detecția mai rapidă și mai
precisă a unor astfel de incendii
potențial devastatoare, permițând
pompierilor să limiteze pagubele.
Cele mai multe depozite sunt
caracterizate de tavane înalte și
suprafețe foarte mari, având ca re zultat un volum mare de aer, în in teriorul căruia detecția focului este o
provocare majoră pentru tehnologiile
tradiționale de de tecție. De obicei,
astfel de tehnologii au fost dezvoltate
pentru a descoperi prezența fumului,
căldurii sau flăcărilor. În mediile de
depozitare, detectarea căldurii prin
sprinklere este o tehnologie frecvent utilizată, dar chiar și
sistemele de aspersoare complet compatibile ar putea să
nu poată stinge incendiul pe care l-au detectat. Utilizarea
de sprinklere, de asemenea, nu evită potențialul apei de a
face mai mult rău decât focul în sine. Ele sunt concepute
pentru a salva clădirea, nu mărfurile din interior.
Detecția fumului este considerată o opțiune fiabilă
pentru detecția timpurie a incendiului. Fumul se produce
de obicei înainte ca orice flacără să devină vizibilă. Cu
toate acestea, detectoarele de fum tradiționale au nevoie
de fum care să ajungă la locul lor de amplasare, ceea ce

12
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reprezintă o provocare în depozitele mari. Montate la
nivelul plafonului, detectoarele sunt de obicei departe de
sursa fumului. Mai mult, având în vedere volumul mare al
unui depozit, fumul este puternic diluat. Un incendiu de
pornire nu poate produce astfel suficient fum pentru a fi
detectat sau o flotabilitate suficientă pentru a alimenta
fumul până la tavanul în care sunt localizate detectoarele.
Singura tehnologie de detectare a fumului care nu are
nevoie de fum pentru a migra la senzor este cea video.
Detecția fumului bazată pe camere video se face în
esență printr-un set de algoritmi într-o cameră inteligentă.
Acești algoritmi procesează imaginea
camerei pentru a determina dacă
există fum și pot detecta un incendiu
de îndată ce fumul intră în câmpul
vizual. În acest fel, acestea pot
acoperi suprafețe și volume mai mari
decât detectoarele punctuale, radiale
sau cu aspirație, ceea ce le face o
soluție mult mai accesibilă pentru
mediile de depozitare. În plus, în
astfel de medii, detecția video e mult
mai rapidă decât detecția con ven țională a fumului. Se poate detecta
un incendiu de pornire în secunde, în
timp ce alte tehnologii vor avea
nevoie de minute, datorită migrației
lente a fumului - minute care pot face
diferența între un incident minor și un
dezastru.
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utilizează același cablu, permițând
chiar acestor dispozitive să bene ficieze de sursele de alimentare
neîntreruptibile (UPS) ale switch-urilor
Ethernet. Soluțiile de detecție a
incendiilor bazate pe soluții video au
astfel valori foarte bune ale TCO
(Total Cost of Ownership).
Analiza video combinæ
sigurana øi securitatea

Detecteazæ fumul øi flæcærile
Dar supravegherea video poate face mai mult decât
detectarea fumului. Dacă utilizați un set de algoritmi
pentru a identifica fumul, puteți pune în aplicare și un alt
set pentru a face față flăcărilor. Caracteristicile flăcării
diferitelor incendii sunt bine înțelese, prin urmare
detectarea flăcării prin algoritmi inteligenți este la fel de
fiabilă ca detectarea fumului. Folosirea camerelor video
pentru detectarea flăcărilor adaugă valoare suplimentară
prin vizualizarea completă a scenei. Prin urmare,
operatorul poate localiza cu precizie zona de inițiere a
focului, precum și mărfurile implicate, oferind potențial
timp prețios pentru lupta împotriva incendiilor. Imaginea
video poate fi de asemenea utilizată pentru a verifica
alarmele în primul rând, evitând astfel alarmele false
costisitoare.
Cu toate acestea, detecția focului bazată pe camere
video (VFD) este, în sine, imună împotriva unor astfel de
alarme false. Algoritmii inteligenți ai camerei permit o
diferențiere foarte precisă între un foc real și valori
perturbatoare, cum ar fi mișcarea, reflexiile sau schimbarea condițiilor de iluminare. În cadrul testelor interne,
Bosch Security Systems a obținut, prin urmare, cea mai
mare fiabilitate a detecției în toate încercările de incendiu
(TF1 până la TF8) conform EN54.
Sistemele de detectare a incendiilor bazate pe sisteme video pot
varia de la un singur dispozitiv până la
un sistem de camere distribuite în
rețea, cu o consolă centrală și un
sistem de management. Ele pot
transmite alarme prin Ethernet către
centrul de monitorizare sau chiar la un
dispozitiv mobil, dar pot și să le
transmită unui panou de alarmă
existent. Dispozitivele inteligente
acoperă zone largi, necesită o
întreținere redusă și nici măcar nu
necesită alimentări individuale. Cu
teh nologia Power over Ethernet
(PoE), alimen tarea și datele video

În timp ce detectarea incendiilor
pe bază de imagini video poate fi mai
fiabilă și mai accesibilă decât celelalte
tehnologii în majoritatea scenariilor
de depozitare, aceasta oferă un
avantaj suplimentar pe care nicio altă opțiune nu o poate
oferi: să combine siguranța și securitatea.
După instalarea unui sistem video de detectare a
incendiilor, operatorul unui depozit poate folosi aceleași
camere video pentru supraveghere video. Există o
mulțime de motive pentru a monitoriza depozitul, evitarea
furtului fiind cea mai evidentă. Dar, la fel cum algoritmii
inteligenți pot identifica fumul sau flăcările, alții pot
detecta mișcări neobișnuite, precum și coloane blocate
sau ieșiri de urgență, sporind astfel siguranța și eficiența
operațională. Și, în cele din urmă, multe incendii din depozite sunt de fapt produse prin incendiere intenționată,
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Precondiii pentru VFD

iar supravegherea video poate fi un mijloc foarte eficient
de prevenire. În Statele Unite, NFIRS și NFPA (National
Fire Protection Association) au publicat studii care indicau
faptul că incendierea a reprezentat cauza a 13% din toate
incendiile din depozite (al doilea, după cauzele electrice,
cu 14%). Incendiile provocate pentru distrugere provoacă
mult mai multe pagube decât incendiile ocazionale.
Reprezentând 13% din incendii, incendierea a condus la
21% din pagubele produse. În Marea Britanie, Asociația
pentru protecția împotriva incendiilor (FPA) a publicat
chiar date care indică faptul că incendierea a fost responsabilă pentru 46% din toate incendiile mari din depozite la sfârșitul anilor 1990. Supravegherea video,
combinată cu detecția focului bazată pe camera video, nu
numai că poate oferi o detecție rapidă și fiabilă a incendiilor din depozit, dar poate împiedica, de asemenea, ca
multe dintre acestea să înceapă. De asemenea, supravegherea video ajută la analiza cauzelor.
Existæ douæ abordæri ale deteciei video a
incendiilor -VFD
VFD poate completa tehnologiile existente, cum ar fi
sprinklerele sau detectoarele de fum, crescând în mare
măsură viteza și precizia detectării incendiilor. Pe lângă
cazul depozitelor, sunt multe alte
situații în care există opțiuni, dar
acestea sunt nesatisfăcătoare. Ele
includ medii cu camere înalte, zone
cu praf și umezeală sau spații des chise foarte mari. Pe de altă parte,
VFD poate fi o soluție pentru aplicații
în care nu există altă soluție. În fa bricile de cherestea cu materiale in flamabile în cantități mari - în conformitate cu NFIRS și NFPA lemnul tăiat
este chiar cel mai comun ma terial
care se aprinde în depozite. Han garele de avioane sau halele cu spații
ample, ce necesită monitorizare, cum
ar fi sala turbinelor din cen tralele
electrice, sunt alte exemple.
14
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O condiție naturală pentru
detecția cu camera video -care este
nativă la orice cameră video, este
necesitatea iluminatului. Flăcările
și/sau fumul trebuie să fie vizibile
pentru a fi detectate de camera
video. Astăzi Bosch oferă VFD cu
camere IP de rețea selectate pentru
condiții de iluminare foarte scăzute.
Odată integrate, aceste componente
de sistem sensibile la lumină și inte ligență se adaugă la detecția incendiilor bazate pe camere video într-un
mediu foarte nefavorabil. Deși de tecția incendiilor bazate pe video
oferă beneficii semnificative, inclusiv siguranță supli mentară, trebuie menționat că astăzi nu poate înlocui
instalațiile EN54. Acesta este un element activ de lucru în
ISO, însă FM3232 și UL286B sunt disponibile astăzi. În
2017, Bosch a devenit primul producător din lume care a
obținut recunoașterea de către VdS Damage Prevention
GmbH (VdS) pentru detectarea focului cu camera video
AVIOTEC, o cameră video automată pentru suprave gherea focului cu număr G217090. VdS este un organism
independent armonizat pentru standardele internaționale
de siguranță. Emblema de calitate VdS este considerată
un criteriu important de investiție și poate servi adesea
drept bază pentru o standardizare EN ulterioară. Pentru
operatori, VFD se poate dovedi cea mai bună opțiune
disponibilă acolo unde nu există o soluție conformă EN54.
VFD deține, de asemenea, potențialul de a permite
acoperirea asigurărilor pentru un mediu care până acum a
trebuit să funcționeze neasigurat. În alte situații, ar putea
foarte bine să completeze sistemele existente de alarmă
de incendiu pentru a crește nivelul de siguranță, pentru a
integra supravegherea video și pentru a permite detectarea incendiilor cât mai curând posibil, pentru a minimiza
daunele.
Pentru mai multe informații, vizitați:
www.boschsecurity.com
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ECHIPAMENTE

Flexibilitate în etichetarea dispozitivelor
electrice și electronice
Etichetele cu instrucțiuni esențiale și practice aplicate pe
dispozitive electrice și electronice sunt importante pentru
siguranță, conformitate și facilitarea utilizării. Brady Corporation
oferă o gamă completă de etichete fiabile, care pot fi create cu
flexibilitate maximă și imprimate cu tehnologii avansate.

Flexibilitate excelentæ
Pe etichetele pentru dispozitive pot fi incluse mai
multe informații grație imprimării extrem de precise, prin
care mai multe caractere speciale, simboluri, semne, sigle
și litere din orice alfabet își mențin lizibilitatea maximă cu
fonturi mici. Aceasta permite flexibilitate sporită în privința
conținutului etichetelor și ajută companiile să le ofere
asistență mai bună clienților în ceea ce privește instrucțiunile de siguranță, informațiile de conformitate și identitatea mărcii prin adăugarea siglei unei companii. De
asemenea, Brady oferă asistență specializată pentru
grafică, pentru a ajuta la crearea unor etichete cu impact
și claritate maximă.

Imprimate complet sau finalizate în unitatea
dumneavoastræ
Etichetele pot fi oferite imprimate complet și gata de
aplicare fie manual, fie cu un alimentator de etichete și
utilaje existente de tip „pick & place” din linii de producție
automatizate. De asemenea, etichetele pot fi imprimate
parțial în prealabil și finalizate în unitățile de producție a
dispozitivelor, folosind o imprimantă Brady pentru a completa coduri de lot, date de producție sau alte informații. În
cadrul producției automatizate, acest lucru poate fi realizat
cu sistemul de imprimare și aplicare BSP61 sau cu imprimanta industrială de etichete BradyPrinter i7100 și
alimentatorul de etichete ALF14.
Fiabilitate maximæ
Etichetele Brady sunt fiabile și pot rezista pe toată
durata de viață a numeroase dispozitive electronice și
electrice, chiar și când sunt expuse la condiții extreme,
cum ar fi temperaturi ridicate sau scăzute, umiditate,
abraziune, uleiuri și lubrifianți, condiții meteorologice
ostile și substanțe chimice. Este disponibilă o gamă largă
de materiale pentru etichete fiabile, recunoscute de UL,
care rămân fixate pe orice suprafață. În funcție de aplicație, Brady poate determina materialul de etichete care
va oferi fiabilitatea dorită pentru orice dispozitiv.

BRADY România
World Trade Center, Piata Montreal, nr 10, Intrarea F,
Etajul 1, Birou 1.16, Sector 1, Bucuresti, 011469
www.bradyeurope.com/customlabels
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CoolSiC – diode Schottky pe bază de
carbură de siliciu
CoolSiC este una dintre cele mai avansate game de circuite
bazate pe carbură de siliciu dintre cele disponibile la ora actuală
pe piață. Produsele din această serie permit utilizarea unor
circuite de răcire mai puțin pretențioase (de exemplu, radiatoare
cu dimensiuni mai mici) și, totodată, contribuie la reducerea
considerabilă a dimensiunilor întregului echipament.

Carbura de siliciu se numără printre materialele care au
șansa de a revoluționa în viitor electronica și energetica.
Spre deosebire de siliciu, carbura de siliciu este caracterizată de o bandă interzisă mai mare (3 eV), o mai mare
tensiune de străpungere și o mai bună conductivitate
termică, însă este mai greu de prelucrat tehnologic. Abia
în anii ’90 ai secolului trecut tehnologia creșterii de monocristale din acest semiconductor a ajuns să fie stăpânită,
iar producția în serie a circuitelor electronice bazate pe
acesta a început abia în primii ani ai secolului al XXI-lea.
Datorită caracteristicilor, acest material este excelent
pentru realizarea de elemente destinate funcționării în
circuitele din sistemele electroenergetice.

16
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Utilizarea carburii de siliciu în seria CoolSiC
Unul dintre liderii în proiectarea și producția de elemente electronice bazate pe carbură de siliciu este firma
Infineon Technologies, care produce circuite din acest
material încă din 2001. În momentul de față, Infineon are
în oferta sa, printre altele, circuite de putere care includ
tranzistoare MOSFET și diode Schottky, fabricate în
tehnologia CoolSiC, bazată chiar pe carbura de siliciu.
Seria CoolSiC cuprinde câteva grupe de circuite, și
anume întrerupătoare bazate pe tranzistoare MOSFET,
diode Schottky, precum și circuite hibrid, care includ în
structura lor un tranzistor cu siliciu IGBT și diode fabricate
din carbură de siliciu. Seria CoolSiC constă în elemente în
diferite tipuri de carcase, iar catalogul produselor oferite
este extins în permanență.
Diodele Schottky din seria CoolSiC
În catalogul Transfer Multisort Elektronik putem găsi, la
ora actuală, câteva zeci de diode
Schottky din seria CoolSiC, în carcase
destinate atât montării pe suprafață,
cât și prin orificiu. Tensiunea de străpungere admisă a acestor elemente
este cuprinsă între 600V și 1200V,
curentul de conducție ajunge la 40 A,
iar puterea admisă la 402 W (pentru
modelul IDW40G120C5BFKSA1).
Toate circuitele din această gamă
funcționează într-un interval larg de
temperaturi ale mediului ambiant, între
-55°C și 175°C.
Spre deosebire de elementele
analogice cu siliciu, diodele din seria
CoolSiC sunt caracterizate de:
• posibilitatea funcționării la o temperatură ambiantă mai mare și la
niveluri de tensiune mai ridicate;
• o valoare maximă admisă a tensiunii inverse de câteva ori mai
mare;
• timp de comutație mai scurt;
• rezistență mai scăzută în con ducție directă.
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Avantaje similare prezintă și celelalte elemente
din seria CoolSiC, de exemplu comutatoarele bazate
pe tranzistoare MOSFET.
Avantajele circuitelor fabricate pe bazæ de
carburæ de siliciu
În cazul utilizării unor circuite din carbură de siliciu,
datorită valorii mai mari a temperaturii de funcționare
maxime a acestora, nu mai este necesară disiparea
unei cantități la fel de mari de căldură ca în cazul
elementelor din siliciu. Astfel, pot fi utilizate circuite
de răcire mai puțin pretențioase, de exemplu radiatoare de dimensiuni mai mici. Și se știe că sim plificarea sistemului de răcire înseamnă reducerea
costurilor acestuia, compensând prețurile mai mari
ale elementelor fabricate în tehnologia SiC.
Pe de altă parte, limitarea dimensiunilor ele mentelor de evacuare a căldurii permite reducerea
considerabilă a dimensiunilor întregului echipament,
fapt care poate fi deosebit de important în multe
aplicații.
Utilizare
Datorită caracteristicilor avantajoase, circuitele de
putere bazate pe carbura de siliciu sunt utilizate pe
scară tot mai largă în electroenergetică, în special în
aplicațiile mai pretențioase. Sunt prezente, în
general, în sursele de alimentare în comutație de
înaltă clasă, în panourile fotovoltaice și în sistemele
de iluminat. Sunt utilizate acolo unde sunt importante
fiabilitatea, rezistența la tensiuni inverse ridicate,
viteza mare de comutare și pierderi de putere cât mai
mici. Sunt de neînlocuit atunci când este necesară
funcționarea la o temperatură ambiantă ridicată.
Având în vedere că, de câțiva ani, popularitatea lor a
crescut foarte mult, se preconizează că, în viitorul
apropiat, vor fi utilizate pe scară largă și în alte
domenii, cum ar fi industria auto.
Rezumat
Seria CoolSiC este, în
momentul de față, una
dintre cele mai moderne și
mai mari game de circuite
bazate pe elemente semi conductoare fabricate din carbură de siliciu. Cu siguranță,
merită să avem în vedere această
grupă de produse atunci când
proiectăm circuite de mare putere.
Producătorul acestora – firma Infineon
Technologies se numără printre pionierii acestei
tehnologii și, de câțiva ani, o dezvoltă în permanență.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul firmei
Transfer Multisort Elektronik (www.tme.eu).
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Camerele video Bosch Aviotec
detectează incendiile
Ce este detecia video a incendiilor ?
Prin VFD (Video-based Fire Detection) specialiștii în
supraveghere video identifică detecția incendiilor folosind
camere video echipate cu un soft special, pentru a face
acest lucru direct. Standardul german VdS pentru detecția
video a incendiilor a fost elaborat de curând, iar camera
video Bosch Aviotec a primit certificarea VdS, element
important pentru recunoașterea performanțelor sale.
Camera video Aviotec de la Bosch
Camera Bosch Aviotec IP starlight 8000 face analiza în
timp real a imaginilor preluate de la
locul supravegheat. La apariția flăcării
deschise și/sau a fumului, camera
Aviotec sesizează rapid fenomenul
prin algoritmii inteligenți inte grați
direct în cameră și transmite către
managementul sistemului de supraveghere imaginile în direct de la locul
producerii incendiului ca și semnalul
de alarmă la incendiu.
Astfel sunt detectate și semnalate
rapid incendii incipiente în zone unde
se derulează procese industriale,
depozite, în spațiile unor facilități de
transport bunuri și oameni, în energie
și utilități. Avantajele soluției oferite
de Aviotec țin de detecția rapidă a
focului la sursă, în spații cu deschideri
mari, unde detecția cu senzorii clasici
de fum este mai puțin eficace, iar
mediul ambiental poate fi unul umed,
cu praf, iar riscul de producere a
incendiilor este ridicat.
Cum lucreazæ camera
Aviotec IP starlight 8000?
Există un model fizic al flăcării, ce
include:
• Culoarea nucleului flăcării;
• Pulsația flăcării;
• Forma flăcării.
Există un model fizic al fumului degajat de flacără, ce
se face prin:
• Detecția mișcării obiectelor transparente;
• Direcția constantă și viteza acestor obiecte;
• Mișcări tipice de ridicare.
Implementate în softul camerei Aviotec IP starlight
8000, aceste modele permit detecția în câteva secunde a
incendiului, direct de la sursă, cu daune minime.
18
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Senzorii de fum pot avea reacții târzii, dacă sunt plasați
în tavanul aflat la înălțime al încăperii supravegheate.
Distanța mare întârzie detecția. Și curenții de aer rece pot
împiedica fumul să ajungă la senzorii clasici plasați pe
plafon. În ambele cazuri, camera Aviotec IP starlight 8000
reacționează rapid și sigur.
Pentru mai multe informații, vizitați
www.boschsecurity.com
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STEINEL: Mișcare sau prezență? SensNorm, propunere de
normă europeană pentru senzorii de detecție a persoanelor
Senzorii de mișcare și senzorii de prezență sunt două
tipuri de echipamente de detecție a persoanelor ce sunt
similare ca funcționare și care se confundă destul de des
în realizarea proiectelor, afirmă dl. Bogdan Duduță, director de marketing la Steinel România. Anul acesta, la
târgul L&B de la Frankfurt a fost lansată ideea unei norme
denumită SensNorm, o reglementare care va preciza clar
specificațiile tehnice ale celor 2 tipuri de senzori și va
permite proiectanților dar și beneficiarilor să facă o diferență clară între cele două tipuri de senzori de detecție a
persoanei. Norma nu va avea un caracter obligatoriu, dar
va delimita clar prin valorile unor caracteristici bine
definite, cele două tipuri de produse.
Această normă va clarifica situația produselor de detecție și va evita situația în care senzorii de prezență
plasați într-un proiect, nu corespund necesităților
concrete ale beneficiarului, fie pentru că necesitățile nu au
fost specificate clar de beneficiar, fie că nu au fost corect
identificate de către proiectant.
În prezent, după cum spunea dl. Bogdan Duduță,
specificațiile unui proiect de iluminat sunt de multe ori

neclare și confuze pe partea de detecție a persoanei
pentru că nu se face o clară definire a cerințelor legate de
detecție (a prezenței sau a mișcării) și prin urmare există
riscul alegerii unui detector neadecvat, ce nu va satisface
cerințele beneficiarului.
Prezența persoanei este detectată de regulă folosind
detectoare în infraroșu, cu sensibilitate mare la detecție și
care au un număr ridicat de zone de detecție. Aceste
detectoare se folosesc în zone cu prezență umană mai
redusă și cu mișcări relativ puține, cum sunt birourile,
clasele. Se folosesc și tehnologii de vârf cum sunt detecția cu ultrasunete și cea cu microunde. Cel mai
performant echipament de detecție este senzorul
Truepresence, lansat anul acesta la L&B, ce detectează și
mișcările implicite ale ființei umane, cum este respirația.
Mișcarea persoanei este detectată cu detectoare în
infraroșu cu un număr mai mic de zone. Detectoarele de
acest fel se folosesc la zone de trecere, culoare, coridoare, peroane.
http://www.steinel.ro
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OPTEX oferă câteva sfaturi pentru operarea
în condiții optime a soluțiilor de detecție
din seria VXI

OPTEX, lider mondial in dezvoltarea de soluții de detecție,
vine cu câteva precizări pentru integratorii și utilizatorii de
dispozitive din seria VXI, care să permită operarea acestora în
condiții optime, cu rezultate cât mai bune în orice mediu în care
sunt instalate.

Creată pentru a înlocui vechea generație VX-402, seria
de detectoare VX-Infinity conține nu mai puțin de 8 modele, cu alimentare prin cablu sau de la baterii, cu tehnologie PIR (passive infrared) duală sau mixtă, PIR +
microunde și cu soluție anti-mascare. Astfel, utilizatorii
beneficiază de o flexibilitate deosebită, care le permite să
aleagă întotdeauna modelul potrivit pentru orice scenariu.
Însă, pe lângă alegerea modelului potrivit, performanța
detecției poate fi influențată și de alți factori, precum
poziția sau configurarea dispozitivelor și, de aceea,
OPTEX face câteva recomandări în acest sens, foarte
simplu de pus în practică.
Este important ca în momentul proiectării și instalării
unui sistem de securitate care include detectoare din
seria VXI, acestea să fie montate corect, la o înălțime
cuprinsă între 0.8 și 1.2m, căci acesta este intervalul în
care detecția se obține cu precizia maximă. După instalare
tehnicienii pot ajusta acoperirea, pe o distanță cuprinsă
între 2.5 și 12m, având la dispoziție setări de la 1 la 5. O
etapă foarte importantă este și cea de testare a capabilității de detecție a senzorului, prin deplasarea unei
persoane în zona care se dorește a fi monitorizată. În
acest fel, utilizatorul are confirmarea că sistemul de secu ritate operează în parametrii doriți și strict în perimetrul
corect. Iar, pentru un plus de exigență, testul poate fi
20
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repetat în condiții diferite de iluminat
ambiental.
Un alt aspect important care trebuie
avut întotdeauna în vedere la instalarea
de dispozitive din seria VXI ține de ca racteristicile tehnice ale acestora și
anume că pot acoperi un unghi de 90˚, pe
o distanță de până la 12m. Deși o astfel
de caracteristică este benefică pentru utilizatorii care doresc să monitorizeze spații
largi, ea poate deveni problematică în
situațiile în care se dorește su prave gherea unei regiuni restrânse. Astfel,
dacă aria de detecție standard se suprapune cu zone de tranzit public, pot fi
generate alarme false și nedorite. Din
acest motiv, detectoarele din seria VXI
sunt acompaniate de o serie de accesorii
de mascare, special concepute pentru a
limita detecția la anumite zone, după
modele prestabilite. Drept urmare,
OPTEX recomandă întotdeauna o analiză prealabilă a ariei
care urmează a fi monitorizată, pentru a putea monta
accesoriul de mascare adecvat atunci când este necesar.
În concluzie, detectoarele OPTEX din seria VXI reprezintă soluții moderne și precise, potrivite pentru o
multitudine de scenarii de utilizare. Datorita caracte risticilor lor tehnice, integratorii și utilizatorii pot obține
eficiență maximă atunci când urmează câteva reguli
simple la instalarea și configurarea lor. Produsele OPTEX
pot fi comandate prin canalul de distribuție din România
format din cinci companii: BNT, ELKO România, NOD,
SECPRAL și Siel Invest. Acești parteneri beneficiază de
condiții speciale de comercializare și servicii de cel mai
înalt nivel din partea OPTEX.
Despre Optex
OPTEX Co. Ltd este lider global în dezvoltarea de
soluții de detecție, senzorii OPTEX dedicați supravegherii
de interior și de exterior fiind distribuiți la nivel mondial.
Printre produsele lansate se numără atât detectoare cu fir
și wireless, cât și senzori specializați, cu rolul de a activa
sistemele CCTV. De asemenea, OPTEX este dezvoltatorul unui detector laser de clasa I, dedicat celor mai
rafinate integrări de sisteme de securitate. De la lansare și
până acum, OPTEX și-a construit reputația la nivel mondial
de fabricant de produse și tehnologii inovative și de
calitate.
Mai multe detalii la:
www.optex-europe.com/products/

ELIOT
DĂ VIAȚĂ DISPOZITIVELOR

PROGRAMUL

Eliot este programul lansat de Legrand în 2015 pentru a susține
dezvoltarea accelerată a Internet of Things în portofoliul său de soluții.
Programul Eliot urmărește să dezvolte soluții conectate, oferind beneficii
pe termen lung atat pentru utilizatorii finali cât și pentru profesioniști.
Prin intermediul Eliot, Legrand te menține permanent conectat cu casa
ta direct de pe smartphone.

Internet
of Things (IoT)

Eliot
Electricity

Smarther termostatul wi-fi conectat
Termostatul Smarther este conectat, simplu și perfect pentru oricine, asigurând
confort și economie de energie acasă, oriunde te afli.
Numai cu o simplă atingere este activat sistemul de încălzire sau modificată
temperatura ambientală. Cu ajutorul aplicației și al smartphone-ului pot fi create
programele cu ușurință, obținând astfel un nivel mai inteligent de gestionare a
ambianței de acasă, chiar și de la distanță.
Face posibilă reducerea consumului de energie electrică nu doar prin creearea
scenariilor, ci și prin funcția de geolocalizare. Dacă utilizatorul pleacă mai devreme de
acasă, termostatul trimite automat un mesaj în care întreabă dacă încălzirea trebuie
oprită mai devreme.

Smarther oferă:
• Posibiltiatea de a controla temperatura de acasa oricând, de
oriunde.
• Design minimalist, premiat international
• Funcție de geolocalizare pentru și mai multă economie de
energie

• Control manual prin aplicația smartphone
• Funcție Boost pentru încălzirea rapidă a casei
• Posibilitatea de a gestiona mai multe termostate în aceeași casă
sau în clădiri diferite

CLASSE300X13E Videointerfonul conectat
Unitatea video interioară CLASSE 300X13E permite transformarea oricărei locuințe
într-o locuință conectată, care poate fi ușor controlată din interior și de la distanță
folosind un smartphone.
Combină modernitatea cu inovația și, mulțumită tehnologiei Wi-Fi integrate și aplicației
dedicate pentru iOS și Android, îi permite utilizatorului nu doar să răspundă la interfon
oriunde și oricând de pe smartphone, ci și acces la funcții avansate.
Perfectă pentru renovări sau locuințe noi, completează facilitățile tehnologiei pe 2 fire
de la BTicino cu avantajul conectării și cu ecranul tactil de 7”. Este potrivit atât pentru
locuințe individuale, cât și pentru ansambluri rezidențiale.
De pe smartphone, prin aplicația Door Entry Bticino, Classe 300X13E permite:
• Răspunsul la apel de oriunde și oricând: de pe canapea sau când nu e nimeni acasă.
• Deschiderea ușii sau a porții de la distanță.
• Activarea camerelor video și vizionarea imaginilor.
• Activarea iluminatului exterior și a sistemului de irigații.

www.legrand.ro
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Sisteme de siguranță a vieții –
competență, responsabilitate, tehnologie de vârf
Supravegherea øi comanda în caz de incendiu a
sistemelor de climatizare øi ventilaie prin
componente periferice ESSER by Honeywell
Colaborarea dintre Honeywell Fire and PA/VA
Solutions și firme specializate în livrarea de soluții HVAC
aduce noutăți importante modului de supraveghere și
comandă a clapetelor de protecție la incendiu și de
evacuare a fumului și gazelor fierbinți.
În acest scop se utilizează componente moderne, conectate pe magistrala de câmp a sistemului de detectare
și semnalizare a incendiilor, realizându-se astfel controlul
optimizat al echipamentelor sistemului de climatizare fără
a fi necesare componente dedicate pentru cablare,
echipament de comandă și sistem de vizualizare. Această
integrare aduce economii semnificative de costuri atât
pentru instalator cât și pentru utilizatorul sistemului.
Bonus: sistemul nu numai că este conform cerințelor
normative actuale ci oferă – pe lângă economia realizată la
costuri – și un nivel ridicat de siguranță.
Și până acum au fost necesare sisteme care în situația
de pericol să aducă în poziția de siguranță clapetele de
protecție la incendiu și pe cele de desfumare. Rezolvarea
tradițională consta în transmiterea de către sistemul de
22
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detectare a incendiilor a unor semnale (de regulă de tip
contact) către centrala de comandă a clapetelor de
protecție la incendiu, astfel încât semnalele de alarmă
provenind de la anumite detectoare să aducă în poziția
necesară clapetele corespunzătoare zonei în care s-a
produs evenimentul. Ca urmare, toate clapetele de
protecție la incendiu erau conectate la un sistem distinct,
cu cablare, unitate logică și sistem de vizualizare dedicate.
Colaborarea specialiștilor în climatizare cu cei de la
Honeywell Fire and PA/VA Solutions a dus la apariția unor
noi dezvoltări ale sistemelor de detectare și de alarmă la
incendiu ESSER by Honeywell, menite să optimizeze
sistemele în privința rezolvării cerințelor unor asemenea
aplicații. Ca urmare, în urma încercărilor amănunțite
efectuate s-au putut verifica și certifica în conformitate cu
cerințele standardelor ÖNORM F3001, EN 1366-2
(ÖNORM 6025) și EN 1366-10 (ÖNORM 6029) atât
rezistența la incendiu cât și funcționalitatea sistemului
obținut. Cu această ocazie s-a certificat în conformitate cu
cerințele F3001 și asigurarea funcționalității în condiții de
temperatură ridicată și de sarcină termică.
Astfel, instalatorul și utilizatorul final pot avea în același
sistem atât echipamentele de detectare și de semnalizare
a incendiului cât și pe cele de supraveghere și comandă în
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caz de pericol a clapetelor sistemului de climatizare.
Rezultă astfel economii importante la instalarea și la
întreținerea sistemului.
Pe o conexiune inelară redundantă se pot conecta
până la 127 de module adresabile ESSER by Honeywell
pentru comanda și supravegherea clapetelor – transpon dere FCT. La apariția unui scurtcircuit sau a unei întreruperi a conexiunii, toate aceste module de comandă și
supraveghere vor putea funcționa în continuare, defectul
fiind în același timp semnalizat la centrala de detectare și
de alarmă la incendiu (IQ8Control sau FlexES Control).
Modulele se pot configura individual, astfel ca în caz de
eveniment grav (chiar și căderea totală a alimentării)

clapeta de protecție la incendiu să poată fi adusă automat
în poziția de siguranță („fail-safe“) dar și pentru adaptarea
specifică a timpilor de supraveghere, în funcție de modul
specific de acționare al fiecărui element electromecanic.
A doua generație a gamei de produse FCT include 2
modele de bază (XS/LT) având funcții similare, dar caracteristici diferite din punct de vedere al echipamentelor
acționate. De remarcat faptul că funcționalitatea acestor
dispozitive se poate modifica prin programare, ele putând
fi adaptate din punct de vedere al timpilor de acționare/
supraveghere diferitelor dispozitive de protecție la in cendiu însă putând fi transformate și în module de
intrare/ieșire având funcționalitate liber programabilă.
ELECTRICIANUL 6/2018
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IQ8FCT XS

IQ8FCT LP

Intrare:
• Lungimea circuitului max. 250 m
• Mesaje posibile: Alarmă, TAL, Defect, Intrare de c-dă
• Mod TAL: Intrare cu 4 stări configurabilă ND/NÎ
• Mod FCT: intrare cu 5 stări, interval de impuls configurabil
și interval de așteptare pentru semnal de feedback după
comanda ieșirii
Ieșire:
• Comutare 1A/30V c.c./c.a.
• Comutare COM/ND/NÎ
• Liber programabil
Alte caracteristici:
• Instalare pe șină standardizată de echipamente
• Izolator integrat, alimentare de pe buclă
• 127 IQ8FCT XS / buclă

Intrare
• Lungimea circuitului max. 250 m
• Mesaje posibile: Alarmă, TAL, Defect, Intrare de c-dă
• Mod TAL: Intrare cu 4 stări configurabilă ND/NÎ
• Mod FCT: intrare cu 5 stări, interval de impuls configurabil
și interval de așteptare pentru semnal de feedback după
comanda ieșirii
Ieșire:
• Comutare 230 V c.a. / 48 V c.c.
• Sarcină 8 A inductivă / 16 A rezistivă
• Comutare COM/ND/NÎ
• Liber programabil
Alte caracteristici:
• Grad de protecție IP 65 / IP 66
• Izolator integrat, alimentare de pe buclă
• Zone distincte de conectoare pentru joasă tensiune /
tensiune de comandă actuator
• 127 IQ8FCT LP / buclă

Avantaje ale tehnologiei FCT
Conectarea pe magistrala inelară ESSER by Honeywell
aduce multiple avantaje:
• Tehnologia adresabilă, atestată de numeroase instalări în întreaga lume, cu module conectabile și configurabile individual permite funcționarea imună la defecte
de tip scurtcircuit sau întrerupere, oferind astfel un grad
ridicat de siguranță;
• Reducerea sarcinii termice în clădire prin reducerea
cantității de cabluri utilizate. Este necesar un singur cablu
pentru transmiterea de date care susțin mesajele de alarmă,
supravegherea și comanda clapetelor, și de un cablu pentru
tensiunea de alimentare a actuatorului electromecanic;
• Economii de costuri și de spațiu, deoarece traseele
de conducere a cablurilor se reduc, concomitent fiind
necesare mai puține operații de îmbinare și de conectare;
• Asociere flexibilă a clapetelor de protecție la incendiu
și de desfumare precum și a contactelor de semnalizare și
comandă pentru a satisface cele mai diverse cerințe atât
în faza de instalare cât și în cazul unor modificări ale
clădirii;
• Certificare internațională;
• Audituri anuale ale liniei de producție și ale sistemului de asigurare a calității, asigurate de organisme
notificate.
Marca ESSER by Honeywell este parte a grupului
Honeywell, fiind inclusă în divizia „Sisteme de siguranță a
vieții”. În România suntem prezenți cu centre de vânzări
și pregătire tehnică în București și Lugoj, precum și cu un
centru logistic și o unitate de producție în Lugoj.
24
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www.hls-romania.com
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Despre Iluminatul public:
Lege(a) și ordine(a)!
S.Matei, Prof. Dr. Eng. - Laborator Fotometrie și Compatibilitate Electromagnetică,
ELECTROMAGNETICA S.A.

Introducere
Serviciul de iluminat public, conform Legii serviciului
de iluminat public, nr.230 din 7 iunie 2006, face parte din
sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde
totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de
interes economic și social general desfășurate la nivelul
unităților administrativ-teritoriale, sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației
publice locale, în scopul asigurării iluminatului public.
Acesta cuprinde iluminatul rutier, pietonal, arhitectural și
ornamental al comunelor, orașelor și municipiilor. Organizarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării
acestui serviciu sunt stabilite printr-un cadru juridic și
instituțional. Din nefericire, în aplicarea acestui cadru,
există neclarități și neconcordanțe, care necesită o dezbatere serioasă. Complementar, proiectele de iluminat
sunt amendate de norme specifice de proiectare, care
prezintă neconcordanțe cu standardele sau chiar cu
normele din iluminat. Posibilitatea perpetuării discrepanțelor sau interpretărilor convenabile impune o intervenție
coordonată, prin implicarea tuturor părților interesate,
inclusiv din mediul academic. O scurtă analiză, ca un
punct de plecare în sprijinul unei acțiuni, este prezentată
în continuare.
Lege(a)
O bună iluminare în timpul nopții, pentru asigurarea
siguranței traficului pe drumurile publice, este un aspect
deosebit de important. Suprafața drumului trebuie iluminată astfel ca traseul, pietonii, marcajele și obiectele de
pe suprafața drumului să fie vizibile pentru șoferi. De
asemenea, o parte din cantitatea de lumină direcționată
de corpurile de iluminat pe suprafața drumului trebuie să
asigure și securitatea pietonilor, dacă nu există un iluminat specific. Respectarea fără compromisuri a acestor

principii este esențială în asigurarea siguranței traficului și
a securității pietonilor. În România însă, legătura dintre un
iluminat necorespunzător și numărul de accidente nu face
și nu a făcut obiectul vreunei statistici sau nu este în
general de interes. În acest context, îndeplinirea funcțiunii
principale, respectiv iluminat, a rămas la nivel declarativ:
„decât de loc mai bine orice”.
Cu toate acestea, „Legea
Serviciului de iluminat
public” menționează că
iluminatul trebuie să asigure
satisfacerea unor cerințe și
nevoi de utilitate publică ale
co munităților locale, și
anume:
a) ridicarea gradului de
civilizație, a confortului și a
calității vieții;
b) creșterea gradului de securitate individuală și
colectivă în cadrul comunităților locale, precum și a
gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale.
Conform acestei legi, încălcarea acestor obligații,
constituie contravenție și se sancționează cu amendă de
la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON). În privința
responsabilizării consecințelor unui iluminat necores punzător, de exemplu: accident rutier, furt, viol etc., nu
există însă prevederi și deci și urmările rămân nesancționate. În ciuda sancțiunilor cu amendă menționate,
respectarea și îndeplinirea indicatorilor de performanță nu
sunt imperative și se fac „după caz”, permițând astfel
justificări birocratice. De asemenea, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primarii
comunelor, orașelor, după caz și de persoane împuternicite de aceștia. Adică, similar unei partide în care
jucătorul este și arbitru. Cu toate că în această activitate
există obligativitatea consultării cetățenilor, aceștia însă
asistă neputincioși la o așa-zisă strategie locală de
dezvoltare a serviciului de iluminat public. Cu toate că,
prin aceeași lege, este declarat ferm că iluminatul public,
are ca prioritate realizarea următoarelor obiective:
a) orientarea serviciului de iluminat public către
utilizatori și beneficiari;
b) asigurarea calității și performanțelor sistemelor de
iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii
Europene;
c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat
public stabilite de Comisia Internațională de Iluminat, la
care România este afiliată, respectiv de Comitetul
Național Român de Iluminat, denumit în continuare
C.N.R.I.;
d) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor
corpuri de iluminat performante, a unor echipamente
ELECTRICIANUL 6/2018
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specializate și prin asigurarea
unui iluminat public judicios;
e) asigurarea, la nivelul lo calităților, a unui iluminat stradal
și pietonal adecvat necesităților
de confort și securitate, indi viduală și colectivă, prevăzute
de normele în vigoare;
În conformitate cu obiectivul
acestei legii, Comitetul Național
Român de Iluminat (CNRI) este implicat în respectarea
normelor (punctul „c”), activitate care însă nu s-a
remarcat. Ca o completare a acestei situații, implicarea se
referă doar la respectarea „normelor serviciului de
iluminat public”, nu însă și la îndeplinirea performanțelor
„sistemelor de iluminat”. Neclaritatea vocabularului legislativ, respectiv formularea obiectivelor, de altfel deosebit
de importante, poate fi înțeleasă deci, „după caz”, consemnat anterior. De altfel, existența acestor norme ale
„serviciului” de iluminat public rămâne discutabilă. De
menționat că, din punct de vedere legal, referirea este
explicită la „serviciul de iluminat” nicidecum la un sistem
de iluminat. Se naște astfel paradigma: Performanța serviciului sau performanța sistemului?
În altă ordine de idei, CNRI, în ultimii zece ani cel puțin,
nu a fost implicat în supravegherea respectării acestor
norme. Deci ar trebui, pe lângă reglementarea acestei
situații, ce implică supraveghere, și o acțiune de armonizare și actualizare a normativelor, precum NP061 sau
NP062 (ambele din anul 2002) cu cerințele specificate la
punctele b și c de mai sus.
Dincolo de această lege, există și neclarități în privința
valorii juridice a standardelor în raport cu normele. Astfel,
normele de proiectare a sistemelor de iluminat rutier și
pietonal citează Standardele adecvate, fără însă a
considera serios și cerințele de performanță menționate
de acestea (nivelurile de iluminare din norme sunt diferite
față de cele din standarde). Astfel se naște o altă paradigmă: Norme de proiectare sau Standarde (cerințe de
performanță)? Normele de proiectare sunt în final ghiduri
de bună practică în acest proces, în care se specifică
aplicarea standardelor în vigoare (legal impuse indirect).
Actuala situație de a menține „supremația” normelor
contra standardelor, a creat o situație de contradicție, ca
urmare a dinamicii tehnologiilor, dar și a pieței. Normele
de proiectare, stabilite prin hotărâri de Guvern, ar trebui
deci actualizate în același ritm cu modificările standardelor
și/sau schimbările economico-sociale, ceea ce ar face din
procesul legislativ un supliment al standardizării.
În acest context, Legea 230/2006 nu obligă respec tarea indicatorilor de performanță, respectiv a nivelurilor
de iluminare și luminanță prevăzute de normative sau
standarde, respectarea fiind condiționată de următoarele:
a) mărimea, gradul de dezvoltare și particularitățile
economico-sociale ale localităților;
b) starea sistemului de iluminat public existent;
c) posibilitățile locale de finanțare a exploatării,
întreținerii și dezvoltării serviciului și a infrastructurii teh nico-edilitare aferente.
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Cu alte cuvinte, această lege rămâne un ghid, bazat
paradoxal pe un studiu de specialitate, dar care trebuie să
țină seama de particularitățile economico-sociale sau de
alte aspecte, atunci când sunt utilizate fondurile alocate
serviciului de iluminat public. Flexibilitatea oferită de
„ghid”, poate însă compromite performanța sistemului
așa cum este condiționat. Cu toate astea, obligă
A.N.R.S.C. și C.N.R.I. să elaboreze un sistem infor mațional care să permită colectarea, monitorizarea și
compararea continuă a fiecărui indicator de performanță,
pentru a determina operatorul cel mai performant în
domeniu. În consecință, operatorii serviciului de iluminat
public au obligația să furnizeze celor două autorități,
A.N.R.S.C. și C.N.R.I.,toate informațiile necesare ve rificării, evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de
iluminat public. De remarcat că, prin această regle mentare, C.N.R.I. are misiunea de a verifica și monitoriza
performanțele sistemului de iluminat public.
Ordine(a)
Fără îndoială, consiliile
locale sau cei competenți
trebuie să se asigure că proiectele de iluminat stradal
minimizează impactul asupra
oamenilor și mediului.
Din nefericire, politicienii
din consiliile locale folosesc
iluminatul ca o acțiune politică de satisfacere a preferințelor needucate ale constituenților, care ar putea vota în
următoarele alegeri și mai puțin în știința iluminării. De
altfel, preocupările serioase în implementarea unui sistem
cât mai economic, ecologic, facil, eficient în acest domeniu ar putea conduce la apariția unor idei inovative
pentru dezvoltarea acestui sector. Un asemenea sistem
de iluminat, care poate fi benefic consiliilor locale dar și
comunității, este iluminatul bazat pe tehnologia LED. Din
nefericire, în unele comunități există o umbră de îndoială
în rândul opiniei publice de a încuraja utilizarea iluminatului
cu LED. În ciuda avantajelor legate de eficiența ener getică, este întreținută suspiciunea că unele aparate de
iluminat sunt dăunătoare, când sunt utilizate la iluminat
stradal. Opinia este susținută de faptul că unele corpuri de
iluminat cu LED-uri și lentile individuale produc o strălucire
mai pronunțată a luminii față de corpurile de iluminat așa
numite „tradiționale”, cum ar fi, de exemplu, corpurile cu
lămpi HID. De asemenea există dezbaterea precum că
lumina cu conținut spectral bogat în albastru ar putea
perturba ritmul circadian, ar putea provoca orbirea și ar
putea afecta, de asemenea, animalele și mediul. Din nefericire însă, nu se recunoaște că „adevărații vinovați”
sunt proiectarea incorectă a sistemului și nivelurile de
iluminare. De altfel, chiar și o iluminare cu o lumină caldă
(CCT scăzut) poate cauza orbirea dacă este implementată
necorespunzător. Pe lângă acestea, una din consecințele
inevitabile ale iluminării inadecvate este și poluarea
luminoasă. Lumina emisă de corpurile de iluminat și
reflectată de la sol este împrăștiată de moleculele de aer
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și de aerosoli, dintre care unele sunt văzute de observatori pe teren ca o strălucire difuză care ascunde stelele
pe cerul de noapte. Totuși, iluminatul pe carosabil este o
cerință de siguranță, iar selectarea unui CCT cald poate
minimiza impactul pe cerul întunecat. Deci LED-urile nu
sunt în mod inerent nesigure și, indiferent de tipul sursei
de lumină, trebuie procedat în mod prudent cu iluminatul
exterior. În acest context, legea 230/2006 prevede ca
propunerile de indicatori de performanță a serviciului de
iluminat public să fie supuse consultării și dezbaterii publice, în urma căreia se va adopta soluția optimă pentru
comunitate. Astfel, în urma acestor dezbateri, Consiliile
locale vor aproba indicatorii de performanță, cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop din regulamentulcadru al serviciului de iluminat public și caietul de sarcinicadru, care au caracter minimal.
Regulamentele proprii ale serviciului și caietele de
sarcini trebuie să cuprindă prevederi prin care se stabilesc
cel puțin următoarele:
a) nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice;

b) indicatorii de performanță a
serviciului;
c) condițiile tehnice;
d) infrastructura aferentă servi ciului;
e) raporturile operator-utilizator.
Nerespectarea prevederilor, respectiv constatarea contravențiilor și
aplicarea sancțiunilor se fac de către
reprezentanții împuterniciți ai Ministerului Administrației și Internelor și
ai președinților A.N.R.S.C. și A.N.R.E.,
de către primarii comunelor, orașelor
și municipiilor și de persoanele
împuternicite de aceștia, conform competențelor acestora.
(În loc de) Concluzii
Promovarea unui iluminat eficient, ca o componentă a
politicilor publice locale, se impune ca rezultat al pro gresului tehnologic înregistrat în ultimii 20 de ani. Astfel
un demers de informare a factorilor de decizie, dar și a
societății, despre necesitatea înțelegerii și utilizării în mod
corect a potențialului pe care îl are iluminatul, dar și
despre necesitatea abordării strategice și multidisciplinare
a acestuia se impune stringent. În acest context, este
deci necesară revizuirea legislației existente dar și o reglementare la nivel local, printr-un set de reguli generale,
care să includă propuneri și recomandări specifice aplicabile rețelelor de iluminat.
Este deci elementar ca iluminatul să nu mai fie perceput doar ca factor de siguranță publică și măsură de
prevenire a delictelor, ci ca o modalitate de a vitaliza
spațiului public.
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Interviu cu dl. Liviu Mateescu,
președinte ARTS
Reporter: Ce deosebește ediția din 2018 a
RSF de ediția precedentă?
Liviu Mateescu: Primul și, cred eu, cel mai
important lucru este faptul că târgul va fi deschis
și sâmbăta. Vrem să ne deschidem astfel, și spre
end-useri, spre beneficiarii ultimi ai produselor și
serviciilor noastre. Dincolo de orice, tehnologia
pe care o prezentăm noi la expoziție este o
chestiune de siguranță a cetățeanului, atât ca
“locuitor al cetății” cât și ca individ. Faptul că a
crescut definiția camerelor CCTV, că a crescut
sensibilitatea unor senzori de detecție, că am
implementat softuri puternice de facerecognition sau că am reușit interconectarea
unor aparate de alarmare este doar o
performanță intelectuală sau tehnologică. Toate
aceste lucruri, însă, se traduc într-o creștere a
siguranței personale acasă, la birou, în mijloacele
de transport, pe stadion sau la mall, și aceasta
este ceea ce, cred eu, că este esențial. Al doilea
lucru care deosebește RSF 2018 de RSF 2016
este însăși tehnologia care va fi adusă de către
expozanți. Vorbim de integrarea tehnologiilor IP
în
sistemele de securitate, fie că este vorba de
Asociația Română pentru Tehnică de Securitate a început deja
sistemele
de acces sau cele de analiză video;
pregătirile pentru cea de a V-a ediție a bienalei de tehnică pentru
avem lucruri noi și în zona de semnalizare și
securitate, ROMANIAN SECURITY FAIR. Organizată în parteneriat cu
ROMEXPO, expoziția adună la standuri, odată la doi ani, cei mai
protecție la foc, și mă refer la interfețele de
importanți actori din domeniu din România, și tinde să devină un hub
comunicare IP, precum și senzori de detecție de
regional pentru toți cei care proiectează, produc, distribuie sau
generație nouă; avem apoi sistemele de analiză a
instalează echipamente și tehnică de securitate.
datelor video care – de la ultima ediție – au ajuns
la un grad de sofisticare la care nici măcar nu ne
L-am întrebat pe domnul Liviu Mateescu, președintele gândeam în urmă cu ceva timp. În al treilea rând – și la
ARTS care sunt așteptările față de ediția 2018 a Romanian acest aspect se lucrează intens în acest moment – este
Security Fair.
că vrem să aducem la târg și companii care activează în
Liviu Mateescu: Așteptările sunt mari, căci, după 10 zone conexe tehnologiilor de securitate: iluminare
ani de muncă asiduă, am reușit să punem la punct un inteligentă, echipamente de protecție, domo tică,
eveniment cu adevărat relevant pentru industria noastră și automatizări, servicii conexe.
Reporter: Pe cine ați vrea să vedeți la târg?
nu numai....
Liviu Mateescu: Aș vrea să vedem la târg, așa cum
Desfășurat între 18 și 20 Octombrie, Romanian
Security Fair se plasează în siajul târgului de tehnică de spuneam, mai mulți utilizatori, în special din rândul
securitate de la Essen, poate cel mai mare la nivel euro- administrațiilor centrale și locale – ministere, primării de
pean, și pe care l-am avut întotdeauna, păstrând pro - orașe, indiferent de mărime - care ar trebui să vadă nivelul
porțiile, ca model și ca obiectiv de atins. Ne dorim ca de dezvoltare la care au ajuns sistemele de monitorizare
târgul de la București să capete o relevanță similară video și care – odată implementate – ar putea contribui la
pentru întreaga zonă de sud-est a Europei și să aducă sub o reducere semnificativă a evenimentelor neplăcute din
același pavilion de la ROMEXPO firme importante din trafic sau a criminalității ca fenomen social. Este un lucru
demonstrat că un sistem video performant și funcțional
toate țările din regiune.
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nu numai că înregistrează evenimentele petrecute în
zonă, dar – și mai important – acționează ca un factor
descurajant pentru cei care se gândesc să încalce legea.
Reporter: Dincolo de autorități, pe cine ați mai dori să
vedeți la RSF?
Liviu Mateescu: Aș vrea să văd companii și oameni din
companii care folosesc și integrează în activitățile lor
soluții de securitate: arhitecți, constructori, electricieni,
specialiști în iluminarea spațiilor. Cred că a venit timpul ca
elementele care asigură securitatea – fie că este vorba de
securitatea la incendii, sisteme anti-efracție, sisteme de
supraveghere video etc. – să fie luate în seamă și integrate de cei care desenează, construiesc sau modelează
felul nostru de a exista social încă de la început. Concepul
de “living smart” include în egală măsură și securitatea
individului, și funcționalitatea spațiului în sine și estetica
lui.
Reporter: Sunt utilizatorii români de sisteme de
securitate mai pretențioși decât cei din alte țări din
Europa?
Liviu Mateescu: Unii da, unii nu. Consumatorul român
de securitate nu este un consumator foarte informat,
atent, orientat spre calitate. Și mai vedem din păcate, că
numai reglementarea strictă îl face pe consumatorul
român de tehnică de securitate să se conformeze la ceea

ce în alte țări consitutuie, mai degrabă, norme de bun simț
civic, criteriul de alegere a ununi sistem de securitate fiind
– de cele mai multe ori – prețul cel mai mic. Asigurătorii ar
trebui să se implice mai mult în această chestiune și să
judece mai bine care sunt criteriile pentru stabilirea cuantumurilor despăgubirilor în caz de pagubă. Până la urmă,
cine instalează sisteme de siguranță performante reduce
riscul de pagubă și cred că acest lucru ar trebui luat în
considerare. Revenind la RSF, cred că unul din rolurile pe
care această expoziție îl are este și acela de a demonstra
că tehnica de vârf are un preț, dar că salvarea vieții unui
om este neprețuită.
Reporter: Cine ar mai trebui să fie prezent la Romanian
Security Fair?
Liviu Mateescu: Oricine lucrează în acest domeniu ar
trebui să fie – într-o formă sau alta – prezent la târg, fie ca
expozant, fie ca vizitator. Este cel mai mare eveniment al
acestei industrii, cea mai bună șansă de a-ți face cu noscute produsele și serviciile, cea mai bună oportunitate
de a vedea dacă ceea ce faci tu – ca producător, ca
integrator de Soluții de Securitate – este la nivelul
cerințelor pieței. La târg ai posibilitatea de a te întâlni și de
a găsi parteneri de afaceri – cumpărători sau furnizori de
echipamente și soluții – oameni din acest domeniu
extrem de dinamic.
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"Servicii digitale" de la Zumtobel Group
Services în acțiune
O infrastructuræ de iluminat care
monitorizeazæ calitatea aerului, reduce
costurile cu energia øi optimizeazæ utilizarea
spaiului
Iluminatul, aerul condiționat și ventilația - facilitățile din
clădirile de birouri moderne devin din ce în ce mai aproape,
oferind beneficii atât angajaților cât și managerilor de
facilități. Acest lucru a fost demonstrat perfect de către
Zumtobel Group Services (ZGSa) într-un proiect pilot cu
Nestlé în orașul elvețian Vevey, unde infrastructura de
iluminat este responsabilă pentru mult mai mult decât
lumină. Corpurile de iluminat au fost echipate special cu
senzori care monitorizează modul în care se utilizează biroul
și măsoară calitatea și temperatura aerului. Aceste valori
pot fi apoi utilizate pentru a îmbunătăți mediul de lucru și a
optimiza utilizarea spațiului. O perioadă de testare de trei
luni a început în februarie 2018, rezultatele indicând faptul
că soluția ZGS poate reduce costurile de exploatare cu
până la 20%.
O soluție inteligentă de iluminat pentru un concept de
lucru optimizat: în cadrul unui proiect pilot elvețian,
Zumtobel Group Services (ZGS) evaluează modul de
îmbunătățire a mediului de lucru, în special în ceea ce
privește gestionarea flexibilă a birourilor, îmbunătățirea
calității aerului și reducerea cheltuielilor cu funcționarea.

Un proiect-pilot cu potenial real de
economisire
ZGS a instalat 15 corpuri de iluminat personalizate
pentru proiectul pilot, într-o zonă de testare cu 30 de
posturi de lucru, fiecare corp find proiectat pentru a
ilumina o stație de lucru dublă. Senzorii integrați co lectează date anonime de ocupare și informații generale
despre mediu - ușor de verificat și interpretat printr-un
tablou de bord bazat pe web. În cursul perioadei de probă
de trei luni, ZGS a efectuat o analiză aprofundată suplimentară a informațiilor colectate și a sprijinit clientul cu
sfaturi de specialitate. "Proiectul pilot ne-a oferit nu doar
șansa de a testa latura practică și implementarea conceptului de partajare a birourilor, dar și de a arăta clientului
potențialul de optimizare" , a explicat Georg TerleckiZaniewicz, Manager de proiect IoT de la ZGS. "Rezultatele
arată economii de până la 20% în ceea ce privește
costurile energetice și generale. În același timp, pro prietarii biroului oferă un mediu de lucru plăcut și mai
productiv pentru angajații lor". Corpurile de iluminat permit
senzorilor să fie plasați aproape de beneficiarii luminii,
acolo unde pot urmări direct aspecte precum calitatea
aerului, temperatura și nivelul zgomotului ambiental. Un
modul wireless integrat mărește și flexibilitatea întregului
concept, deoarece corpurile de iluminat nu necesită un
cablu separat pentru transmiterea informațiilor.
Automatizarea inteligentæ a încælzirii,
ventilaiei øi aerului condiionat

© Adrien Barakat
Într-un proiect pilot, ZGS dispune de corpuri de iluminat cu senzori care
monitorizează modul în care se utilizează biroul și măsoară calitatea
aerului, inclusiv factori precum temperatura ambiantă. Aceste valori
pot fi apoi utilizate pentru a îmbunătăți mediul de lucru și a optimiza
utilizarea spațiului
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Lumina oferă o infrastructură perfectă pentru senzorii
care sunt programați să monitorizeze temperatura, umiditatea și presiunea aerului, precum și valorile dioxidului
de carbon și ale compușilor organici volatili (VOC). Tabloul
de bord oferă acces rapid la datele despre calitatea
aerului, în timp ce ZGS a efectuat, de asemenea, analize
detaliate pentru a oferi administratorilor de facilități date și
informații valoroase. Aceste constatări pot fi apoi utilizate
pentru a automatiza și optimiza funcționarea sistemului
de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC) cum și
când este necesar, ceea ce reduce la rândul său costurile
cu energia. De exemplu, atunci când nimeni nu se află în
birou, nu este nevoie ca spațiul să fie ventilat. Valoarea
adăugată pentru angajați este calitatea optimă a aerului și,
prin urmare, un mediu de lucru mai bun și mai productiv.
În special în timpul iernii, aerul este probabil să se usuce
mai repede cu mai puțini oameni în cameră. Luarea în
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considerare a gradului de ocupare înseamnă că umiditatea
relativă poate fi menținută la un nivel bun. "Scopul proiectului-pilot este să demonstreze fiabilitatea datelor de
mediu colectate și să-i îmbunătățească în continuare
acuratețea", a dezvăluit Tariq Hussain, șeful partene riatelor strategice la Grupul Zumtobel. "Aceasta ne va
permite să realizăm o mai bună automatizare bazată pe
necesități și controlul aerului". Senzorii suplimentari de
presiune acustică din corpurile de iluminat pot, de asemenea, să măsoare nivelul de zgomot și să identifice
zonele cu zgomot deosebit.
Înelegerea modului în care sunt utilizate
într-adevær locurile de muncæ
Proiectul pilot oferă o perspectivă amplă asupra
modului în care companiile pot profita la maximum de
birourile lor. Aceasta înseamnă că o anumită zonă ar putea
fi utilizată mai eficient pentru a găzdui alți utilizatori
suplimentari sau, în cazuri extreme, că birouri întregi ar
putea fi închiriate în afara costurilor de exploatare și chiar
să genereze venituri suplimentare. ZGS identifică și
analizează principalii indicatori de performanță (KPI) în
ceea ce privește utilizarea și ocuparea locului de muncă,
permițând să se răspundă la o serie de întrebări importante: Câte locuri de muncă sunt folosite în anumite zile în

© Adrien Barakat
Proiectul pilot oferă o perspectivă amplă asupra modului în care
companiile pot profita la maximum de birourile lor

anumite momente? Cât de des este cu adevărat realizată
utilizarea deplină? Pe baza informațiilor furnizate de ZGS,
timpul de vârf poate fi modelat și compensat mult mai
eficient. În plus, spațiul și costurile de operare pot fi
optimizate. Cu ajutorul informațiilor analizate de ZGS este
posibil ca angajații să-și găsească colegii și să găsească
spații de lucru vacante sau săli de întâlnire în vecinătatea
lor folosind o aplicație dedicată care este legată de tabloul
de bord.
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Interzicerea becurilor cu halogen în România
începând cu 1 septembrie 2018
Signify pune în luminæ reducerea consumului
de energie øi a costurilor prin folosirea
LED-urilor
• Becurile LED de la Philips durează de până la 7 ori
mai mult decât becurile cu halogen.
• Becurile LED utilizează cu până la 80% mai puțină
energie decât becurile cu halogen.
• În contextul interzicerii folosirii becurilor cu halogen,
Signify (anterior Philips Lighting) și Universitatea din
Portsmouth dezvăluie topul articolelor casnice depășite în
acest moment.
1 septembrie 2018 marchează o schimbare radicală
pentru gospodăriile din România, odată cu trecerea la
iluminatul cu LED-uri eficiente energetic, implementată la
nivel european, ajunsă în etapa interzicerii becurilor cu
halogen. Pornind de la eliminarea progresivă a spoturilor
cu halogen (sau GU10) implementată în 2016, următoarea
fază constă în interzicerea surselor de iluminat non-direcționale cu halogen, inclusiv a becurilor standard cu formă
de pară sau lumânare.
În acest context, Signify (Euronext: LIGHT), anterior
Philips Lighting și liderul mondial în domeniul iluminatului,
dezvăluie beneficiile financiare și energetice pe care
trecerea la becurile cu LED o aduce pentru gospodăriile
din Europa.
Așadar, de ce sunt interzise becurile cu halogen?
Pentru că sunt extrem de ineficiente în ceea ce privește
utilizarea curentului electric. De fapt, becurile cu halogen
utilizează de aproximativ 5 ori mai multă energie comparativ cu cele LED. Interzicerea lor în spațiul european
face parte din angajamentul UE de a stopa emisiile de
CO2 și de a reduce amprenta de carbon.
Philips oferă o gamă largă de alternative cu LED pentru
a înlocui becurile cu halogen. Becurile Philips LED există
într-o mare varietate de forme și temperaturi de culoare.
Mai mult decât atât, majoritatea becurilor LED sunt disponibile atât în versiunea cu lumină reglabilă, cât și ne reglabilă.
Becurile LED de la Philips, de exemplu, au durată de
viață de până la 7 ori mai mare și utilizează cu până la 80%
mai puțină energie decât omoloagele lor cu halogen.
Așadar, cât de mult putem economisi efectiv? De exemplu, dacă înlocuim un bec cu halogen de 42W cu un bec
LED echivalent de 9W, putem economisi peste 8 EURO
pe an la factura de energie electrică.
În ceea ce privește viitoarele reglementări care afectează becurile cu halogen, Bogdan Balaci, Director
General Philips Lighting/Signify pentru Sud-Estul Europei,
menționează: “Interzicerea treptată a becurilor cu halogen
este dovada unui angajament asumat la nivel european
pentru economisirea energiei și reducerea amprentei de
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carbon. Acest lucru nu este doar o oportunitate de a
beneficia de facturi reduse la curent electric, ci oferă
consumatorilor posibilitatea de a alege o anumită temperatură de culoare, calitate și design, atunci când se face
trecerea la becuri cu LED. În cadrul Signify, studiile ne
arată că nu există două locuințe care să aibă nevoie de
aceleași setări de lumină. Preferințele și utilizările pot varia
semnificativ de la cameră la cameră și de la locuință la
locuință. Tehnologiile și produsele noastre de iluminat cu
LED reflectă această unicitate și permit consumatorilor să
adapteze iluminatul la propriile preferințe și nevoi.”
Becurile LED au o durată de viață medie de 15 ani,
ceea ce le face potrivite atât pentru protejarea mediului,
cât și pentru bugetul nostru. Dezvoltarea tehnologică
permite acum o varietate mare de opțiuni când vine vorba
de becurile LED, oferind o gamă variată de temperaturi de
culoare și modele pentru personalizarea oricărei locuințe.
Becurile Philips LED SceneSwitch, de exemplu, oferă
posibilitatea selectării dintre trei setări de lumină într-un
singur bec, doar cu ajutorul întrerupătorului existent pe
perete, fără a fi nevoie de un variator suplimentar.

Philips SceneSwitch

Viitorul locuinelor din România
Becul cu halogen nu este primul articol „pe cale de
dispariție” din locuințele noastre și nu va fi ultimul.
Becurile incandescente, Walkman-ul și Pagini Aurii sunt
doar câteva dintre articolele depășite, la care am renunțat
treptat și pe care le-am înlocuit cu alte inovații. De cele
mai multe ori, aceste schimbări aduc vieților noastre
beneficii și eficiență.
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Consolight la IEAS 2018
La ediția de anul acesta a IEAS, Consolight, liderul
distribuției profesionale de echipament electric din
România, a participat prin organizarea a 2 acțiuni distincte:
I. Workshopul din data de 19 septembrie 2018, organizat împreună cu partenerul Assmann, firmă germană
ce oferă un sistem complet de cablare structrurată,
pentru care Consolight este unic distribuitor în România.
Workshopul a fost intitulat „Soluții de Cablare Structurată Digitus Profesional”.
Consolight prin Assmann oferă garanție de 25 de ani
pentru rețelele de date Permanent Link, instalate folosind
produsele Digitus Profesional. Au fost prezentate produsele și soluțiile de cablare structurată ale producătorului
german Assmann cât și beneficiile clienților Consolight,
care au la dispoziție conceptul de One Stop Shop: gama
completă de echipamente și produse pentru orice
aplicație din domeniu, de la Small Office Home Office,
până la Data Center-uri și Industrie, stoc și capacitate
logistică de livrare rapidă în orice punct al țării, suport și
prescriere tehnică în alegerea celor mai bune soluții
tehnice și comerciale.
În cadrul workshop-ului, au fost prezentate soluțiile
Digitus Profesional:
• Cabinete de perete, networking și server.
• Cabluri de date din cupru, patchcorduri, keystone,
patchpaneluri, accesoriile de montaj pentru prize montabile încastrat, aparent, în plintă și doze de pardoseală.
• Cabluri de fibră optică, conectori pentru fibră optică,
splice boxes, splice accesories.
• Echipamente active pentru cupru și fibra optică.
• Soluții de prezentare audio, video, hdmi.
II. Distribuția de materiale promoționale cu noile elemente de identitate vizuală ale Consolight. Noul logo
Consolight „CONECTAȚI LA VIITOR” a fost astfel extrem
de vizibil pe întreaga durată a expoziției.
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Activând din anul 1996 pe piața materialelor și echipamentelor electrice profesionale, al cărei lider incontestabil este, Consolight oferă soluții com plete și
complexe pentru instalații elec trice. În toamna anului
2018, Consolight a anunțat cea mai importantă transformare din istoria sa, reafirmându-și valorile și intenția de a
rămâne în frunte și de a veni permanent în întâmpinarea
nevoilor și sugestiilor clienților.
Logo-ul este un vizual legat de cerc, care este transformat într-un element 3D – cu două calote sferice
dinamice, între care levitează simbolul curentului alternativ.
„CONECTAȚI LA VIITOR” este o declarație de pozi ționare în avangardă, care implică know-how și soluții
moderne, up-to-date.
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„Pentru a marca faptul că suntem o companie în continuă dezvoltare și pentru că s-a pornit de la dorința de
conturare a imaginii, dar și pentru a răspunde cât mai
eficient nevoilor în permanentă schimbare ale clienților
noștri, facem acest pas îndrăzneț de a redefini compania
și de a construi un nou model pentru piața în care activăm” a declarant dl. Ionuț Popa (Director General
Consolight).
Misiunea Consolight este de a rămâne un partener de
încredere și prima opțiune a clienților pe termen lung,
oferind o gamă largă de produse, la cel mai bun raport
calitate/preț. Produsele și serviciile oferite de Consolight
acoperă nevoile oricărui tip de client (rezidențial, terțiar,
industrial), firma impunându-se pe piața de profil printr-o
rețea națională de distribuție, având 12 filiale, cu o suprafață totală de peste 3.000 mp de birouri și showroom-uri,
9.000 mp suprafață totală de depozitare și o flotă de 30
de autoutilitare. Consolight își propune să vină în întâmpinarea clienților printr-un portofoliu cât mai mare de pro duse, dar și prin servicii complete, care să răspundă
oricărei solicitări primite.
Consolight oferă suport în optimizarea și alegerea
celor mai bune oferte de iluminat, distribuție electrică,
automatizări și sisteme de management al cablurilor.

Prin parteneriate cu Schneider Electric, Gewiss,
Legrand, Noark, Assmann, Bachmann, Siemens, Philips,
Eaton, ICME, Steinel si ABB, Consolight și-a dovedit preocuparea pentru cerințele clienților cu care colaborează,
precum și pentru tendințele din piață, adaptânduse în
mod continuu și punând la dispoziție produse electrotehnice din segmentul Premium, Standard dar și Economic.
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ELECTROMAGNETICA la IEAS 2018
- cu autovehiculul prin intermediul cablului de încărcare.
Dimensiuni: 1250 x 570 x 235 mm.
Greutate: 40kg.
Protecii
- la supratensiune;
- la scurtcircuit;
- la atingere.

Electromagnetica produce de câțiva ani, un model de stație
de încărcare a vehiculelor electrice, ce a fost expuse la ediția din
acest an a IEAS.

ELMotion Power 22V2 (EAVE22V2C)
ELMotion Power 22V2 (EAVE22V2C) este un echi pament de alimentare pentru vehicule electrice și este
destinat să ofere încărcare profesională pe domeniul
public. Echipamentul se montează pe sol și se conectează
la rețeaua de curent trifazat (3P+N), asigurând o putere
maximă de încărcare de 22,1kW/h la 32A pentru un singur
vehicul.
Limitarea curentului de încărcare oferit poate fi ajustată în intervalul 6...80A. Conectarea la vehicul se
realizează în 2 moduri:
- priza Schuko
- priza tip 2
Controlul accesului pentru încărcare se realizează cu
cheie sau buton.
Inscripționare este bilingvă.
Opiuni
Controlul încărcării de la distanță funcție de putere
și/sau timp.
Interfață web pentru managementul încărcării.
Carcasa poate fi personalizată conform cererii.
Caracteristici tehnice
Conectare la rețea: 380...415Vca, 50/60Hz, 32A.
Sistem de împământare: TN-S (L1, L2, L3, N, PE).
Semnalizări:
- simbol roșu- indică eroare;
- simbol galben - indică echipament pregătit;
- simbol verde- -indică încărcăre în desfășurare.
Comunicare-Conectivitate:
- mod Ethernet: 1 port 10/100 Mbits/s;
- Modbus RTU: schimb de date și comenzi;
36

ELECTRICIANUL 6/2018

Moduri de încærcare
- mod 1 – 230 Vca, 16A nelimitabil – priză domestică
Schuko tip F cu capac de protecție;
- mod 2 – 230 Vca, 16A limitabil - priză domestică
Schuko tip F cu capac de protecție;
- mod 3 - 3x[380...415]Vca, 32A - cablu cu ștecher tip 2
(caz C).
Certificare produs
CE, CB OICPE nr.743/29-03-2017 conform SR EN
81851-1, SR EN 81851-22.
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ABB la IEAS 2018
Marți 18 septembrie a.c., dl. Constantin
Ichimoaie, director executiv al ABB Ro mânia, a prezentat în cadrul conferinței „Eficiență energetică – bune practici și scenarii
de viitor”, organizată de Energynomics de la
IEAS 2018, sistemul de încărcare rapidă a
autovehiculelor electrice produs de ABB
(Fast Chargers), Terra HP, capabil să încarce
în curent continuu bateriile electrice ale unui
vehicul la circa 80% din capacitatea maximă,
în numai 8 minute.
În România, a ABB a vândut 3 astfel de
echipamente de vârf către 2 beneficiari, unul
fiind un mare retailer și altul o filială a
Societății Electrica Distribuție. Discuțiile
purtate la finalul prezentării au arătat că piața
încărcă toarelor rapide crește constant în
Europa. Sunt necesare un număr minim
zilnic de vehicule electrice alimentate pentru ca soluția
încărcătoarelor rapide să fie viabilă economic. Listele de
așteptare ale furnizorilor de vehicule electrice presupun
deocamdată așteptări destul de lungi. Este de presupus
că atunci când vehiculele electrice vor fi mai numeroase,
stațiile de încărcare rapidă vor fi din ce în ce mai solicitate

iar încărcarea bateriilor vehiculelor se va face prin
rezervarea de sloturi orare.
Piața vehiculelor electrice este încă la început și
creșterea spectaculoasă a numărului vehiculelor electrice
este strâns legată de posibilitatea încărcării rapide a
bateriilor acestora.

GRAZIADIO la IEAS 2018
Bare de distribuie electricæ Graziadio
O gamă largă de bare pentru distribuție electrică de la
Graziano au fost expuse la IEAS 2018 la standul firmei
ITL SISTEMS Ltd. Barele de distribuție electrică Graziadio
sunt folosite pentru tensiuni de până la 24 kV, curenți
între 25 A și 6300 A, sunt realizate din cupru sau aluminiu
și au diverse variante constructive ce satisfac o multitudine de cerințe funcționale. Distribuția în bare electrice
este folosită în aplicații diverse: clădiri industriale și
publice, aeroporturi.
Gama GLS este ideală pentru distribuția electrică la
sistemele de iluminat din depozite, magazine, hale industriale, spitale și oferă o flexibilitate extinsă, rapiditate și
eficiență economică sporită în comparație cu soluția
clasică, ce folosește cabluri electrice.
Gama GDR folosește numai cupru pentru conductori,
este destinată alimentării utilajelor din halele industriale și
asigură un curent maxim de până la 2500 A. Barele din
seria GDR se instalează în podea și folosesc cutii de deri vație pentru etaje.
Gama GDA este similară ca funcționalitate și con strucție cu gama GDR, dar barele conductoare sunt rea lizate din aluminiu.

Gama de bare Graziadio K este destinață distribuției
electrice în clădiri și folosește aluminiul sau cuprul pentru
conductorii-bară care sunt izolați și sunt conformi cu EN
60695-2-10. Protecția standard este IP 42, iar lungimea
standard a elementelor drepte este de 4 m. Curentul
poate varia între 1250 și 5000 A.
ELECTRICIANUL 6/2018
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ETI la IEAS 2018
La IEAS 2018, firma slovenă ETI a expus binecunoscutele siguranțe
fuzibile, întrerupătoare cu protecție la arc electric-AFDD, contactoare de
diverse tipuri.
Caracteristici AFDD ETI:
- Conform IEC/EN-62606;
- La detecția arcului electric, întrerupe
circutul electric final protejat;
- Combină RCCB și MCB;
- Întrerupător bipolar;
- Instalare variabilă, cu ne utrul fie în
dreapta fie în stânga;
- Curent nominal: 10 până la 20 A;
- Indicator luminos de poziție roșuverde;
- Indicator al tipului de defect ce a
produs declanșarea întreruperii: MCB,
RCCB sau AFDD;
- Indicator LED pentru defectul de arc electric;
- Autotestare permanentă;
- Monitorizarea supratensiunii și supraîncălzirii;
- Ghid pentru asigurarea conexiunii terminalelor;
- 3 poziții de fixare pe șină DIN, permite înlocuirea sistemelor de
distribuție în bare existente;
- Curent rezidual nominal 30 mA;
- Caracteristici de declanșare pe curbe B, C;
- Capacitatea de rupere nominală 10 kA.

UNIS GROUP la IEAS 2018
Grupul olandez UNIS, creat acum 34 de ani, oferă
servicii specializate de reparații, service și vânzare de
echipamente electronice industriale. Echipamentele sunt
curățate, reparate și testate conform standardelor de
calitate acceptate la nivel internațional. UNIS Group
introduce din ianuarie 2017 garanția generală de 2 ani.
UNIS dispune de un stoc mare de piese de schimb, de
echipamente de testare performante iar tehnicienii cu
mare experiență rezolvă rapid problemele depistate în
funcționare.
Echipamentele de care UNIS se ocupă pot fi: PLS,
variatoare de turație cu convertizoare de frecvență, HMI,
panel PC, surse de alimentare diverse, roboți industriali,
demaroare, servocomenzi, o gamă extinsă de electronice
industriale.
UNIS oferă deci soluții pentru extinderea duratei de
viață a sistemelor existente. UNIS oferă servicii atât
pentru sistemele noi dar și pentru produsele pentru care
furnizorul nu mai oferă asistență, cunoscute ca produse
end-of-life. Prețurile reparațiilor sunt fixe, conform
principiului ”no cure, no pay”.
Detalii la vinzari@unisgroup.com.
www.youtube.com/embed/dpnqQQRuoLw?autoplay=1
38

ELECTRICIANUL 6/2018

E6_2018_E9/2008 9/28/18 12:44 PM Page 39

EVENIMENT

ACTEMIUM la IEAS 2018
Securitatea informatică este o
problemă ce preocupă intens și
firmele din industrie. Odată cu
extinderea automatizării proceselor
industriale, fluxurile de date ve hi culate de sistemele de comandă și
control ale insta lațiilor acestor
procese sunt supuse riscurilor de a fi
capturate de hackeri. Hackerii pot
prelua controlul unui proces industrial
și consecințele pot fi dramatice! Iată
de ce Actemium, divizie a grupului
Vinci Energies, a dezvoltat soluții
avansate de protecție a datelor. La
IEAS 2018, Actemium a oferit
demonstrații de securitate ciber netică industrială și a a prezentat
ultimele inovații Actemium în do meniu: conceptul Industrie 4.0 și
tehnologiile implicate toate în beneficiul clienților.

ALFA ENERG la IEAS 2018
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KREATRON la IEAS 2018

HERMI la IEAS 2018
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NEXANS la IEAS 2018

WSCAD la IEAS 2018
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SPOT VISION la IEAS 2018

PROMELEK la IEAS 2018
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T HE POW ER OF CONNECTED

Fire Solutions

FAAST LT-200 EB

D
Detectoarele
de fum cu aspiraţie din gama FAAST LT-200
EB constituie soluţii care oferă un grad ridicat de siguranţă
şi ﬂexibilitate tuturor aplicaţiilor EN 54-20 în clasa C şi celor
de dimensiuni reduse în clasele A şi B.

SOLUŢII
FLEXIBILE
PENTRU
DETECTAREA
INCENDIILOR

Se utilizează în medii grele, unde metodele standard de
detectare a incendiilor nu sunt eﬁciente sau sigure, unde
operaţiile de întreţinere sunt diﬁcile, dar şi acolo unde
aspectul estetic este important.

© 2018 Honeywell International Inc. All rights reserved.

• Conectare directă pe buclele
esserbus/esserbus-PLus
• Versiuni cu unul sau două canale,
oferind flexibillitate pentru diferitele
strategii de detectare
• Cameră de detectare ultrasensibilă cu LED IR, capabilă să
asigure un nivel ridicat de protecţie
• Definire intuitivă a tubulaturii şi configurare cu pachetul
software PipeIQ™
Pentru mai multe informaţii vizitaţi-ne la www.hls-romania.com

