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JJooii,,  1133  ooccttoommbbrriiee  aa..cc..,,  SSIIEEAARR  ((SSoocciieettaatteeaa
ppeennttrruu  IInnssttaallaaflfliiii  EElleeccttrriiccee  øøii  AAuuttoommaattiizzæærrii  ddiinn
RRoommâânniiaa))  aa  oorrggaanniizzaatt  llaa  SSiinnaaiiaa  CCoonnffeerriinnflflaa  ssaa
aannuuaallææ,,  pprriilleejj  ccuu  ccaarree  aauu  ffoosstt  ddiissccuuttaattee  tteemmee
ddee  iinntteerreess  ppeennttrruu  ddoommeenniiuull  iinnssttaallaaflfliiiilloorr  øøii
eecchhiippaammeenntteelloorr  eelleeccttrriiccee,,  pprrootteeccflfliieeii
uummaannee,,  aappaarraattaajjuulluuii  eelleettrriicc  øøii  aauu  ffoosstt
pprreezzeennttaattee  mmaaii  mmuullttee  eexxppuunneerrii  ppee  tteemmee  ddee
iinntteerreess  ddiinn  ddoommeenniiuull  iinnssttaallaaflfliiiilloorr  eelleeccttrriiccee
ddee  jjooaassææ  tteennssiiuunnee..  FFiirrmmeellee  HHoonneeyywweellll,,
EEaattoonn  EElleeccttrriicc,,  OObboo  BBeetttteerrmmaannnn  øøii
PPrrooeenneerrgg  aauu  ssuussflfliinnuutt  pprreezzeennttæærrii  eexxttrreemm  ddee
iinntteerreessaannttee  ppee  tteemmee  aaccttuuaallee  ccaarree  aauu
pprroovvooccaatt  ddeezzbbaatteerrii  ccuu  cceeii  pprreezzeennflflii..

Prof. Niculae Mira: “Protecflia la
defectul de arc electric trebuie intro-
dusæ în normativul I7“.

Una dintre temele prezentate pe
larg la Conferinfla SIEAR a fost
protecflia la defectul de arc electric în
instalafliile de joasæ tensiune, cel mai
frecvent defect care se întâlneøte în
instalafliile electrice, aøa cum afirmæ de
mai multæ vreme Prof. Niculae Mira,
preøedintele SIEAR. Acest defect este
extrem de periculos øi din nefericire, în
prezent, nu este obligatorie la nivelul
Europei analiza riscului de formare a
arcului electric, aøa cum se prevede în
legislaflia din SUA. Dacæ în reflelele øi
instalafliile de tensiuni medii øi mari
arcul electric este tratat în mod adecvat
pentru limitare øi stingere, în insta-
lafliile de joasæ tensiune, unde defectele
de arc electric apar frecvent, dacæ arcul
electric nu este limitat de sisteme de
protecflie adecvate, pot apærea grave
deterioræri ale instalafliei.

Dacæ în 2015 firma Schneider a
prezentat aparatul pentru protecflia la
arc electric, anul acesta firma Eaton a
prezentat propriul sæu dispozitiv de
protecflia la arc electric. 

Obo Betterman a prezentat celor
prezenfli cele mai noi sisteme de pro-
tecflie la træznet øi la foc iar Honeywell
a prezentat printre altele un proiect
amplu de protecflie la foc la un mare
fabricant de automobile din România,
desfæøurat pe o suprafaflæ extinsæ, ce a
folosit cablu termic pentru detecflia
focului. Proenerg a expus un model
din cea mai nouæ generaflie de sisteme
de protecflie la træznet cu descærcare
anticipatæ, PDA, produse de firma
francezæ Preventron. 

EEVVEENNIIMMEENNTT

CCoonnffeerriinnflflaa  NNaaflfliioonnaallææ  SSIIEEAARR  22001166  



TBS – Sisteme de protecflie la træsnet øi
fenomene tranzitorii

Definirea zonelor de protecflie la træsnet (LPZ):

Existæ mai multe tipuri de descærcætori atunci când
alegem mæsurile de protecflie la supratensiune:

TTiipp  11::  DDeessccæærrccæættoorr  ddee  ccuurreenntt  ddee  ttrrææssnneett
((ddeessccæærrccæættoorr  ccoommbbiinnaatt))

Capacitate de descærcare:
• foarte mare: 50–150kA (10/350 μs)
Solicitat de IEC/EN 62305-3/4

TTiipp  22::  DDeessccæærrccæættoorr  ddee  ssuupprraatteennssiiuunnii
Capacitate de descærcare: medie
10–20 kA 8/20 μs/pol
Solicitat de IEC 60364-4-44 øi 
EC/EN 62305-3/4

TTiipp  33::  DDeessccæærrccæættoorr  ddee  ssuupprraatteennssiiuunnii  
((pprrootteeccflfliiee  eecchhiippaammeenntt))

Capacitate de descærcare: scæzutæ:
2.5–5 kA 8/20 μs /pol
Solicitat de IEC 60364-4-44 øi 
EC/EN 62305-3/4

Mæsuri de protecflie completæ la clædiri cu sistem de
protecflie la træsnet.

JJooii,,  1133  ooccttoommbbrriiee  aa..cc..,,    îînn  ccaaddrruull
CCoonnffeerriinnflfleeii  NNaaflfliioonnaallee  aa  SSIIEEAARR,,  ffiilliiaallaa  ddiinn
RRoommâânniiaa  aa  ffiirrmmeeii  ggeerrmmaannee  OOBBOO
BBEETTTTEERRMMAANNNN  aa  pprreezzeennttaatt  cceellee  mmaaii  nnooii
ssiisstteemmee  ddee  pprrootteeccflfliiee  llaa  ffoocc  ddiinn  ffaammiilliiaa
BBSSSS  øøii  ddee  pprrootteeccflfliiee  llaa  ttrrææssnneett  øøii  llaa
ffeennoommeennee  ttrraannzziittoorriiii  ddiinn  ffaammiilliiaa  TTBBSS..

SSiisstteemmee  ddee  pprrootteeccflfliiee
NNoouuttææflflii  22001166
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PPrriinn  ccee  ppuutteemm  lliimmiittaa  ssuupprraatteennssiiuunniillee  ??

PPeennttrruu  TTiipp  11++22,,  OOBBOO  ooffeerrææ  mmooddeelluull::  
VV5500  CCoommbbiiCCoonnttrroolllleerr

PPrrootteeccflfliiee  llææmmppii  ccuu  lleedd  ÜÜSSMM--LLEEDD  223300  //  
ÜÜSSMM--LLEEDD  223300--6655

• Tip 2+3 conform DIN EN 61643-11;
• Nivel scæzut al tensiunii de pro-
tecflie < 1300 V (10kA);
• Pentru echipare ulterioaræ acolo
unde sunt probleme de spafliu;
• Posibilitate de oprire a læmpii;
• Capacitate ridicatæ de descærcare
max. 20kA (8/20).

CCoonnttoorr  ddee  lloovviittuurrii  ddee  ttrrææssnneett  øøii  ssuupprraatteennssiiuunnii  LLSSCC  II++IIII
• Detectarea impulsurilor de su-
pratensiune (8/20) øi a curenflilor
de træsnet (10/350);
• Stocarea øi afiøarea  evenimen-
telor legate de træsnet sau supra-
tensiuni cu valoarea curentului
de impuls, data øi ora curentæ;
• Verificat conform VDE 0185-
561-6.
Dupæ fiecare eveniment de
træsnet sau supratensiune, între-
gul sistem de protecflie la træsnet
trebuie sæ fie verificat. 
Posibilitate de montaj universal pe
conductor rotund de 8 øi 10 mm
sau platbandæ 30mm

ØØiinnææ  ddee  eeggaalliizzaarreeaa  ppootteennflfliiaall  ppeennttrruu  zzoonnee  ccuu  ppeerriiccooll  ddee
eexxpplloozziiee  ((EExx))    EEXX  PPAASS  55  //  EEXX  PPAASS  1100

• Verificat conform VDE 0170-7 pentru grupa IIC pânæ
la 75 kA;

• Clasæ H (100 kA) verif. cfr. VDE 0185-561-1 pentru
zone Ex 1 øi 2 / 21 øi 22;

• În variantæ cu 5 øi 10 poli;
• În variantæ inox V2A;
• Prima øinæ de echipotenflial verificatæ conf. VDE 0170-7;
• Picior izolator stabilizat UV øi færæ halogeni;
• Øuruburi asigurate la autodesfacere.

BSS - Sisteme de protecflie la foc

PPYYRROOPPLLUUGG®® --  BBlloocc  ddee  ssppuummææ    FFBBAA--BB220000--1144

• Evaluarea tehnicæ europeanæ ETA-15/0803 – EI30
pânæ la EI120;

• Se poate combina cu PYROSIT® NG; 
• O nouæ læflime 200 x 144 x 60 mm;
• Montare transversalæ permisæ pentru EI30- EI60;
• fievi din plastic pentru instalaflii electrice pânæ la 40 mm,

mænunchi pânæ la 80 mm;
• Dimensiune maximæ etanøare max. 100x100cm;
• Datoritæ dimensiunilor mai mari sunt necesare mai

pufline blocuri;
• Mai pufline deøeuri în combinaflie cu spuma antifoc

PYROSIT® NG;
• Færæ gulere/manøoane pentru tuburi sanitare.

PPYYRROOSSIITT®® NNGG  ––  ssppuummææ  ddee  eettaannøøaarree  llaa  ffoocc

• Supliment de aprobare pentru compatibilitatea cu 
PYROPLUG®

• Grosime a izolafliei inferioaræ la EI30/EI60 (dimen-
siunea blocului de spumæ = 144 mm)

• Grosime izolare maximæ 450 x 500 mm;
• Agrementul funcflie de grosimea izolafliei øi de insta-

laflie (< 450 x 500 mm FBS-S, altfel FBA-B200-14).
• Treceri de flevi din plastic pentru instalaflii pânæ M32;
• Economie de timp în poziflionarea etanøærii.

SSIISSTTEEMMEE DDEE SSEECCUURRIITTAATTEE
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PPYYRROOPPLLUUGG®® DDooppuurrii
FFBBAA--SSNN

• Evaluarea tehnicæ europeanæ ETA-15/0701 – EI 120;
• Grosimea dopului (75 mm) corespunde cerinflelor

ETA; 
• O/ 65 mm pânæ la O/ 250 mm;
• Aprobat øi folosibil în Europa;
• Moale, flexibil øi uøor de instalat.

PPYYRROOCCOOMMBB®® IInnttuubbee

• System PYROCOMB® Intube variantæ ca semi-cochilie;

• Permisæ combinarea cu PYROMIX® sau PYROPLATE®

Fibre;
• Færæ distanflæ între cochilii – permisæ;
• Læflime semi-cochilii 116 mm;
• Treceri de flevi din plastic pentru instalaflii pânæ la M32;
• Deosebit de bine adaptate pentru sistemele de podea;
• Aprobare 100% faflæ de regulile de spafliu interior;
• Utilizare dedesubtul uøilor - protecflie fum;
• Etanøarea necesaræ cu o singur dop dintr-o parte;

PPYYRROOWWRRAAPP®®

FSB-WLS (LS = Low Smoke)

• Bandaj greu inflamabil conform EN 13501-2: 
clasæ C-s2,d0
• Poate fi utilizat în locaflii de interior øi umede;
• Flexibil øi incasabil;
• Emisie redusæ a fumului în caz de incendiu;
• Diferenfla semnificativæ de culoare între interior

antracit / exterior gri;

www.obo.ro
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Evenimentul a fost structurat în 3 secfliuni astfel: 
- o prezentare a firmei germane Steinel; 
- prezentarea celor mai noi produse, tehnologii øi apli-

caflii dezvoltate de firma germanæ;
- o sesiune de discuflii interactive, extrem de interesantæ,

pentru detalierea unor tehnologii øi produse mai puflin
cunoscute în România.

Scurt istoric

Steinel a fost înfiinflatæ în 1959, iar în prezent este liderul
pieflei de detecflie a persoanelor. Steinel a lansat prima lampæ
cu senzor în 1987, primul senzor IR a fost produs de Steinel
în 1988, în 2000 Steinel introduce primul senzor de detecflie
cu unde radio de înaltæ frecvenflæ HF, iar în 2016 tot firma
germanæ lanseazæ un revoluflionar senzor HPD ce combinæ
mai multe tehnologii de detecflie. 

Produse øi tehnologii de detecflie Steinel

Steinel produce cea mai variatæ gamæ de senzori de pe
piaflæ, ce folosesc 4 tehnologii diferite øi de aceea este impor-
tantæ recomandarea producætorului pentru ca proiectantul
sæ aleagæ tehnologia adecvatæ fiecærei aplicaflii, ceea ce
necesitæ bineînfleles cunoaøterea øi înflelegerea fiecæreia.

Existæ mai multe aspecte ce flin de funcflionarea senzorilor
de detecflie øi trebuie analizate la alegerea unui senzor.

Modul de funcflionare a detecfliei: 
• detecflie tangenflialæ; 

• detecflie radialæ.

Existæ 2 elemente ale zonei de detecflie ce sunt detectate:
• miøcarea; 
• prezenfla. 

SSoolluuflfliiii  iinntteelliiggeennttee  ddee  ddeetteeccflfliiee  mmaarrccaa  SStteeiinneell

MMiieerrccuurrii  1122  ooccttoommbbrriiee  aa..cc..,,  SStteeiinneell  RRoommâânniiaa  aa
oorrggaanniizzaatt  oo  pprreezzeennttaarree  aa  cceelloorr  mmaaii  nnooii  pprroodduussee,,
ssoolluuflfliiii  øøii  tteehhnnoollooggiiii  ddiinn  ddoommeenniiuull  sseennzzoorriilloorr  ddee
ddeetteeccflfliiee  aa  pprreezzeennflfleeii  ooaammeenniilloorr,,  aaccoolloo  uunnddee
ffiirrmmaa  ggeerrmmaannææ  eessttee  lliiddeerr  ddee  ppiiaaflflææ  øøii  ss--aa  iimmppuuss
îînn  uuttiimmaa  jjuummæættaattee  ddee  sseeccooll  pprriinn  iinnoovvaaflfliiee
ccoonnttiinnuuææ..  LLaa  eevveenniimmeenntt  aauu  ffoosstt  iinnvviittaaflflii
pprrooiieeccttaannflflii  øøii  ppaarrtteenneerrii  ccoommeerrcciiaallii  aaii  SStteeiinneell  øøii
ssppeecciiaalliiøøttii  îînn  iilluummiinnaatt  cceerrttiiffiiccaaflflii  pprriinn  ccuurrssuurriillee
CCNNRRII..  DDee  aasseemmeenneeaa,,  rreepprreezzeennttaannflflii  aaii  KKNNXX
RRoommâânniiaa  aauu  ssuussflfliinnuutt  pprreezzeennttæærrii  ddeesspprree  ssoolluuflfliiii
ddee  aauuttoommaattiizzaarree  aa  ccllææddiirriilloorr,,  ccee  iinncclluudd  ddeetteeccflfliiaa
ppeerrssooaanneelloorr  øøii  uuttiilliizzeeaazzææ  eecchhiippaammeennttee  ccee  ppoott  ffii
ccoonneeccttaattee  ccoonnffoorrmm  ccuu  ssttaannddaarrdduull  gglloobbaall  KKNNXX..
SStteeiinneell  ooffeerrææ  ddee  aallttffeell  oo  ggaammææ  llaarrggææ  ddee
eecchhiippaammeennttee  ccoommppaattiibbiillee  KKNNXX..

IILLUUMMIINNAATT
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Tipuri de detecflie
11..  IInnffrraarrooøøuu  ((IIRR))
Senzorii cu infraroøu folosesc detecflia corpurilor care

emit radiaflie termicæ.
a) Detecflie cu IR tangenflialæ;
b) Detecflie cu IR radialæ.

22..  UUllttrraassuunneettee  UUSS
În acest caz, detecflia tangenflialæ este identicæ cu cea

radialæ.

33..  ÎÎnnaallttææ  ffrreeccvveennflflææ  HHFF
În acest caz, detecflia tangenflialæ este identicæ cu cea

radialæ.

44..  HHPPDD  --  ddeetteeccttoorr  ddee  pprreezzeennflflææ  uummaannææ
Analiza imaginilor unei camere foto.

HPD 2 – Proiect în dezvoltare

Cel mai performant senzor de la
Steinel este HPD 2, senzor care rea-
lizeazæ funcflii multiple, astfel: 

HPD 2 detecteazæ urmætoarele
elemente din zona de supraveghere:

• prezenfla umanæ;
• numær de persoane;
• gradul de ocupare;
• temperatura;
• umiditatea;
• prezenfla umanæ;
• luminozitatea.
HPD 2 permite definirea zonelor

de detecflie astfel cæ se obfline:
• definirea precisæ a zonelor de

detecflie;
• detecflie doar acolo unde este

necesar;
• definirea a pânæ la 5 zone de detecflie øi non-detecflie.
HPD 2 permite detecflia cu exactitate a oamenilor:
• doar detecflia oamenilor, nu øi a animalelor, a surselor

de cælduræ sau a altor obiecte în miøcare;
• miøcarea nu este necesaræ pentru detecflie
• permite detecflia oamenilor în orice poziflie chiar dacæ

nu existæ miøcare.

Concluzii

• are un portofoliu mare de senzori øi foloseøte 4
tehnologii performante IR, HF, US, HPD.

• are o varietate mare de corpuri de iluminat cu senzori.
• are soluflii pentru fiecare aplicaflie.
• oferæ suport de înaltæ calitate.
• oferæ 5 ani garanflie.
• inovator, un adevarat pionier în domeniul detecfliei.
• produce în România.

LLaa  SStteeiinneell  ppooflflii  ggææssii  oorriiccee  ssoolluuflfliiee..  DDee  llaa  ssiimmppllaa  ffuunnccflfliiee
OONN//OOFFFF  aa  iilluummiinnaattuulluuii,,  llaa  ccoonnttrroolluull  cclliimmaattiizzæærriiii//vveennttiillaaflfliieeii
ppâânnææ  llaa  ssiisstteemmee  iinntteelliiggeennttee  ddee  ccoonnttrrooll,,  DDAALLII  øøii  KKNNXX..

IILLUUMMIINNAATT

••  iinntteerriioorr
••  eexxtteerriioorr
••  mmiiøøccaarree
••  pprreezzeennflflææ

••  pprreezzeennflflææ

••  iinntteerriioorr
••  ddeetteeccflfliiee  pprreecciissææ  cchhiiaarr  øøii  dduuppææ  oobbssttaaccoollee
••  mmiiøøccaarree  øøii  pprreezzeennflflææ

••  ccoonncceeppuuttææ  ppeennttrruu  iinntteerriioorr,,  aaddooppttaattææ  øøii
ppeennttrruu  eexxtteerriioorr
••  mmiiøøccaarree  øøii  pprreezzeennflflææ
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Dacæ în reflelele øi instalafliile de tensiuni medii øi mari
arcul electric este tratat în mod adecvat pentru limitarea øi
stingerea sa cât mai rapidæ, în instalafliile de joasæ tensiune,
unde defectele de arc electric apar frecvent, dacæ arcul
electric nu  este limitat de sisteme de protecflie adecvate, pot
apærea grave deterioræri ca øi accidente.  Acest defect este
extrem de periculos øi, din nefericire, în prezent nu este
obligatorie la nivelul Europei analiza riscului de formare a
arcului electric, aøa cum se prevede în legislaflia din SUA. 

Eaton a dezvoltat în acest context o gamæ de dispozitive
de protecflie la defectul de arc electric, bazându-se pe
urmætoarele standarde: IEEE 1584-2002; NFPA 70E, 2015.

Standardele europene avute în vedere sunt: EN 50110;
IEC 61482; IEC TR 61 641 (Low Voltage); IEC 62271-200
(Medium Voltage); IEC 60909 Total Arc Flash.

Dispozitivele din gama AFDD

Eaton a lansat dispozitivele de protecflie la arc electric
din gama AFDD (Arc Fault Detection Device) ce anali-
zeazæ forma de undæ a curentului în circuite de joasæ ten-
siune øi indicæ iminenta apariflie a unui arc electric, caz în
care declanøeazæ un întrerupætor pentru a elimina pericolul.

Dispozitivele din gama AFDD asiguræ pentru circuitul
de joasæ tensiune pe care mai sunt montate, pe lângæ pro-
tecflia la arc electric øi: 

• protecflie diferenflialæ (RCD - Rezidual Current
Device); 

• protecflie la scurtcircuit; 
• protecflie la suprasarcinæ. 
Soluflia de tip all-in-one oferitæ de Eaton este mai ieftinæ

decât utilizarea unor dispozitive separate pentru fiecare tip
de protecflie, este uøor de utilizat, robustæ, fiabilæ øi uøor øi
simplu de instalat. 

Dispozitivul AFDD este de interes major pentru sec-
torul rezidenflial, azile øi adæposturi, acolo unde arcul
electric poate avea consecinfle grave. Defectul de arc electric

poate sæ aparæ la cablurile electrice deteriorate, la prize øi la
conectori electrici defecfli øi poate sæ declanøeze incendii
prin temperatura de mii de grade dezvoltatæ de arcul elec-
tric. Se estimeazæ cæ aproximativ 25 % din incendii au la
bazæ defecte de arc electric.

Iatæ de ce detecflia siguræ øi rapidæ a arcului electric este
esenflialæ iar dispozitivele de protecflie diferenflialæ (RCD) øi
întrerupætoarele miniaturale de circuite (MCB) nu pot
detecta aceste defecte de arc.

Dispozitivele de tip AFDD de la Eaton detecteazæ rapid
øi precis arcul electric, prin compararea formei de undæ a
curentului prin circuit cu forme de undæ memorate în
prealabil, ce apar în cazuri normale de conectare a unor apa-
rate de uz casnic (aspiratoare, frigidere etc.). Se detecteazæ
astfel curenflii cu o formæ de undæ specificæ aparifliei arcului
electric, caz în care se întrerupe circuitul protejat. 

JJooii,,  1133  ooccttoommbbrriiee  aa..cc..,,  SSIIEEAARR  ((SSoocciieettaatteeaa
ppeennttrruu  IInnssttaallaaflfliiii  EElleeccttrriiccee  øøii  AAuuttoommaattiizzæærrii
ddiinn  RRoommâânniiaa))    aa  oorrggaanniizzaatt  llaa  SSiinnaaiiaa,,
CCoonnffeerriinnflflaa  ssaa  aannuuaallææ,,  pprriilleejj  ccuu  ccaarree  aauu  ffoosstt
ddiissccuuttaattee  tteemmee  ddee  iinntteerreess  ppeennttrruu
ddoommeenniiuull  iinnssttaallaaflfliiiilloorr  øøii  eecchhiippaammeenntteelloorr
eelleeccttrriiccee,,  pprrootteeccflfliieeii    uummaannee  ,,    aappaarraattaajjuulluuii
eelleettrriicc  øøii  aauu  ffoosstt  pprreezzeennttaattee  mmaaii  mmuullttee
eexxppuunneerrii  ppee  tteemmee  ddee  iinntteerreess  ddiinn
ddoommeenniiuull  iinnssttaallaaflfliiiilloorr  eelleeccttrriiccee  ddee  jjooaassææ
tteennssiiuunnee..  FFiirrmmaa  EEaattoonn  EElleeccttrriicc  aa  ssuussflfliinnuutt
oo  pprreezzeennttaarree  eexxttrreemm  ddee  iinntteerreessaannttææ  ppee
tteemmaa  pprrootteeccflfliieeii  llaa  aarrcc  eelleeccttrriicc..

PPrrootteeccflfliiaa  llaa  aarrcc  eelleeccttrriicc

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC
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Pentru o protecflie cât mai eficace, dispozivul AFDD se
plaseazæ aproape de sursele potenfliale de arc electric. În
plus, un test ne asiguræ cæ dispozitivul AFDD întrerupe
circuitul când este detectat un curent cu o formæ de undæ
relevantæ.  

Cerinflele globale pentru dispozitivele de tip AFDD au
fost stabilite prima datæ în 2013, când Comisia Interna-
flionalæ pentru Electrotehnicæ a introdus standardul IEC

62606 ce prevede cæ un dispozitiv de tip AFDD trebuie sæ
întrerupæ circuitul la detecflia unui arc electric de minim 100
joules, øi pentru curenfli de arc electric de frecvenfle ridicate
sæ întrerupæ în intervalul a 120 milisecunde de la detecflia
arcului.

Produsele de tip AFDD de la Eaton sunt cele mai
recente din portofoliul firmei, proiectate pentru a reduce
riscurile asociate cu defectul de arc electric. 

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC

Caracteristici 

• Protecflie la incendiu prin supra-
veghere electronicæ permanentæ la
defect de arc electric;

• Dispozitiv de tip all-in-one ce in-
clude funcflii de tip MCB øi RCB;

• Perfect compatibil cu noile stan-
darde;

• Curent nominal: de la 10 A la 40 A;
• Caracteristici: B, C;
• Curent nominal de întrerupere: 

10 mA øi 30 mA.

LLeeggrraanndd  aa  llaannssaatt  rreecceenntt  CCAATTAALLOOGGUULL
GGEENNEERRAALL  IINNTTEERRAACCTTIIVV  OONNLLIINNEE,,  ppuuss  llaa
ddiissppoozziiflfliiaa  uuttiilliizzaattoorriilloorr  îînn  ffoorrmmaatt  ddee  ccaarrttee
eelleeccttrroonniiccææ  ((eebbooookk))..  OOffeerrttaa  ddee  pprroodduussee
LLeeggrraanndd  ssee  ppooaattee  ccoonnssuullttaa  rraappiidd  øøii  uuøøoorr,,
oorriiuunnddee  øøii  oorriiccâânndd,,  pprriinn  ssiimmppllaa  aacccceessaarree  aa
aaddrreesseeii  ddee  iinntteerrnneett  eebbooookk..lleeggrraanndd..rroo  ddee
ppee  oorriiccee  ddiissppoozziittiivv  ccoonneeccttaatt  llaa  iinntteerrnneett..

Avantajele versiunii online sunt:
• gæseøti orice produs în catalog,

dupæ cod;
• accesezi cu un singur click capi-

tolul sau subcapitolul dorit: din
cuprins sau folosind etichetele
colorate de pe margini; 

• mæreøti sau micøorezi pagina; 
• navighezi cu uøurinflæ de la o pa-

ginæ la alta; 
• tipæreøti sau salvezi în format .pdf

paginile de care ai nevoie.

LLaannssaarreeaa  CCaattaalloogguulluuii  LLeeggrraanndd
îînn  ffoorrmmaatt    EEBBOOOOKK

MMaaii  mmuullttee  iinnffoorrmmaaflfliiii  ddeesspprree  pprroodduusseellee  øøii  ssoolluuflfliiiillee  LLeeggrraanndd  ppoott  ffii  ggææssiittee  ppee  wwwwww..lleeggrraanndd..rroo  
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Deoarece în ultima vreme se pune din ce în ce mai mult
accent pe calitatea energiei electrice, producætorii germani
JANITZA, reprezentafli în România de compania ALFA
ENERG, vin cu soluflii de analizæ øi mæsuræ a parametrilor
care definesc aceastæ nofliune de calitate a energiei.

Principalul component în sistemele de management al
sistemelor electrice sau sistemele de monitorizare pentru
calitatea energiei este Soft-ul Gridvis. 

CCaalliittaatteeaa  eenneerrggiieeii  øøii  eeffiicciieennflflææ  eenneerrggeettiiccææ  
ccuu  ssooffttwwaarree--uull  GGRRIIDDVVIISS

FFiiee  ccææ  ee  vvoorrbbaa  ddee  aannaalliizzaa  ccaalliittææflfliiii  eenneerrggiieeii  eelleeccttrriiccee,,  ddee  rraappoorrttaarreeaa  aauuttoommaattææ  ccoonnffoorrmm  ssttaannddaarrddeelloorr  ddee  ccaalliittaattee  EENN5500116600  øøii  IIEEEEEE551199
ssaauu  ppuurr  øøii  ssiimmpplluu  ddee  ssoolluuflfliiii  ppeennttrruu  eeffiicciieennflflaa  eenneerrggeettiiccææ,,  rrææssppuunnssuull  eessttee  ccââtt  ssee  ppooaattee  ddee  ssiimmpplluu  øøii  aannuummee  ssooffttwwaarree--uull  GGrriiddVViiss..

Acest soft este certificat ISO50001 din 2011 øi are foarte multe funcflii
precum:

• Analiza øi vizualizarea datelor înregistrate;
• Detectarea prematuræ a problemelor din instalaflie, prevenind astfel

întreruperile care produc pierderi;
• Introducerea de mæsuri pentru îmbunætæflirea eficienflei energetice prin analiza

continuæ a sarcinii øi a consumurilor;
• Crearea automatæ a rapoartelor de calitate a energiei electrice, conform

standardelor EN50160 øi IEEE519;
• Vizualizarea datelor atât în mod offline cât øi online în timp real a

aparatelor gestionate de soft;
• Vizualizarea graficæ a datelor, incluzând valori minime, medii øi maxime pe

grafice;
• Funcflii de export a datelor în format CSV (Excel).

Câteva beneficii ale clientului care utilizeazæ acest soft:

• Reducerea costurilor de energie;
• Transparenfla consumului de energie în departamente individuale;
• Creøterea fiabilitæflii în alimentarea cu energie electricæ;
• Optimizarea contractelor energetice;
• Optimizarea consumurilor de energie;
• Monitorizarea continuæ a evenimentelor din reflea;
• Sistem de alarmæ øi vizualizarea evenimentelor.

CCAALLIITTAATTEEAA EENNEERRGGIIEEII
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Uøor de folosit, soft-ul permite integrarea øi configu-
rarea dispozitivelor de mæsuræ din seria UMG, parametrii
acestora putând fi setafli øi ajustafli pentru crearea solufliilor
personalizate.

Pentru o analizæ exactæ a reflelei, datele sunt salvate în
mod individual, incluzând intervalele de timp în care au
avut loc mæsurætorile. De asemenea, se pot vizualiza øi date
mæsurate de senzori de temperaturæ pentru mediul încon-
jurætor sau pentru transformatoare.

Acest soft a fost creat pentru gestionarea dispozitivelor
UMG, însæ acesta permite integrarea oricærui dispozitiv
care nu face parte din familia UMG prin intermediul
funcfliei ‘Generic Modbus’.

Tot în sprijinul clientului, Gridvis oferæ posibilitatea
vizualizærii datelor într-o paginæ de topologie creatæ øi
personalizatæ la cererea clientului.

CCAALLIITTAATTEEAA EENNEERRGGIIEEII

• Soft-ul mai poate oferi øi vizualizarea datelor în formæ
de osciloscop, datele fiind transmise în timp real.

• Rapoarte de calitate conform standardelor: NeQual,
EN50160, EN61000-2-4, IEEE519.

• Funcflii statistice complete.
Soft-ul dispune de un limbaj de programare grafic

numit Jasic, care poate extinde funcflionalitatea aparatului
adæugând funcflii personalizate precum: alarmarea prin
email sau activarea unei ieøiri digitale atunci când unul din
parametrii analizafli depæøeøte un prag limitæ impus.

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

PPeennttrruu  ddeettaalliiii  aacccceessaaflflii  wwwwww..aallffaaeenneerrgg..rroo..
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UUmmpplleerreeaa  ppeessttee  nniivveell,,  ssuubb  nniivveell  ssaauu
mmaaii  jjooss  ddee  oorriiffiicciiuull  ddee  uummpplleerree  ––  aacceesstteeaa
ssuunntt  ssuubbiieecctteellee  aabboorrddaattee  ccâânndd  eexxppeerrflfliiii
vvoorrbbeesscc  ddeesspprree  tteehhnnoollooggiiaa  ddee  uummpplleerree  aa
cciilliinnddrriilloorr..

FFeeiiggee  FFIILLLLIINNGG  GGmmbbHH,,  ccuu  sseeddiiuull  îînn
BBaadd  OOllddeessllooee,,  GGeerrmmaanniiaa,,  eessttee  uunn  lliiddeerr
iinntteerrnnaaflfliioonnaall  ddee  iinnssttaallaaflfliiii  ddee  aalliimmeennttaarree
ppeennttrruu  pprroodduussee  ssuubb  ffoorrmmææ  lliicchhiiddææ  øøii  vvââss--
ccooaassææ..  PPrroodduuccæættoorruull,,  llooccaalliizzaatt  îînn  ssttaattuull
ggeerrmmaann  ddee  nnoorrdd  ––  SScchhlleesswwiigg--HHoollsstteeiinn,,
ddeezzvvoollttææ  ssoolluuflfliiii  îînn  zzoonnee  ppeerriiccuullooaassee  ppeennttrruu
AATTEEXX  ccaatteeggoorriiaa  11,,  ddeeooaarreeccee  mmaaøøiinniillee  lloorr
ddee  uummpplleerree  ooppeerreeaazzææ  îînn  pprriinncciippaall  îînn  zzoonnee
ppeerriiccuullooaassee..  PPeennttrruu  aa  îînnddeepplliinnii  aacceessttee
cceerriinnflflee,,  FFeeiiggee  FFIILLLLIINNGG  ssee  bbaazzeeaazzææ  ppee
ssiisstteemmuull  uunniivveerrssaall  WWAAGGOO--II//OO--SSYYSSTTEEMM
775500,,  llaa  nniivveelluull  II//OO..

Cilindrii pot fi verzi, gri, roøii, al-
baøtri sau negri, dar aceøtia au întot-
deauna capacitatea de 200 de litri. Ci-
lindrii de oflel, standardizafli la nivel
internaflional, sunt utilizati pe scaræ
largæ pentru stocarea lichidelor cu po-
tenflial periculos, precum uleiuri øi chi-
micale, în ambalaje robuste. Pentru
umplerea acestor cilindri, Feige
FILLING a dezvoltat o linie de um-
plere la cheie, ce include procesele de
manipulare øi fluxul de materiale.
„Clienflii noøtri îøi doresc ca noi sæ
umplem øi sæ transportæm produsele
lor. Ei nu vor sæ îøi facæ griji cu privire
la cum ajung cilindrii sub vana de um-
plere sau pe paleflii de transport“ -
spune Martina Thomsen, Director
Marketink. Ea adaugæ faptul cæ cilin-
drii sunt doar una din multele variante
de care Feige FILLING dispune.

„Spectrul variazæ de la IBC-uri øi
cilindri la recipiente mici, precum
gælefli de vopsea de la magazinul de
bricolaj“.

Alimentarea siguræ în zone
periculoase

Având în vedere varietatea ambala-
jelor, nu este surprinzætoare diver-

sitatea conflinutului. Bineînfleles, toate
aceste fluide au proprietæfli ce fac ca
procesul de umplere sæ fie extrem de
solicitant. Astfel sistemele Feige
FILLING trebuie sæ facæ faflæ pro-
vocærilor, inclusiv cerinflelor ATEX
pentru construirea øi operarea maøi-
nilor øi a sistemelor folosite în zonele
periculoase.

Aproape jumætate din sistemele de
alimentare ce pæræsesc compania au
aprobare pentru Zona 1 de zone peri-
culoase, deoarece protecflia împotriva
exploziei face parte din munca de zi cu
zi a companiei Feige FILLING.

În mod corespunzætor, Feige
FILLING are în vedere acest fapt când
configureazæ un sistem: „Montæm
intrærile øi ieøirile cât mai aproape
posibil de proces, unde semnalele sunt
create øi transmise“, explicæ Jörn
Czysch, inginer automatist al Feige
FILLING. „Scopul nostru este sæ
evitæm cablaje  inutile.“

Integrând nivelul I/O direct
în proces

Pentru automatizarea procesului de
umplere, Feige FILLING se bazeazæ
pe modulele cu siguranflæ intrinsecæ
WAGO, din sistemul WAGO-I/O-
SYSTEM 750. Modulele pot fi instalate
în apropierea procesului de alimentare
pentru conectarea senzorilor øi a barie-
relor de luminæ pe partea intrærilor,
precum øi vane cu servomotor øi pneu-
matice pe partea ieøirilor. Primul øi cel
mai important lucru pe care Feige
FILLING îl face este cæ salveazæ
spafliu øi timp de instalare prin adu-
cerea sistemului de control cât mai
aproape de proces. Comparativ cu
tipologia de cablare în stea, poziflia
tabloului de comandæ în cadrul liniei
de producflie conteazæ mai puflin. Acest
lucru reduce costurile de execuflie, în
timp ce simplificæ proiectarea siste-
melor modulare.

SSiisstteemmuull  WWAAGGOO  II//OO  775500  pprriimmeeøøttee  sseemmnnaallee  ddee  llaa  uunn  sseennzzoorr  ddee  pprrooxxiimmiittaattee,,  aapprroobbaatt  ppeennttrruu  zzoonnee
ppeerriiccuullooaassee

AAlliimmeennttaarreeaa  îînn  ssiigguurraannflflææ  aa  ssuubbssttaannflfleelloorr
eexxpplloozziivvee  îînn  zzoonnee  ppeerriiccuullooaassee

MMÆÆSSUURRÆÆRRII  ØØII AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII
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Un alt avantaj clar este apropierea
sistemului de control de nivelul de
proces, aceasta având legæturæ cu pro-
tecflia la explozie. Energia stocatæ de
sisteme ce emit semnale nepericuloase
în zonele periculoase trebuie sæ fie li-
mitatæ.

Astfel, sistemele distribuite sunt mult
mai bune, deoarece cablurile mai scurte
stocheazæ mai puflinæ energie. „Cablurile
sunt potenfliale unitæfli de stocare a
energiei, de aceea noi avem mereu în
vedere lungimea cablurilor“, spune
Czysch, expert la Feige FILLING.

Un sistem, douæ zone de
aplicare

Sistemul de control al instalafliilor
de alimentare este amplasat într-un ta-
blou etanø la gaze, ce este uøor supra
presurizat pentru a preveni pætrun-
derea gazelor explozive. Un panou
sensibil la atingere este integrat în uøa
dulapului, permiflând sistemului sæ fie
operat øi monitorizat la nivel local.
Tofli senzorii øi elementele de acflionare
ale sistemului de umplere a cilindrilor
converg în interiorul tabloului de co-
mandæ, atât din zona periculoasæ (de
exemplu, în interiorul cabinei de ali-
mentare închise ermetic), precum øi
din zona de sistem non-ATEX (de
exemplu, transportoare).

Feige FILLING se bazeazæ pe mo-
dulele cu singuranflæ intrinsecæ
WAGO-I/O-SYSTEM 750 pentru a
conecta fiecare dispozitiv de pe teren
situat în zona periculoasæ a sistemului
de alimentare. Sistemul este alimentat
de o sursæ de tensiune ce monitori-
zeazæ øi alimenteazæ cu energie pe seg-
mentul din aval al zonei periculoase.
Mai mult de atât acest modul separæ
zona cu siguranflæ intrinsecæ de zona cu
siguranflæ non-intrinsecæ a sistemului
WAGO I/OSYSTEM 750.

Feige FILLING se bazeazæ de ase-
menea øi pe componentele standard ale
sistemului WAGO-I/OSYSTEM.

MMÆÆSSUURRÆÆRRII  ØØII AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII

VVaarriiaanntteellee  ssiisstteemmuulluuii  aallbbaassttrruu  WWAAGGOO  II//OO  775500  ssuunntt  ffææccuuttee  ppeennttrruu  aapplliiccaaflfliiii  rreezziisstteennttee  llaa  eexxpplloozziiii..
AAcceesstteeaa  ssuunntt  aalliimmeennttaattee  ddee  llaa  uunn  mmoodduull  ddee  aalliimmeennttaarree  ssppeecciiaall,,  ccee  sseerrvveeøøttee  ssiimmuullttaann  øøii  ccaa

sseeppaarraattoorr  ppeennttrruu  nniivveelluull  nneeppeerriiccuullooss

AAbboorrddaarreeaa  pprroocceessuulluuii::  SSppeecciiaalliiøøttiiii  tteehhnnoollooggiieeii  ddee  aalliimmeennttaarree  ddiinn  nnoorrdduull  GGeerrmmaanniieeii  vvoorr  ssææ  rreedduuccææ
ccaabblluurriillee  øøii  ssææ  mmiinniimmiizzeezzee  tteehhnnoollooggiiaa  ddee  iinnssttaallaarree  ppeennttrruu  ssiisstteemmuull  lloorr  ccoommpplleexx
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Disponibilitate ridicatæ prin
standardizare

Avantajul: Din perspectiva proiec-
tærii, o singuræ soluflie este folositæ
pentru automatizarea sistemului – in-
diferent dacæ dispozitivele sunt conec-
tate în zone periculoase sau nepericu-
loase. „Este extrem de important ca
modelele sistemelor noastre sæ fie
asemænætoare“, spune Axel Frank,
responsabil pentru Tehnologia Auto-
matizærii la Feige FILLING. „Nu în
ultimul rând, maximizând standardi-
zarea echipamentelor noastre ne ajutæ
sæ minimizam probabilitatea de eroare
a componentelor individuale.“

Deoarece sistemul comandat de la
distanflæ WAGO I/O SYSTEM 750
acoperæ cu uøurinflæ ambele zone peri-
culoase cât øi pe cele nepericuloase,
Feige FILLING poate echipa automa-
tizarea sistemului cu tehnologie func-
flionalæ, færæ a pierde din vedere sta-
bilitatea unui sistem standardizat.
Potrivit lui Czysch, existæ încæ un
avantaj în colaborarea cu WAGO. „Ne
putem baza pe dorinfla WAGO de
inovare. WAGO dezvoltæ sistemul
I/O-SYSTEM 750 pentru a ne furniza
noi elemente øi nu renunflæ când apar
cerinfle suplimentare faflæ de cele
stabilite.“ Pentru a dovedi acest fapt,
expertul Feige FILLING face referire
la modulele albastre cu siguranflæ
intrinsecæ WAGO xtr pentru protecflie
în zone periculoase, adæugând faptul ca
acestea nu erau disponibile la începutul
parteneriatului nostru.

DDaattoorriittææ  ssiisstteemmuulluuii  ffæærrææ  ssuudduurraa,,  FFeeiiggee  FFIILLLLIINNGG  ssee  bbaazzeeaazzææ  ppee  ssiisstteemmuull  WWAAGGOO  II//OO  aattââtt  ppeennttrruu
aapplliiccaaflfliiii  îînn  zzoonnee  ppeerriiccuullooaassee  ccââtt  øøii  ppeennttrruu  aapplliiccaaflfliiii  îînn  zzoonnee  nneeppeerriiccuullooaassee

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

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

MMÆÆSSUURRÆÆRRII  ØØII AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII



Romanian Security Fair 2016 a reunit pe durata a trei zile
(20-22 octombrie) 67 de companii din România, Republica
Moldova, Croaflia øi Italia. La standurile din cadrul spafliului
expoziflional de la Romexpo au fost prezentate soluflii øi
produse din domeniul detecfliei, semnalizærii øi stingerii
incendiilor, sisteme de supraveghere video, aplicaflii de
control acces, soluflii anti-efracflie, sisteme de monitorizare øi
dispecerizare, soluflii de securitate ciberneticæ etc. Târgul
reuneøte vendori øi distribuitori de soluflii, furnizori de
servicii øi integratori de sisteme de înaltæ tehnicitate.

"Companiile prezente la Romanian Security Fair 2016
vin cu o multitudine de tehnologii øi produse noi øi
inovatoare. Printre expozanfli se aflæ multe companii puter-
nice, capabile sæ ræspundæ exigenflelor celor mai pretenflioøi
clienfli. Øi în acest an Romanian Security Fair demonstreazæ
cæ este cel mai important eveniment de marketing al indus-
triei de securitate privatæ din România øi avem speranfla cæ
aceastæ a patra ediflie va contribui la îmbunætæflirea nivelului
de calitate a solufliilor øi serviciilor de securitate livrate pe
piaflæ øi va genera o creøtere a business-ului pentru firmele
prezente în cadrul expozifliei", a declarat în deschiderea
evenimentului Liviu Mateescu, preøedintele ARTS – orga-
nizatorul Romanian Security Fair 2016.

La eveniment au participat atât companii private cât øi
autoritæfli publice precum Poliflia Capitalei øi Inspectoratul
General pentru Situaflii de Urgenflæ. Ambele instituflii au
propriile standuri unde deruleazæ activitæfli de informare
asupra riscurilor øi standardelor din domeniu. Ion Orafliu
Ruseanu, director al Direcfliei de Ordine Publicæ din cadrul
IGPR a declarat: "Poliflia este direct interesatæ de imple-
mentarea celor mai noi soluflii tehnice de securitate, care
contribuie la apærarea øi protejarea proprietæflii private øi
publice øi, implicit, la diminuarea fenomenului infracflional.
Din aceste considerente, colaborarea dintre Poliflia Românæ

øi ARTS a cunoscut o dezvoltare continuæ, inclusiv în
domeniul legislativ, dezvoltare pe care dorim sæ o extindem
în viitor. Suntem convinøi cæ evenimentul expoziflional
dedicat tehnicii øi serviciilor de securitate Romanian
Security Fair 2016 se va bucura de un real succes."

Romanian Security Fair 2016 este cel mai important
eveniment Business-to-Business al industriei de securitate
româneøti care se adreseazæ cu precædere profesioniøtilor
din domeniu, implementatorilor de sisteme de securitate,
managerilor de securitate ai organizafliilor, precum øi
managerilor de achiziflii, care pot stabili øi negocia direct
condifliile financiare în cadrul evenimentului. Târgul include
øi o componentæ Business-to-Consumer, "consumatorii
casnici" beneficiind de o zi dedicatæ (22 octombrie), în care
au putut vedea la lucru cele mai noi sisteme de automatizare
pentru casæ, soluflii de securitate rezidenflialæ, sisteme de
control al accesului în perimetrul proprietæflii etc.

wwwwww..rroommaanniiaannsseeccuurriittyyffaaiirr..eeuu

AACCTTUUAALLIITTAATTEE

CCeeaa  ddee  aa  ppaattrraa  eeddiiflfliiee  aa  RRoommaanniiaann  SSeeccuurriittyy
FFaaiirr,,  mmaanniiffeessttaarree  ddeeddiiccaattææ  tteehhnniicciiii  øøii
sseerrvviicciiiilloorr  ddee  sseeccuurriittaattee,,  oorrggaanniizzaattææ  ddee
ccæættrree  AASSOOCCIIAAfifiIIAA  RROOMMÂÂNNÆÆ  PPEENNTTRRUU
TTEEHHNNIICCÆÆ  DDEE  SSEECCUURRIITTAATTEE  ((AARRTTSS)),,  øøii--aa
ddeesscchhiiss  ppoorrflfliillee  îînn  ccaaddrruull  uunnuuii  eevveenniimmeenntt
iinnaauugguurraall,,  llaa  ccaarree  aauu  ppaarrttiicciippaatt
rreepprreezzeennttaannflflii  aaii  IInnssppeeccttoorraattuulluuii  GGeenneerraall  aall
PPoolliiflfliieeii  RRoommâânnee  ((IIGGPPRR)),,  IInnssppeeccttoorraattuulluuii
GGeenneerraall  ppeennttrruu  SSiittuuaaflfliiii  ddee  UUrrggeennflflææ  ((IIGGSSUU))
øøii  IInnssttiittuuttuulluuii  ppeennttrruu  pprreevveenniirreeaa
ccrriimmiinnaalliittææflfliiii..

RROOMMAANNIIAANN  SSEECCUURRIITTYY  FFAAIIRR  22001166  
øøii--aa  îînncchhiiss  ppoorrflfliillee
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Camerele de supravegere video sunt cu siguranflæ
domeniul unde evoluflia tehnologiei din ultimii ani a dat
rezultate spectaculoase. Concepte ca Intelligent Video
Analytics, Starlight, Face Recognition au fost exemplificate
prin demonstraflii rapide øi elocvente. Rezolufla ridicatæ a
imaginii, numærul ridicat de cadre pe secundæ, sensibilitatea
ridicatæ la luminozitate scæzutæ, excelenta dinamicæ a
imaginilor, sunt caracteristici de top ale camerelor de
supraveghere video de la Bosch.

Camerele video de supraveghere Bosch øi
tehnologiile folosite

IInntteelllliiggeenntt  DDyynnaammiicc  NNooiissee  RReedduuccttiioonn  

Una din tehnologiile incluse de Bosch la ultimele
generaflii de camere video este Intelligent Dynamic Noise
Reduction (IDNR). IDNR distinge inteligent între flintele
(persoane, obiecte) în miøcare din imagine øi „zgomotul”
datorat condifliilor de luminozitate scæzutæ – de exemplu,
aducând astfel încærcare de bandæ de reflea exclusiv pentru
informafliile relevante din imagine. Astfel, imaginile cu scene
având dinamica redusæ necesitæ o læflime de bandæ mai micæ
cu pânæ la 50% faflæ de cazul neutilizærii tehnologiei,
reducand astfel øi costul stocærii imaginilor.

IInntteelllliiggeenntt  AAuuttoo  EExxppoossuurree  øøii  HHiigghh  DDyynnaammiicc  RRaannggee

Intelligent Auto Exposure de la Bosch rezolvæ eficient
situafliile dificile când în spatele elementelor de interes
dintr-o imagine existæ surse puternice de luminæ de fundal
care pot influenfla negativ calitatea imaginii. Camerele
utilizeazæ Videoanaliza existentæ onboard pentru a iden-
tifica zonele relevante din imagine øi pentru a reduce efectul
luminii perturbatoare de fundal, în respectivele zone. Totul
se petrece automat øi în mod dinamic, nemaifiind nevoie sæ
se indice manual camerelor zona/zonele cu surse de luminæ
de fundal perturbaroare. Camerele Bosch oferæ, de ase-
menea, game dinamice de pânæ la 120 dB, pentru expunere
perfectæ în toate condifliile de iluminare, indiferent de
intensitatea luminii din faflæ sau a celei din fundal, precum øi
framerare de 60 de cadre pe secundæ, pentru a capta cu
uøurinflæ obiectele care se deplaseazæ rapid.

IInntteelllliiggeenntt  TTrraacckkiinngg

Obiectele în miøcare sunt în supravegherea video cele
mai semnificative elemente de interes ale unei imagini, iar
urmærirea traiectoriilor acestor obiecte este cheia unei su-

SSiisstteemmee  ddee  SSeeccuurriittaattee  BBOOSSCCHH

MMiieerrccuurrii  2266  øøii  jjooii  2277  ooccttoommbbrriiee  22001166,,
ddiivviizziiaa  ddee  ssiisstteemmee  ddee  sseeccuurriittaattee  aa  ffiirrmmeeii
BBoosscchh  øøii--aa  iinnvviittaatt  ppaarrtteenneerriiii  ddiinn  RRoommâânniiaa
llaa  oo  ddeemmoonnssttrraaflfliiee  aa  ppeerrffoorrmmaannflfleelloorr  cceelloorr
mmaaii  nnooii  eecchhiippaammeennttee  ddee  sseeccuurriittaattee
BBoosscchh..

SSIISSTTEEMMEE DDEE SSEECCUURRIITTAATTEE
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SSIISSTTEEMMEE DDEE SSEECCUURRIITTAATTEE

pravegheri eficace. Funcflia Intelligent Tracking reconstituie
miøcarea unor obiecte din cadrul imaginilor øi astfel, prin
comparaflie cu traiectorii prestabilite, se pot declanøa alarme.
Este posibilæ astfel realizarea unei supravegheri video
eficace øi continue în timp, folosind øi ajustarea dinamicæ a
câmpului vizual.

IInntteelllliiggeenntt  VViiddeeoo  AAnnaallyyttiiccss

Videoanaliza din camerele Bosch dæ sens imaginilor/da-
telor øi le structureazæ încæ din momentul capturii, per-
miflând utilizatorilor atât sæ identifice evenimente relevante
în timpul monitorizærii live, cât øi sæ caute færæ eforturi în
volume mari de date video øi sæ identifice informafliile care
conteazæ cel mai mult pentru ei. În acest mod, utilizatorii
pot acfliona în mod adecvat, mai rapid, mai uøor øi mai
eficient. Odatæ ce imaginile au fost captate din zona supra-
vegheatæ video, se pune problema extragerii acelor infor-
maflii relevante pentru securitate, precum informafliile legate
de persoanele aflate în zona supravegheatæ.

Intelligent Video Analytics permite pe baza analizei
faciale, recunoaøterea automatæ a persoanelor. Intelligent
Video Analytics este o funcflie implementatæ de cætre Bosch
la nivelul camerei video øi permite declanøarea imediatæ a
unor alarme folosind ore de înregistræri video anterioare.
Aceastæ funcflie este capabilæ sæ identifice multe alte ele-
mente pe baza unor modele prestabilite. La fel de spec-
taculoasæ ca recunoaøterea facialæ este øi detecflia incendiilor
pe baza imaginilor preluate de camerele ce dispun de analiza
video inteligentæ.

SSttiittcchhiinngg

Stitching este soluflia oferitæ de Bosch pentru a obfline
imagini panoramice utilizând mai multe camere. Folosirea
unei singure imagini video în loc de mai multe face ca
aceastæ soluflie sæ fie mai uøoaræ øi intuitivæ. Mai mult, doar
imaginea la care operatorul se uitæ este transmisæ cu o
rezoluflie mare, acesta putând da zoom in pentru a vedea
pânæ øi cele mai mici detalii. 

SSttaarrlliigghhtt

Cea mai nouæ tehnologie de senzori din camerele Bosch
Starlight, combinatæ cu suprimarea sofisticatæ a zgomotelor,
oferæ o sensibilitate la luminæ de 0,0069 lucøi în modul color
øi de 0,0008 lucøi în modul monocrom, la rezoluflie de
1080p. Acest lucru permite camerelor starlight sæ producæ
imagini complet color în întuneric, în situaflii în care cele-
lalte camere ar trece la modul monocrom. În situafliile în
care alte camere nu afiøeazæ nicio imagine, camerele starlight
sunt în continuare capabile sæ furnizeze imagini monocrom
detaliate. Videoanaliza performantæ de la Bosch permite
camerelor starlight sæ interpreteze datele øi sæ decidæ ce øi
când sæ „raporteze”, în baza unor condiflii configurabile.

Rezultatele finale sunt alerte relevante øi statistici cheie,
care îmbunætæflesc acurateflea sistemelor de supraveghere
video, oferind date relevante pentru numeroase utilizæri în
sisteme de securitate sau de altæ naturæ øi reducând substan-
flial marja de eroare care apare în cazul supravegherii umane
non-stop, care consumæ timp øi presupune eforturi semni-
ficative.

44KK  uullttrraa  HHDD

Bosch pune la dispoziflia clienflilor un portofoliu complet
de soluflii de supraveghere, care poate lucra cu rezoluflii video
de la 720p, pânæ la 4 K 720p. Cu tehnologia 4K ultra HD øi
rezoluflia de 12 megapixeli la 20 de cadre pe secundæ, came-
rele DINION IP ultra 8000 MP pot capta la rezoluflii
ridicate obiecte în miøcare rapidæ øi oferæ detalii remarcabil
de fine.

wwwwww..bboosscchhsseeccuurriittyy..ccoomm
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Noua familie de produse Hue White Ambiance
integreazæ cu succes designul modern al corpurilor de
iluminat dedicate segmentului rezidenflial cu sistemul de
control inovator bazat pe tehnologie WiFi, care permite uti-
lizarea cu uøurinflæ a scenariilor de luminæ prestabilite, în
funcflie de preferinfle. Gama oferæ posibilitatea de selectare a
corpurilor de iluminat de tip læmpi, aplice, veioze sau
spoturi luminoase, existând opfliuni pentru principalele
încæperi din casæ. Corpurile de iluminat decorative pot fi
utilizate în mod independent sau integrate într-o reflea Hue
deja existentæ în locuinflæ. Noua gamæ de corpuri de
iluminat Hue White Ambiance va deveni disponibilæ  în
România începând cu ianuarie 2017.

”O casæ inteligentæ este o casæ
“uøor de utilizat”, pe care tot mai
mulfli consumatori români de dis-
pozitive conectate øi-o doresc.
Accesul la Internet øi deschiderea
tot mai mare spre digitalizare au
condus la o creøtere semnificativæ
a cererii de tehnologie LED, iar,
în domeniul Smart Home,
produsul nostru vedetæ este anul
acesta cu siguranflæ Philips Hue.
Ne aøteptæm ca în urmætorii cinci
ani sæ asistæm la o evoluflie a pieflei
româneøti a caselor inteligente øi a
cererii pentru sisteme interconec-
tate capabile sæ simplifice øi sæ
îmbunætæfleascæ viafla de zi cu zi a
consumatorilor”, spune Bogdan
Balaci, Director General Philips
Lighting SEE.

Portofoliul Philips Hue, lansat sub conceptul Connected
Lighting, oferæ consumatorului o experienflæ de utilizare
ineditæ, prin controlul personalizat al luminii în propria
locuinflæ. Utilizatorii de Philips Hue pot alege, în funcflie de
preferinfle, nuanfla, contrastul øi intensitatea luminoasæ,

având la dispoziflie un spectru de 16 milioane de culori.
Principalele motive pentru care sistemul Hue este achi-
ziflionat sunt astfel legate de nevoia de luminæ acordatæ la
starea de spirit, realizarea de experienfle cu familia sau
prietenii øi controlul de la distanflæ alæturi de programarea
luminilor pentru o securitate sporitæ.

Din ce în ce mai mult, o casæ inteligentæ promoveazæ
conceptul de eficienflæ energeticæ. Gama Philips Hue pentru
acasæ cuprinde atât becuri inteligente cu consum redus de
energie (clasice sau de tip spot) cât øi corpuri de iluminat cu
LED integrat. Kit-ul de bazæ constæ în trei becuri LED
RGB Wi-Fi øi bridge-ul Hue, acesta fiind “podul” dintre
becuri øi aplicaflia Hue øi putând conecta pânæ la 50 de surse
de iluminat Hue. Cele peste 200 de aplicaflii disponibile
oferæ posibilitatea de personalizare a luminii, de pe propriul
dispozitiv inteligent mobil (telefon, tabletæ) – de la lumina
albæ funcflionalæ caldæ sau rece pânæ la scene de iluminat
complexe cu nenumærate culori. 

„Românii sunt tot mai deschiøi, în general, la adresa
dispozitivelor inteligente øi, în particular, datoritæ gradului
mare de interactivitate, la sistemul Philips Hue. Acesta este
un sistem de iluminat prietenos, interactiv, personalizabil øi
uøor de conectat cu televizorul sau sistemul de muzicæ,
creând astfel experienfle de divertisment inedite“, menflio-
neazæ Codrufla Marin, Key Account Manager Consumer
Channel România.

BBMMSS

SSoolluuflfliiiillee  PPhhiilliippss  HHuuee  ppeennttrruu  oo  ccaassææ
iinntteelliiggeennttææ

PPhhiilliippss  LLiigghhttiinngg  ooffeerrææ  oo  ggaammææ  ffooaarrttee
vvaarriiaattææ  ddee  ssoolluuflfliiii  PPhhiilliippss  HHuuee  ccaarree
ccoommbbiinnææ  îînn  ccaaddrruull  ssiisstteemmeelloorr  ddee  iilluummiinnaatt
eeffiicciieennflflaa  bbeeccuurriilloorr  LLEEDD  ccuu  tteehhnnoollooggiiaa
iinnttuuiittiivvææ  wwiirreelleessss  øøii  ccoonnttrroolluull  iinntteelliiggeenntt
mmoobbiill..  
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DDaannffoossss,,  ll iiddeerr  gglloobbaall  îînn  ddeezzvvoollttaarreeaa  ddee  ssoolluuflfliiii   ppeennttrruu
eeffiicciieennttiizzaarreeaa  ccoonnssuummuulluuii  ddee  eenneerrggiiee,,  aa  ssæærrbbæættoorriitt  ppee  33
nnooiieemmbbrriiee,,  2200  ddee  aannii  ddee  llaa  iinnaauugguurraarreeaa  ccoommppaanniieeii  llooccaallee  ddee
vvâânnzzæærrii..  CCoommppaanniiaa  ddaanneezzææ  eessttee  lliiddeerr  ppee  ppiiaaflflaa  mmoonnddiiaallææ  îînn
ddeezzvvoollttaarreeaa  tteehhnnoollooggii ii lloorr  mmooddeerrnnee  ppeennttrruu  ooppttiimmiizzaarreeaa
ccoonnssuummuulluuii  ddee  eenneerrggiiee  îînn  ddoommeenniiii  cchheeiiee,,  pprreeccuumm::  iinnffrraassttrruuccttuurrææ,,
aalliimmeennttaaflfliiee,,  eeffiicciieennflflææ  eenneerrggeettiiccææ  øøii  ssoolluuflfliiii  ppeennttrruu  pprrootteeccflfliiaa
mmeeddiiuulluuii  îînnccoonnjjuurræættoorr..  

Compania danezæ a deschis reprezentanfla localæ
Danfoss SRL în 1996. În 2006, 10 ani mai târziu, Danfoss
deschidea øi prima linie de producflie în România, pentru
module de termoficare øi schimbætoare de cælduræ, cu
desfacere atât pe piafla internæ, cât øi în export, în flæri pre-
cum Austria, Rusia, Turcia.

„Am început cu 4 angajafli øi acum suntem 144. Mulfli
dintre colegii mei au acum nu doar responsabilitæfli locale, ci
øi regionale øi chiar globale. Prin competenflele, eforturile øi
energia lor, prin devotament øi loialitate au contribuit øi
contribuie la succesul Danfoss”, a menflionat Laura Iosif,
Head of Global Services, Regiunea EER, Danfoss, în
discursul de deschidere. 

Prezent la eveniment E.S. Dl. Karsten Vagn Nielsen,
Ambasadorul Regatului Danemarcei a precizat: „Danfoss se
remarcæ în rolul de promotor al relafliilor româno-daneze.
Iar noi, ca reprezentanfli ai Danemarcei, suntem mândri cæ
putem sæ împærtæøim aceastæ poveste de succes.”

În ceea ce priveøte direcfliile de dezvoltare ale companiei
daneze, Adam Jedrzejczak, Preøedintele Regiunii EER,
Danfoss, a declarat „Ne concentræm pe domeniile care fac
diferenfla pentru clienflii noøtri øi conferæ Danfoss poten-
flialul maxim de creøtere. În prezent, Danfoss investeøte în

accelerarea procesului inovator øi dezvoltarea capacitæflii de
inovare”.

În fiecare an Danfoss investeøte peste 4% din veniturile
companiei în activitæfli de cercetare øi dezvoltare pentru a
gæsi solufliile viitorului. Oferim aproape 50 de linii de pro-
duse care au fost create pentru a ræspunde cerinflelor dum-
neavoastræ øi a væ ajuta sæ oferifli cele mai bune servicii
clienflilor dumneavoastræ. În medie, la Danfoss este paten-
tatæ o nouæ invenflie în fiecare zi.

Scurt istoric Danfoss

11993333 - Mads Clausen fondeazæ în Nordborg, Danemarca
compania Danfoss øi lanseazæ primul robinet de expansiune
pentru sistemele de refrigerare.

11994433  - Danfoss patenteazæ øi lanseazæ pe piaflæ primul
robinet termostatic pentru radiatoare.

11995522 - Sunt lansate pe piaflæ Compresoarele ermetice
Danfoss pentru refrigerare øi congelare. 

11996644 – Danfoss începe producflia motoarelor hidraulice
pentru utilaje agricole øi construcflii.

11996688 – Se începe producflia în masæ a convertizoarelor de
frecvenflæ.

Date Danfoss 2016

• Companii de vânzæri în 120 de flæri;
• 62 de fabrici în 20 de flæri;
• 23.400 de angajafli la nivel global;
• 1.381 familii de produse patentate.

AACCTTUUAALLIITTAATTEE

DDaannffoossss  aanniivveerrsseeaazzææ  2200  ddee  aannii  ddee  ssuucccceess  
îînn  RRoommâânniiaa  

EE..SS..  DDll..  KKaarrsstteenn  VVaaggnn  NNiieellsseenn,,  AAmmbbaassaaddoorruull  RReeggaattuulluuii  DDaanneemmaarrcceeii

AAddaamm  JJeeddrrzzeejjcczzaakk,,  PPrreeøøeeddiinntteellee  RReeggiiuunniiii  EEEERR,,  DDaannffoossss
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Chiar dacæ o instalare cu toate
opfliunile implicite, împreunæ cu
setærile, configurærile øi bibliotecile
standard ale EPLAN-ului væ permit sæ
folosifli færæ probleme aplicaflia, acesta
nu este cel mai eficient mod de lucru. 

Configurarea corectæ a platformei
EPLAN începe prin instalarea
particularizatæ în infrastructura IT a
companiei, eventual cu selectarea unei
locaflii pe un server comun pentru
stocarea datelor. În continuare, se pot
defini diverse setæri pentru fiecare
utilizator în parte, inclusiv metode
rapide de alternat între aceste setæri, de exemplu, ajustarea
interfeflei grafice în funcflie de etapa de lucru. Înainte de
începerea primului proiect, este foarte importantæ crearea
unui øablon de proiect care sæ conflinæ cartuøele, formele
pentru rapoarte, setærile de numerotare a aparatelor, limbile
relevante øi multe alte setæri specifice companiei sau
clientului, toate acestea bazându-se pe øabloanele standard
IEC, GOST sau NFPA. Tot o etapæ preliminaræ poate fi øi
stabilirea documentelor de ieøire, a fiøierelor ce trebuie ex-
portate, chiar øi a metodelor de import a acestora în alte
aplicaflii, de exemplu crearea unei liste de comandæ øi
importul acesteia în sistemele de gestiune a comenzilor.
Chiar dacæ libræriile se dezvoltæ în timp, bazele acestor

librærii se pot pune de la început, fie cæ e vorba de des-
cærcarea de coduri de aparat de pe EPLAN Data Portal, fie
cæ e vorba de extras macrouri din eventualele proiecte
existente, sau cæ e vorba de crearea unei librærii speciale de
simboluri.

Toate aceste etape pot øi ar trebui sæ fie fæcute de cætre
utilizatorii EPLAN din fiecare companie. Sunt însæ foarte
multe cazuri în care, din lipsæ de resurse (de cele mai multe
ori de timp!) aceste etape preliminare sunt parcurse sumar.
Rezultatul inevitabil este utilizarea ineficientæ, uneori chiar
greøitæ a soft-ului! Pentru a evita aceste situaflii neplæcute,
putefli apela la serviciile de configurare øi standardizare
oferite de consultanflii EPLAN. Aceøtia væ pot oferi sugestii
pentru o instalare completæ, sau pot chiar sæ o facæ pentru
dumneavoastræ; væ pot crea øabloanele de proiect cu tot ce
includ acestea, conform indicafliilor dumneavoastræ; væ pot
crea sau importa bazele de date, libræriile de simboluri øi
macrourile de care avefli nevoie øi væ pot configura toate
setærile de schimb de date între EPLAN øi alte aplicaflii. Se
poate merge øi mai departe, prin crearea de bare de butoane
speciale pentru acces rapid la anumite comenzi, sau chiar
crearea de scripturi pentru executarea automatizatæ a
anumitor operaflii, chiar a unor calcule electrice! 

Toate aceste servicii împreunæ cu evaluarea modului de
lucru øi propuneri pentru îmbunætæflirea acestuia, sunt
servicii înglobate în conceptul EPLAN Experience care
înseamnæ, pe scurt, cæ øi dumneavoastræ putefli beneficia de
experienfla acumulatæ în inginerie de peste 30 de ani a
consultanflilor EPLAN.

Pentru mai multe detalii, væ invitæm sæ ne contactafli!
wwwwww..eeppllaann..rroo  

SSOOFFTTWWAARREE

BBeenneeffiicciiaaflflii  llaa  mmaaxxiimm  ddee  ccaappaacciittææflfliillee
ppllaattffoorrmmeeii  EEPPLLAANN,,  uuttiilliizzâânndd  ppaacchheetteellee

ddee  sseerrvviicciiii  ooffeerriittee  ddee  ccoommppaanniiee

PPeennttrruu  oorriiccee  uunneeaallttææ  ddee  lluuccrruu  mmooddeerrnnææ  øøii  ppeerrffoorrmmaannttææ,,  ccoonnffiigguurraarreeaa  iinniiflfliiaallææ  øøii  uuttiilliizzaarreeaa  ccoorreeccttææ  eessttee  eesseennflfliiaallææ  ppeennttrruu  oobbflfliinneerreeaa
rreezzuullttaatteelloorr  ddoorriittee..  CCuurrssuurriillee  EEPPLLAANN  îîii  pprreeggæætteesscc  ppee  uuttiilliizzaattoorrii  ppeennttrruu  aacceesstt  pprroocceess  ddaarr,,  ddee  mmuullttee  oorrii,,  nnuu  eessttee  ssuuffiicciieenntt  ttiimmpp  ppeennttrruu
aacceeaassttææ  ccoonnffiigguurraarree..  SSeerrvviicciiiillee  ddee  eevvaalluuaarree  øøii  ssttaannddaarrddiizzaarree  ooffeerriittee  ddee  ccoommppaanniiaa  EEPPLLAANN  aaccooppeerrææ  aacceeaassttææ  lliippssææ  ddee  rreessuurrssee  øøii  vvææ  aajjuuttææ
ssææ  pprrooffiittaaflflii  llaa  mmaaxxiimm  ddee  ccaappaacciittææflfliillee  pprroodduusseelloorr  ssooffttwwaarree..
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ÎÎnncceeppâânndd  ccuu  22001177,,  cceellee  ddoouuææ  ccoommppaanniiii  îîøøii  uunneesscc  ffoorrflfleellee,,
ccoollaabboorrâânndd  îînn  ddoommeenniiuull  ssoolluuflfliiiilloorr  ddee  sseeccuurriittaattee  vviiddeeoo..  

Bosch Sisteme de Securitate øi Sony Corportation au
semnat un contract în vederea colaborærii pentru dezvol-
tarea de produse øi soluflii inovative, în domeniul aplicafliilor
de securitate video. Începând cu anul 2017, cele douæ
companii doresc sæ îøi combine expertiza tehnologicæ
pentru a seta noi standarde în ceea ce priveøte imaginile
video cu o rezoluflie înaltæ øi cele realizate pe o luminozitate
scæzutæ. Conform parteneriatului agreat, clienflii securitæflii
video Sony din toate pieflele, exceptând Japonia, vor fi
deservifli øi sprijinifli de cætre organizaflia de marketing øi
vânzæri a Bosch Sisteme de Securitate. Parteneriatul este
supus aprobærii de cætre consiliile de concurenflæ. 

În acest parteneriat, Sony va veni cu expertiza sa în
calitatea øi performanfla imaginilor video, în timp ce Bosch
va adæuga un set robust de analizæ video pentru interpre-
tarea datelor, precum øi tehnologii inovative pentru a atinge
rate de bifli foarte eficiente øi cerinflele de stocare minimæ.
„Acest parteneriat va revolufliona industria securitæflii video,
de vreme ce îmbinæ expertiza tehnologicæ unicæ øi forfla a
douæ companii importante din domeniul aplicafliilor de

securitate video. Clienflii pot beneficia de pe urma calitæflii
superioare a imagnilor Sony, precum solufliile 4K, combinate
cu managementul ratelor de bifli øi analiza video Bosch,”
spune Toru Katsumoto, Vicepreøedintele Produse øi soluflii
video, Preøedintele de sector al Grupului de produse profe-
sionale, Sony Corporation.  

„Acest parteneriat unic sprijinæ de asemenea viziunea
Bosch în ceea ce priveøte internetul lucrurilor. Camerele de
securitate video, mai exact datele pe care acestea le colec-
teazæ, joacæ un rol important în dezvoltarea internetului
lucrurilor. Camerele video pot fi numite oocchhiiii  iinntteerrnneettuulluuii
lluuccrruurriilloorr”, spune Gert van Iperen, Preøedintele Bosch
Sisteme de Securitate. 

Clienflii securitæflii video Sony vor fi deservifli øi sprijinifli
de cætre o echipæ dedicatæ de vânzæri øi marketing din or-
ganizaflia Sisteme de Securitate, ce va oferi suport clienflilor,
servicii post vânzare øi training în diferite limbi, în 50 de flæri
din toatæ lumea. Organizaflia globalæ Bosch Sisteme de
Securitate va sprijini echipa de marketing øi vânzæri respon-
sabilæ pentru produsele cu brandul Sony, precum øi clienflii
Sony, pentru dezvoltarea afacerii printr-un suport øi servicii
excelente, spune Iperen. Sony va continua sæ dezvolte øi sæ
fabrice produse de securitate video sub brandul sæu.  

BBoosscchh  SSiisstteemmee  ddee  SSeeccuurriittaattee  øøii  SSoonnyy  ssttaabbiilleesscc  uunn
ppaarrtteenneerriiaatt  îînn  ddoommeenniiuull  sseeccuurriittææflfliiii  vviiddeeoo
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PPrreezzeennttuull  aarrttiiccooll  ddeezzbbaattee  eexxiisstteennflflaa  uunnoorr  nneeccoonnccoorrddaannflflee  îînn  øøii
îînnttrree  nnoorrmmee  ddaarr  øøii  îînn  øøii  îînnttrree  ssttaannddaarrddeellee  rroommâânneeøøttii  pprreeccuumm  øøii
nneecceessiittaatteeaa  aarrmmoonniizzæærriiii  aacceessttoorraa  ccuu  nnoorrmmeellee  øøii  ssttaannddaarrddeellee
EEuurrooppeennee..  ÎÎøøii  pprrooppuunnee  ppeennttrruu  îînncceeppuutt  ssææ  aannaalliizzeezzee  îînn  mmoodd
ssppeecciiffiicc  pprroobblleemmaa  lleeggaattææ  ddee  sseemmnneellee  øøii//ssaauu  iinnddiiccaattooaarreellee  ddee
uurrggeennflflææ..

Context

Standardele relevante definesc iluminatul de urgenflæ ca
fiind iluminatul activat ca urmare a unei defecfliuni la ilu-
minatul artificial general. Obiectivele acestui iluminat fiind:

• evacuare din zona problemæ; 
• vizibilitate adecvatæ øi orientare; 
• identificare uøoaræ a stingerii incendiilor øi a echipa-

mentelor de siguranflæ.
În ultima perioadæ, proiectele de iluminat din România

au fost amendate de norme specifice de protecflie contra
incendiilor, impuse de organisme/organizaflii de specialitate
dar øi de standarde Europene. În urma analizei modului de
implementare a acestor norme øi standarde, s-au evidenfliat
neconcordanfle semnificative atât între norme øi standarde
dar øi între norme. Aceste neconcordanfle sunt remarcate în
procesul de studiu al normelor øi standardelor la momentul
stabilirii corecte a parametrilor solicitafli în proiecte. Parte
din parametrii analizafli sunt:

• nivelul de iluminare de siguranflæ/urgenflæ; 

• gradul de etanøeitate impus acestor corpuri de iluminat;
• poziflionarea corpurilor de iluminat øi a indicatoa-

relor/semnalizatoarelor de  urgenflæ.
Normele aplicabile iluminatului de urgenflæ utilizate

curent sunt: SR EN 1838, SR EN 60598-2-22, NP 061-2,
NP 127-1, NP I7,IEC 60529, ISO 3864.

Analiza neconformitæflii

În urma consultærii normelor øi standardelor menflio-
nate, aplicabile iluminatului de urgenflæ, se evidenfliazæ
urmætoarele tipuri neconcordanfle:

1. de terminologie - termeni utilizafli incorect sau
inconsecvent;

2. de traducere în limba românæ;
3. de specificaflii ca urmare a ambiguitæflilor/neclaritæflilor. 
Ca un exemplu de neconcordanflæ legatæ de terminologie

la traducere, este utilizarea termenilor “de securitate”, “de
siguranflæ” øi “de urgenflæ” (inconsecvenflæ øi pe alocuri
utilizare inadecvatæ). Spre exemplu în paragraful 7.32 din
Norma NP 061-02, sunt utilizafli doi termeni pentru acelaøi
tip de iluminat: “iluminat de siguranflæ” dar øi “iluminat de
securitate”. Pentru aceøti termeni gæsim în dicflionarul
explicativ al limbii romane urmætoarele definiflii:

SSEECCUURRIITTÁÁTTEE 1. stare de siguranflæ, de lipsæ de pri-
mejdie. 2. protecflie, apærare.

IIlluummiinnaatt  ddee  ssiigguurraannflflææ  ssaauu  ddee  uurrggeennflflææ??
Prof. Dr. Ing. S. Matei - Electromagnetica SA

FFiigg..11::  EExxeemmpplluu  ddee  nneeccoonnffoorrmmiittaattee::  ””uurrggeennflflææ””  vvss  „„ssiigguurraannflflææ””  ssaauu  SSRR  EENN  11883388  ddiinn  22001144  vvss  SSRR  EENN  11883388  ddiinn  22000033  øøii  SSRR  EENN  6600559988--22--2222

IILLUUMMIINNAATT
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SSIIGGUURRÁÁNNfifiÆÆ 1. situaflie færæ pericol; lipsæ de primejdie;
securitate.

In Standardele Europene, termenul utilizat pentru acest
tip de iluminat este, “emergency” øi care se traduce în
româneøte prin “de urgenflæ”. Semnificaflia acestui termen
este însæ diferitæ de a celor menflionafli anterior astfel:

URGÉNfiÆ 1. Însuøirea, caracterul a ceea ce este
urgent; situaflie care necesitæ o rezolvare urgentæ; necesitate
de a rezolva imediat o problemæ.

Aceastæ neconcordanflæ o regæsim øi în standardul SR
EN 60598-2-22, la traducerea expresiei „Luminaires for
emergency lighting”, prin „Corpuri de iluminat pentru
iluminatul de siguranflæ” . Cu toate acestea în Standardul SR
EN 1838 din 2014, acelaøi termen de „Emergency lighting”
a fost preluat prin ”Iluminatul de urgenflæ” cu toate cæ în
versiunea din 2003 a fost tradus prin „siguranflæ” (Fig. 1).
Aøa cum se poate observa în cele douæ standarde, existæ
(doar) un singur termen în limba englezæ, respectiv
„emergency”, tradus în româneøte diferit în cele douæ
standarde (în SR EN 60598-2-22 prin „siguranflæ”). Din
punct de vedere al aplicafliei însæ, conform explicafliei din
dicflionarul explicativ, înflelesul ar putea fi însæ diferit:

• IIlluummiinnaattuull  ddee  ssiigguurraannflflææ:: iluminatul unei situaflii færæ
pericol sau lipsitæ de primejdie (o situaflie rezolvatæ sau de
supraveghere).

• IIlluummiinnaattuull  ddee  uurrggeennflflææ:: iluminatul unei situaflii care
necesitæ rezolvare de urgenflæ (situaflie în curs de rezolvare).

Un alt exemplu legat de utilizarea corectæ a termenilor îl
gæsim în „Normativul de securitate la incendiu a parcajelor
subterane”, indicativ NP 127:2009 (la Art. 139) unde
termenul de corp sau aparat de iluminat este substituit prin
„punct luminos” astfel:

(2) Iluminatul de siguranflæ al cæilor de evacuare a utili-
zatorilor va fi constituit din puncte luminoase…

(3) Punctele luminoase dispuse…
(4) Fiecare punct luminos trebuie sæ...
În absenfla definifliei termenului, asimilarea acestuia prin

aparat/corp de iluminat ar trebui sæ fie incorectæ, având în
vedere semnificaflia diferitæ din vocabularul de specialitate
(fotometrie, luminotehnicæ cu asimilare subiectivæ: supra-
faflæ vs punct).

În continuare, în acelaøi Normativ, prezentarea carac-
teristicilor relevæ neconcordanfle în armonizarea cu Stan-
dardele øi Normativele care reglementeazæ iluminatul de
urgenflæ astfel:

(4) Fiecare punct luminos trebuie sæ aibæ un flux
luminos de minimum 45 lumeni pe o perioadæ de 60 de
minute.

(5) Punctele luminoase dispuse la partea inferioaræ pot fi
încastrate în pardosealæ, cu condiflia respectærii rezistenflei
mecanice necesare, sau pot fi amplasate în apropierea
pardoselii.

(6) Punctele luminoase dispuse la partea inferioaræ care
nu se încastreazæ în pardosealæ se dispun la cel mult 0,50 m
deasupra pardoselii.

Ca urmare, reglementarea aplicabilæ la punctul (4) legatæ
de nivelul iluminærii (lux) este surpasatæ de valoarea minimæ
a fluxului luminos. În altæ ordine de idei, se poate crea
confuzia dintre corp øi indicator (Fig. 2).

Implementarea „ad literam” presupune ca utilizatorul/
beneficiarul sæ aleagæ între achiziflionarea de corpuri de
iluminat „de siguranflæ”, obiønuite/standard menite
continuærii lucrului, intervenfliei (Normativ I7) sau sæ-l
construiascæ din puncte luminoase dispuse la partea infe-
rioaræ sau superioaræ (Normativ NP 127). 

Dacæ aceste puncte sunt asimilate cu corpuri/aparate,
atunci se poate presupune existenfla unui asemenea tip de
corp/aparat øi care trebuie sæ ræspundæ urmætoarelor pro-
bleme (de altfel deosebite):

• Care este raportul de flux luminos între cele douæ
nivele pentru a îndeplini cerinflele de iluminare øi unifor-
mitate impuse de alte norme øi/sau standarde?

• Ce fel de distribuflie luminoasæ?
• Ce grad de protecflie (special) se impune nivelului

inferior: protecflie la øoc mecanic (ce nivel?), grad etanøeitate
IP (în caz de inundaflie?), temperatura de culoare (grad de
vizibilitate special?).

Lipsa de armonizare o regæsim între Normativul NP 061
øi SR EN 1838 legat øi de caracteristicile nivelului de
iluminare. Valorilor acestor nivele sunt exprimate în mod
diferit atât ca unitate de mæsuræ dar øi ca valoare echivalentæ
astfel:

SR EN 1838, exprimæ nivelul minim de iluminare în lux
în timp ce în Normativul NP 061 îl exprimæ în procente din
nivelul „normat” al iluminærii ce ar putea rezulta într-un
nivel de iluminare mult mai mare.

De asemenea, în NORMATIVUL de securitate la
incendiu al parcajelor subterane pentru autoturisme,
indicativ NP 127:2009 este menflionat:

Art. 44. - Corpurile de iluminat de siguranflæ se mon-

IILLUUMMIINNAATT

FFiigg..  22::  EExxeemmpplluu  ddee  aapplliiccaarree  aa  nnoorrmmeelloorr  ddee  iilluummiinnaatt  ddee  uurrggeennflflææ::  ccoorrpp  ddee  iilluummiinnaatt  vvss  iinnddiiccaattoorr  ddee  uurrggeennflflææ  ((  ssaauu  NNPP  112277  vvss  NNPP006611))
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teazæ atât la partea superioaræ, cât øi la partea inferioaræ a
spafliilor de circulaflie, dupæ caz, în pardosealæ.

Art. 45. - În spafliile utilitare aferente parcajului sub-
teran, iluminatul de siguranflæ se realizeazæ conform pre-
vederilor reglementærilor tehnice de specialitate aplicabile.

Færæ a se menfliona care sunt reglementærile tehnice
aplicabile. De asemenea, nu sunt menflionate prezenfla
indicatoarelor de urgenflæ øi nici obligativitatea conformitæflii
exprese cu SR EN 1838. 

Din nefericire, lista neconformitæflilor sau ambiguitæflilor
nu se opreøte aici. Legat de neconcordanfle de traducere, este
de remarcat cæ în SR EN 60598-2-22 preluarea termenului
de „requirements”, prin termenul „condiflii” nu are aceeaøi
semnificaflie. În dicflionarul explicativ gæsim urmætoarea
explicaflie:

CCOONNDDÍÍfifiIIEE 1. v. situaflie. 2. v. clauzæ. 3. v. factor. 4.
poziflie, situaflie, stare, (înv. øi pop.) obraz. 5. rang, stare,
teapæ, treaptæ, (pop.) mânæ, seamæ. (Sunt de aceeaøi ~.) 

Un termen adecvat pentru o impunere de caracteristici
în acest caz poate fi termenul de “cerinflæ” respectiv:

CCEERRÍÍNNfifiÆÆ 1. exigenflæ, imperativ, necesitate, nevoie,
obligaflie, pretenflie, trebuinflæ, (înv.) nevoinflæ, nevoire,
comandament. (~ele epocii noastre.) 2. cerere, deziderat,
dorinflæ, exigenflæ, (înv.) postulat. 3. necesitate, nevoie,
solicitare, trebuinflæ (fline seama de ~ele pieflei).

O analizæ succintæ a utilizærii celor doi termeni indicæ
diferenfla dintre o stare de fapt, adicæ „o situaflie” øi o
obligaflie sau necesitate, respectiv „o cerinflæ”.

În Standardul SR EN 60598-2-22, la paragraful 22.7.1 se
menflioneazæ: „Pentru semnele de securitate/siguranflæ ce-
rinflele de distribuflie fotometrica de la 22.7.1 nu se aplicæ”.
Prin urmare, implicarea standardului SR EN 1838 este
exclusæ, deoarece acesta se aplicæ doar semnelor „de
urgenflæ” (emergency) dar nu øi „de securitate” (safety). De
asemenea, semnele de urgenflæ cu sursæ internæ de  luminæ,
în conformitate tot cu EN 60598-2-22, ar trebui sæ posede
un indice de redare a culorilor CRI>40 chiar dacæ semnul
posedæ culori ale cæror coordonate sunt menflionate în EN
1838 øi ISO 3864 (Tabel 2 de mai jos). Sau altfel explicat sæ
se obflinæ un indice de redare a culorilor mai mare de 40 cu
o compoziflie spectralæ impusæ (vezi coordonatele de cu-
loare pentru luminæ albæ øi verde). Bineînfleles cæ neconcor-
danfla este rezultatul lipsei de claritate în delimitarea
funcfliunilor, prin utilizarea termenilor de „iluminat de
urgenflæ” øi „semnalizare de urgenflæ”. 

În România, majoritatea semnelor/indicatoarelor de
urgenflæ nu îndeplinesc caracteristicile impuse de Standar-
dele SR EN 1838 øi ISO3864 în ceea ce priveøte caracte-
risticile fotometrice. În general, aceste semne/indicatoare
sunt alese dupæ criterii strict legate de prefl, færæ o consi-
deraflie serioasæ a funcfliei ce trebuie îndeplinitæ. Un
exemplu este cel legat de prezenfla culorilor øi a simbolurilor
de multe ori departe de carcateristicile impuse (Fig 3).

În figura 4 sunt ilustrate principalele caracteristici
impuse de aceste standarde: nivelul minim de luminanflæ,
contrastul culorilor, uniformitatea.

Din punct de vedere al culorilor permise, culoarea verde
impusæ de aceste standarde/norme are urmætoarele coor-
donate:

Aceste coordonate plaseazæ culoare verde în coordonate
x,y, astfel:

FFiigg  33::  IInnddiiccaattoorr  ddee  uurrggeennflflææ  ccuu  ssuurrssææ  pprroopprriiee  ddee  lluummiinnææ,,  uunnddee  eessttee
pprreezzeennttææ  nnuummaaii  ccuullooaarreeaa  vveerrddee

FFiigg  44::  CCaarraacctteerriissttiicciillee  ddee  lluummiinnaannflflææ  mmeennflfliioonnaattee  îînn  
SSRR  EENN  11883388  øøii  IISSOO  33886644

IILLUUMMIINNAATT



„e-Efectul meu: 
Date consistente de la ideea iniţială 
la instalaţia finală“

Achiziţia şi structurarea datelor de proiect are loc mai devreme în EPLAN Preplanning şi creşte eficienţa
ingineriei de bază prin automatizarea proceselor. Datele consistente oferă o mai mare coerenţă de la
vederea de ansamblu până la transferul către ingineria de detaliu.

Doriţi să beneficiaţi de efectul „e“? Utilizaţi EPLAN Experience – 
un concept demonstrat pentru eficienţa sporită în inginerie.                                                                
Mai multe informaţii la +40 264 438 723.

www.eplan.ro

Foarte mulfli producætori de indicatoare de ieøire uti-
lizeazæ vopseaua RAL6032 ca suprafaflæ de filtrare opticæ.
Coordonatele de culoare însæ, mæsurate prin reflexie de la o
sursæ fluorescentæ sunt, x=0.2684 øi y=0.44194, care pla-
seazæ aceastæ culoare la marginea zonei admise. Când însæ
vopseaua îndeplineøte funcflia de filtru optic, coordonatele
de culoare sunt diferite în funcflie de sursa de luminæ (albæ)
utilizatæ. În acest caz este foarte posibil ca „acest verde” sæ
nu se încadreze în valorile impuse de standard în termeni de
coordonate de culoare.

La fel øi culoarea albæ, ale cærei coordonate sunt plasate
de-a lungul locului Planckian astfel:

Alte tipuri de indicatoare de urgenflæ întalnite sunt
prezentate în continuare.

Analiza standardelor øi normelor nu se terminæ însæ aici.
Din nefericire, lipsa de armonizare, inconsecvenfla termi-
nologiei etc. au avut drept rezultat interpretæri diferite,
unde a primat costul øi mai puflin îndeplinirea corectæ a
funcfliunii. Ca o concluzie se impune deci o acfliune de
corectare a acestei stæri øi alinierea normelor øi standardelor
nu numai cu normele øi standardele Europene dar øi cu
ultimele realizæri tehnologice în domeniul iluminatului.

IILLUUMMIINNAATT

FFiigg  77::  IInnddiiccaattoorr  ddee  uurrggeennflflææ  ccaarree  nnuu  îînnddeepplliinneeøøttee  ccoonnddiiflfliiiillee  iimmppuussee  ddee  
SSRR  EENN  11883388  øøii  IISSOO  33886644  ddaarr  îînnddeepplliinneeøøttee  ccoonnddiiflfliiiillee  ddee  aappaarraatt  ddee

iilluummiinnaatt  ddee  uurrggeennflflææ

FFiigg  88::  IInnddiiccaattoorr  ddee  uurrggeennflflææ  ccaarree  îînnddeepplliinneeøøttee  ccoonnddiiflfliiiillee  iimmppuussee  ddee  
SSRR  EENN  11883388  øøii  IISSOO  33886644  uuttiilliizzâânndd  tteehhnnoollooggiiaa  „„ddoott  mmaattrriixx””
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DDee  oobbiicceeii  rroommâânniiii  rreessppeeccttææ  ccoonnflfliinnuuttuull  pprroovveerrbbeelloorr,,  iiaarr  uunnuull
ccaarree  eessttee  eexxttrreemm  ddee  uuzziittaatt  eessttee  cceell  ccaarree  ssttiippuulleeaazzææ  ccææ  nnuummaaii  cceell
ccaarree  nnuu  mmuunncceeøøttee  nnuu  ggrreeøøeeøøttee..

NNooii,,  cceeii  ddiinn  LLaapppp  GGrroouupp,,  vveenniimm  ssææ  vvææ  ddeemmoonnssttrrææmm  ccoonnttrraarriiuull,,
aaddiiccææ,,  iinnaaccflfliiuunneeaa  ppooaattee  aavveeaa  ccoossttuurrii  ffooaarrttee  mmaarrii..

Consideræm un scenariu uøor de imaginat, oriunde
existæ utilaje a cæror bunæ funcflionare certificæ realizarea
nivelului de producflie øi productivitate dorit de investitor.
O avarie tehnologicæ este întotdeauna coømarul echipei de
mentenanflæ, deoarece factorul timp este cel mai de temut
inamic. Sub imperiul grabei, existæ posibilitatea aparifliei de
greøeli umane cu consecinfle grave, de la nefuncflionarea
corectæ la accidente de muncæ.

De aceea încercæm sæ væ sugeræm un sistem de mente-
nanflæ care sæ scurteze durata de remediere a defectelor, sæ
micøoreze numærul de piste urmate pentru descoperirea
cauzei defectului øi sæ evite erorile de conectare. Normal, ne
vom referi la partea de instalaflie în care suntem lideri,
cablurile electrice øi elementele conexe acestora, conectorii
industriali.

Elementele unui lanfl de automatizare sunt conectate
între ele prin folosirea cablurilor de forflæ, comandæ, sem-
nalizare øi semnale mici. Indiferent de locaflie, secfliune sau
tip de cablu folosit, orice întrerupere a unui circuit conduce
la oprirea instalafliilor. De cele mai multe ori, conectarea
capetelor de cabluri se face prin intermediul øirurilor de
cleme iar înlocuirea unui cablu defect necesitæ atât personal
specializat, capabil sæ citeascæ øi sæ interpreteze corect
schemele electrice cât øi o perioadæ de timp relativ lungæ,
având în vedere procesarea capetelor de cablu în vederea
conectærii acestora.

O soluflie pe care v-o propunem este utilizarea, pe cât
posibil, a cablurilor terminate cu conectori mai ales în
zonele în care existæ o frecvenflæ mare de apariflie a defec-
telor: cabluri aflate în miøcare permanentæ (cazul maøinilor
unelte, poduri rulante, linii de transfer automatizate etc),
cabluri expuse la incendiu (zonele de lângæ cuptoare de
elaborare metale, sticlæ, ceramicæ sau similare), cabluri
expuse la agresiuni mecanice (cariere deschise, depozite de

materii prime), cabluri expuse la acfliunea rozætoarelor
(silozuri de cereale, fabrici de zahær etc) sau cablurile care
conecteazæ utilaje care trebuie sæ fie relocate frecvent.

Cablurile premufate pot fi confecflionate de cætre
personalul propriu de mentenanflæ sau pot fi comandate
cætre Lapp Kabel România. Putefli solicita sprijinul tehnic al
specialiøtilor noøtri care se deplaseazæ la fafla locului pentru
consiliere tehnicæ.

Se realizeazæ câte douæ cabluri premufate, identice ca
lungime (conformæ cu necesitæflile impuse de proces) øi cu
aceeaøi schemæ de conectare. Un cablu se conecteazæ în câmp,
în cursul lucrærilor de mentenanflæ planificatæ iar celælalt se
depoziteazæ în magazia de piese de schimb. La apariflia unui
defect, este suficientæ deconectarea instalafliei øi înlocuirea
foarte rapidæ a cablului, færæ risc de apariflie a erorilor.
Ulterior, cablul premufat deteriorat este înlocuit cu unul bun
care se stocheazæ în aøteptarea urmætorului eveniment.

Cârcotaøii vor invoca faptul cæ prezenfla conectorilor
induce posibilitatea aparifliei unor defecte suplimentare,
datoritæ penelor de contact. Noi, cei din Lapp Group,
garantæm cæ acest argument nu are nici un suport real. 

Modul de concepere a pærflii de conecticæ se stabileøte de
cætre personalul de mentenanflæ în funcflie de situafliile
concrete: se pot folosi cutii echipate cu conectori øi cleme
øir sau se pot intercala conectori tip prelungitor de cablu, pe
cablurile existente.

Prima soluflie oferæ puncte de mæsuræ uøor accesibile în
câmp, permite montarea mai multor conectori corespun-
zætori la mai multe cabluri, dar are costuri de implementare
puflin mai mari. A doua soluflie se preteazæ atunci când
numærul de cabluri vizate este mic.

Pentru cei care consideræ cæ o asemenea investiflie repre-
zintæ o valoare mare, le punem o singuræ întrebare: cât costæ
lipsa producfliei pe perioada în care trebuie eliminatæ o avarie?

Cu cât se reduc pierderile dacæ remedierea defectului se
face într-o perioadæ minimæ de timp?

Elementele cheie de care trebuie sæ se flinæ cont în orice
aplicaflie sunt urmætoarele:

• Conectorii folosifli trebuie sæ aibe caracteristici tehnice
nominale care sæ depæøeascæ parametrii de curent øi tensiune
solicitafli de aplicaflie.

• Pentru evitarea confuziilor la conectarea capetelor,
marcarea conectorilor este obligatorie.

• În cazul existenflei mai multor conectori similari, este
obligatorie folosirea cheilor de codificare, astfel încât sæ se
evite conectarea greøitæ.

• Niciodatæ conectorii nu vor fi conectafli sau deco-
nectafli în sarcinæ.

• În aplicafliile în care este nevoie de protecflie supli-
mentaræ a cablurilor, se pot folosi tuburi de protecflie øi
piesele de blocare pentru acestea, corelate cu mærimea

CCoossttuurriillee  iinnaaccflfliiuunniiii
Ing. Dan Ciortea, LAPP KABEL ROMANIA

CCAABBLLUURRII ØØII AACCCCEESSOORRIIII



orificiului pentru presetupæ din carcasa conectorului. În
cadrul brandului Silvyn, în catalogul Lapp vefli gæsi toate
componentele necesare pentru alegerea dumneavoastræ. O
soluflie de protecflie odatæ folositæ, poate fi ulterior îmbu-
nætæflitæ dacæ se constatæ prezenfla simultanæ a mai multor
factori agresori. De exemplu, un tub de protecflie care
protejeazæ mecanic øi împotriva lichidelor poate fi ulterior
acoperit øi cu un tub care protejeazæ la supratemperaturæ.

• Conectorii produøi de Lapp sunt construifli pentru
gradul 3 de poluare, adicæ fac cu succes faflæ condifliilor de
umezealæ øi praf specifice mediului industrial. Uzual, în
stare închisæ, conectorii rectangulari oferæ o protecflie
corespunzætoare IP 65 iar cei circulari, IP 67.

• Numærul de cicluri mecanice de închidere-deschidere
pentru conectorii rectangulari este de 100/500 de cicluri iar
pentru cei circulari de 100 de cicluri. Acest numær indicæ
faptul cæ rezistenfla de contact nu se modificæ în cursul celor
100 de cicluri decât în limite nesemnificative, care nu
influenfleazæ procesul de încælzire al contactelor. Pentru a
menfline contactele în stare bunæ, niciodatæ nu curæflafli
contactele cu ajutorul abraziunii (hârtie abrazivæ, perii, lame
ascuflite etc.) deoarece deteriorafli stratul de metal nobil care
protejeazæ contactul de oxidare.

• Pentru partea de senzori conectafli în proces, Lapp
Group oferæ o varietate foarte largæ de soluflii de conectare,
de la conectori care pot fi conectafli la fafla locului la cabluri
premufate terminate cu conectori M8, M12 sau M16.

• Cutiile de distribuflie pentru senzori uøureazæ procesul
de depistare a defectelor øi permit înlocuirea rapidæ a
senzorilor defecfli, færæ a fi nevoie de prezenfla unui muncitor
înalt calificat. În acelaøi timp, deoarece conectarea între cutie
øi dulapul de automatizare se face printr-un cablu master, se
reduc atât costurile cu materialele cât øi costurile cu
manopera, în faza de cablare iniflialæ a instalafliei.

TTooaattee  iinnffoorrmmaaflfliiiillee  vvææ  ssttaauu  llaa  ddiissppoozziiflfliiee  pprriinn  iinntteerrmmeeddiiuull
ssppeecciiaalliiøøttiilloorr  LLAAPPPP  KKAABBEELL  RRoommâânniiaa..  

VVææ  ssttææmm  aallæættuurrii  ppeennttrruu  aa  vvææ  sspprriijjiinnii  ssææ  oobbflfliinneeflflii  cceellee  mmaaii
ffiiaabbiillee  ssoolluuflfliiii  ddee  ccoonneeccttaarree  ppeennttrruu  eecchhiippaammeenntteellee  dduummnneeaa--
vvooaassttrrææ  !!

CCAABBLLUURRII ØØII AACCCCEESSOORRIIII
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Lumina este partenerul nostru
invizibil. Ea ne ajutæ sæ percepem lumea
cu ochii noøtri øi creeazæ o atmosferæ
potrivitæ øi în timpul zilei øi noaptea.
Este responsabilæ pentru sincronizarea
proceselor noastre de ritm somn-veghe
øi influenfleazæ procese esenfliale bio-
chimice care au loc în organism.
Lumina soarelui modeleazæ realitatea
într-o varietate de moduri øi reprezintæ
sursa de luminæ naturalæ originalæ, la
care sunt conectafli indivizii, formând o
relaflie cheie. Cu toate acestea, majo-
ritatea oamenilor din flærile industria-
lizate petrec în jur de 80 la sutæ din zi
în interiorul clædirilor, de multe ori færæ
efectele benefice ale luminii naturale
directe. Ca urmare, legætura cu
cronometrul natural al ceasului intern
este tot mai mult compromisæ.

Legæturæ cu natura - Lumina
naturalæ este dinamicæ

În comparaflie cu solufliile de cele
mai multe ori statice de luminæ arti-
ficialæ, lumina soarelui cuprinde o
varietate de faflete diferite. Active Light
se bazeazæ pe aceastæ diversitate bo-
gatæ, cu o distincflie între intensitatea
luminii øi culorii precum øi pe direcflia
luminii øi pe sincronizare. Aceste patru
dimensiuni ale luminii sunt adaptate în

mod dinamic pentru a se potrivi
nevoilor fiinflei umane, ajutând fiecare
experienflæ individualæ prin efecte de
luminæ pozitive la un nivel vizual,
emoflional øi biologic. În plus, Active
Light integreazæ cunoøtinflele dobân-
dite prin studii øi cercetæri, împreunæ
cu o vastæ experienflæ practicæ în dife-
rite domenii de aplicare. Prin adop-
tarea unei abordæri holistice, Active
Light ræspunde relafliei speciale dintre
oameni øi luminæ øi oferæ lumina
potrivitæ la momentul potrivit - chiar
prin zi øi noapte.

Lucræri de luminæ dinamice

Active Light oferæ o valoare adæu-
gatæ durabilæ în fiecare aplicaflie prin
punerea accentului ferm pe cerinflele
specifice. În funcflie de nevoile, sar-
cinile øi preferinflele individuale, Active

Light este definit printr-o dinamicæ
care ajutæ la stabilizarea bioritmului
natural al fiinflei umane, care sæ per-
mitæ un confort vizual maxim øi sti-
mularea emofliilor pozitive.

CCrreeaarreeaa  ddee  lluummiinnææ  ccrreeeeaazzææ  iinnssppii--
rraaflfliiee - lumina potrivitæ nu numai opti-
mizeazæ confortul vizual în birou.
Active Light aduce dinamica luminii
naturale la locul de muncæ, sprijinæ
bioritmul natural øi sporeøte bunæ-
starea øi satisfacflia, contribuind în
acelaøi timp la încurajarea unei at-
mosfere pozitive în ceea ce priveøte co-
municarea øi creativitatea. De exemplu,
noul concept MELLOW LIGHT ar
putea fi inclus în acest tip de soluflie de
iluminat. Cu ajutorul tehnologiei tu-
nable White øi a sistemelor inteligente
de control, cum ar fi LITECOM, acest
corp de iluminat adapteazæ tempe-
ratura culorii øi intensitatea luminii pe
tot parcursul zilei. În plus, MELLOW
LIGHT oferæ mai multæ luminæ decât
nivelul prevæzut în cele mai recente
standarde de iluminat, oferind utiliza-
torilor posibilitatea de a lucra cu pânæ
la 800 lux, în funcflie de preferinflele
individuale øi sarcinile curente.

ZZuummttoobbeell  ccoonnssttrruuiieeøøttee  oo  ppuunnttee  sspprree  nnaattuurrææ
ccuu  AAccttiivvee  LLiigghhtt

SSoolluuflfliiii  ddee  iilluummiinnaatt  ddiinnaammiiccee  ppeennttrruu  uunn  ssttiill  ddee  vviiaaflflææ  aaccttiivv

AAccttiivvee  LLiigghhtt  sspprriijjiinnææ  ooaammeenniiii  ppee  ttrreeii  nniivveellee  --  vviizzuuaall,,  eemmooflfliioonnaall  øøii  bbiioollooggiicc

AAccttiivvee  LLiigghhtt  aadduuccee  ddiinnaammiiccaa  lluummiinniiii  nnaattuurraallee  llaa  llooccuull  ddee  mmuunnccææ,,  sspprriijjiinnææ  bbiioorriittmmuull  nnaattuurraall  øøii
ssppoorreeøøttee  bbuunnææssttaarreeaa  øøii  ssaattiissffaaccflfliiaa

CCoonneeccttaarreeaa  ccuu  nnaattuurraa..  AAccttiivv  LLiigghhtt  ssuussflfliinnee  nnaattuurraa  uummaannææ  iinnssppiirrâânndduu--ssee  ddiinn  ccaarraacctteerruull
øøii  ddiinnaammiiccaa  lluummiinniiii  nnaattuurraallee..  fifiiinnee  ccoonntt  ddee  ttrreeii  nniivveelluurrii  ddee  lluummiinnææ  lluuaattee  îînn  ccoonnssiiddeerraarree
((vviizzuuaall,,  eemmooflfliioonnaall  øøii  bbiioollooggiicc))  øøii  aaddaapptteeaazzææ  ppaattrruu  ddiimmeennssiiuunnii  ssppeecciiffiiccee  ddee  lluummiinnææ  ppeennttrruu
aa  ssee  ppoottrriivvii  îînn  mmoodd  ccoonnssttaanntt  ccuu  nneevvooiillee  îînn  sscchhiimmbbaarree  aallee  oommuulluuii,,  pprriinn  mmooddiiffiiccaarreeaa
iinntteennssiittææflfliiii,,  ddiirreeccflfliieeii,,  ccuulloorriiii  øøii  dduurraatteeii..  AAcceeaassttææ  rreellaaflfliiee  eesseennflfliiaallææ  îînnttrree  ooaammeennii  øøii  lluummiinnææ
sspprriijjiinnææ  îînn  mmoodd  nnaattuurraall  ooaammeenniiii  îînn  ffiieeccaarree  aassppeecctt  aall  vviieeflfliiii  lloorr  ppeerrssoonnaallee  øøii  pprrooffeessiioonnaallee..

IILLUUMMIINNAATT
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CCrreeâânndd  lluummiinnææ  ccrreeææmm  pprreecciizziiee - Active Light în
aplicafliile industriale ia în considerare nevoile vizuale, emo-
flionale øi biologice atât pentru cei care sunt ocupafli în
timpul zilei cât øi cei pentru cei care lucreazæ noaptea.

Iluminatul pe bazæ de activitate este, de
asemenea, posibil, atunci când sistemele de
control al iluminatului sunt completate cu
senzori inovatori, cum ar fi senzorul de
contrast ATIVO. Tehnologia noului senzor
nu numai cæ transmite informaflii despre
luminæ øi prezenflæ, dar poate chiar sæ
recunoascæ numærul øi localizarea oamenilor
într-un spafliu, împreunæ cu frecvenfla øi

modelele miøcærilor lor. Aceastæ capacitate permite ca
scenariul de iluminat corect sæ fie folosit pentru o anumitæ
activitate dar øi oferæ un plus de siguranflæ, precizie øi
calitate.

CCrreeâânndd  lluummiinnææ  ccrreeææmm  eemmooflfliiee - Îmbinând Active Light
cu abordarea de iluminat Limbic® Zumtobel în aplicaflii de
retail, este posibilæ prezentarea impecabilæ a unor mærci øi
produse pentru grupuri flintæ specifice. Se creeazæ experienfle
emoflionale care fac apel la toate simflurile consumatorului.
Corpurile de iluminat cum ar fi PANOS Infinity valorificæ
tehnologia tunableWhite pentru a oferi o redare excelentæ a
culorilor Ra 90 într-o gamæ largæ de temperaturi de culoare.
Acest lucru garanteazæ o flexibilitate maximæ constructivæ,
pentru cæ lumina poate fi adaptatæ cu atenflie la completarea
culorii øi materialului produsului. Aceasta, la rândul sæu,
faciliteazæ percepflia clientului øi, prin urmare, o mai corectæ
øi mai precisæ evaluare a calitæflii.

Active Light se concentreazæ asupra protecfliei operelor
de artæ sensibile în domeniul artei øi culturii, creând în
acelaøi timp în acelaøi timp experienfle senzoriale autentice øi
inspirate pentru vizitator. SuperSystem este ideal pentru
instrumentul de iluminat pentru a rezolva dificile øi variate
sarcini de iluminat asociate cu muzee øi galerii. Pentru
petele delicate, care ræmân foarte mult în fundal, se poate
apela la o gamæ largæ de accesorii care sæ fie combinate cu
controlul iluminatului pentru a obfline efectul maxim pentru
fiecare piesæ de artæ.

CCrreeaarreeaa  ddee  lluummiinnææ  ccrreeeeaazzææ  oo  iinntteerraaccflfliiuunnee - Active Light
oferæ pentru spaflii publice, piefle øi stræzi farmec øi caracter,
ceea ce le face mai atractive øi îmbunætæfleøte modul în care
oamenii interacflioneazæ cu lumea din jurul lor. În aplicaflii
din aer liber, Zumtobel utilizeazæ instrumente modulare de
iluminat, cum ar fi SUPERSYSTEM outdoor, pentru a

acoperi iluminatul diferenfliat øi pentru a ræspunde nevoilor
variate ale indivizilor atunci când se însereazæ. Integrarea
adecvatæ a tehnologiei de control corecte, combinæ mai
multe niveluri de luminæ cu efecte tridimensionale specifice
pentru a maximiza confortul vizual, siguranfla øi calitatea
generalæ a vieflii în aer liber.

Lumina activæ oferæ lumina potrivitæ la
momentul potrivit

Pentru a imita cu atenflie dinamica luminii naturale,
Active Light utilizeazæ corpuri de iluminat Zumtobel cu
tehnologia Zumtobel tunableWhite, care permite reglarea
perfectæ a temperaturii de culoare øi a intensitæflii luminii,
pentru a reflecta schimbærile subtile în lumina soarelui. În
birouri øi clædiri industriale,
tunableWhite sprijinæ bio-
ritmul uman, cu luminæ de
culoare alb-rece pânæ la în-
ceputul dupæ-amiezii, urmatæ
de o luminæ de mai micæ in-
tensitate øi cu nuanfle lumi-
noase mai caldæ când se apro-
pie seara. În aplicaflii cum ar fi
arta øi cultura sau în retail,
beneficiul cheie este posibi-
litatea de a adapta tempe-
ratura de culoare, pentru a
obfline cea mai bunæ prezen-
tare posibilæ a exponatelor øi
a produselor. În funcflie de anumite tonuri øi materializæri,
acest nivel de autenticitate øi de calitate se poate realiza
numai prin asigurarea iluminatului în culori corecte. 

Pe lângæ corpurile de iluminat tunableWhite, tehno-
logiile inteligente ale senzorilor øi sistemelor de mana-
gement al iluminatului, cum ar fi LITECOM, pot juca un
rol crucial împreunæ cu Active Light. Aceste componente
au în memorie date de calendar øi fie integreazæ, fie
completeazæ cantitatea de luminæ naturalæ disponibilæ
pentru a oferi scenariul de iluminat potrivit la momentul
potrivit - øi pentru a asigura un bilanfl energetic optim.
Solufliile de iluminat care utilizeazæ inovaflii ca senzorul
multizonal ATIVO pun un accent în plus asupra indivi-
dului. Acest lucru se realizeazæ prin ajustarea în mod
proactiv a scenariului de iluminat în conformitate cu scopul
urmærit, poziflia øi numærul  persoanelor din cameræ.

IILLUUMMIINNAATT

GGaammaa  llaarrggææ  ddee  tteemmppeerraattuurrii  ddee  ccuullooaarree  ggaarraanntteeaazzææ  oo  fflleexxiibbiilliittaattee  mmaaxxiimmææ  ccoonnssttrruuccttiivvææ,,  ppeennttrruu  ccææ  lluummiinnaa  ppooaattee  ffii  aaddaappttaattææ  ccuu  aatteennflfliiee  llaa  ccoommpplleettaarreeaa
ccuulloorriiii  øøii  mmaatteerriiaalluulluuii  pprroodduussuulluuii
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Axat pe o abordare pragmaticæ a conceptului de oraø
inteligent la nivel local, evenimentul„Smart Cities of
Romania 2016” a introdus în dezbatere, încæ din sesiunea de
deschidere, o serie de aspecte critice evidenfliate de cætre
participanti. Astfel, Radu Puchiu, secretar de stat în cadrul
Cancelariei primului-ministru, a subliniat importanfla impli-
cærii comunitæflilor în efortul de construire a oraøelor inteli-
gente: „România are profesioniøti IT recunoscufli la nivel
mondial øi numeroase companii dezvoltate din punct de ve-
dere tehnologic. Avem soluflii inteligente øi avem autoritæfli
publice implicate activ în inifliative øi proiecte Smart City.
Dar nu trebuie sæ uitæm cæ oraøele inteligente nu pot fi con-
struite færæ implicarea comunitæflilor. Nu putem ignora
pentru cine realizæm aceste proiecte øi, de aceea, trebuie sæ
implicæm cetæflenii într-un dialog deschis.”

O idee reluatæ øi de cætre reprezentantul Ministerului
Comunicafliilor øi Societæflii Informaflionale, directorul gen-
eral adjunct Corneliu Mænescu: „Nu putem identifica prio-
ritæflile reale ale unui oraø decât prin implicarea comuni-
tæflilor locale øi prin testarea solufliilor propuse în cadrul
acestora. MCSI, din postura de reglementator øi coordo-
nator al proiectelor naflionale de infrastructuræ de comuni-
caflii, esenflialæ în arhitectura oraøelor inteligente, sprijinæ
activ implementarea acestui concept. O primæ acfliune con-
cretæ pe care am demarat-o deja este cea de conøtientizare la
nivelul administrafliilor publice a avantajelor pe care le pre-
zintæ conceptul de oraø inteligent. Nu putem însæ furniza o
refletæ universal valabilæ pentru toate comunitæflile din Ro-
mânia, pentru cæ existæ o paletæ foarte vastæ de nevoi, øi de
aceea avem nevoie sæ le identificæm cu ajutorul cetæflenilor.”

Prezent la „Smart Cities of
Romania 2016”, Robert Negoiflæ,
preøedintele Asociafliei Municipiilor
din România, a abordat problema
oraøelor inteligente din perspectiva
prioritizærii investifliilor de dezvoltare:
„Statisticile aratæ cæ 80% din produsul
mondial brut este produs în oraøele
mari. Dar România este astæzi cea mai
ruralizatæ flaræ din Uniunea Europeanæ.
Øi, mai grav, continuæm sæ ne ruralizæm
– am væzut øi væd încæ investiflii masive
fæcute în zone færæ niciun potenflial, în
localitæfli care nu au niciun viitor. Smart
înseamnæ øi sæ øtim sæ prioritizæm
investifliile de dezvoltare.”

Reprezentanflii Primæriei Capitalei
au confirmat interesul real faflæ de
solufliile „smart” la nivelul PMB øi
faptul cæ se doreøte o dezvoltare într-un

AACCTTUUAALLIITTAATTEE

„„SSmmaarrtt  CCiittiieess  ooff  RRoommaanniiaa  22001166””
mmaarraattoonnuull  ssoolluuflfliiiilloorr  pprraaccttiiccee  ddeeddiiccaattee  oorraaøøeelloorr  iinntteelliiggeennttee

CCeeaa  ddee  aa  ddoouuaa  eeddiiflfliiee  aa  eexxppoo--ccoonnffeerriinnflfleeii
„„SSmmaarrtt  CCiittiieess  ooff  RRoommaanniiaa””,,  cceell  mmaaii
iimmppoorrttaanntt  eevveenniimmeenntt  nnaaflfliioonnaall  ddeeddiiccaatt
pprroobblleemmaattiicciiii  oorraaøøeelloorr  iinntteelliiggeennttee,,  ccaarree
aadduuccee  llaaoollaallttææ  rreepprreezzeennttaannflflii  aaii  mmeeddiiuulluuii
aaccaaddeemmiicc,,  aaii  aauuttoorriittææflfliilloorr  llooccaallee  øøii  oorrggaanniiss--
mmeelloorr  ddee  rreegglleemmeennttaarree,,  pprreeccuumm  øøii  aaii
mmeeddiiuulluuii  ddee  aaffaacceerrii,,  aa  ddeebbuuttaatt  îînn  ffaaflflaa  uunneeii
aauuddiieennflflee  nnuummeerrooaassee..

AAnnggeelloo  BBrreezzooiiaannuu,,  AAGGEERRPPRREESS
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CCoonnffeerriinnflflaa  SSmmaarrtt  CCiittiieess  ooff  RRoommâânniiaa  aa  ddeesseemmnnaatt,,  îînn  ccaaddrruull  uunneeii
ggaallee  ffeessttiivvee,,  ccoommppaanniiiillee  øøii  iinnssttiittuuflfliiiillee  ccaarree  ss--aauu  eevviiddeennflfliiaatt  pprriinn
iinniiflfliiaattiivveellee  øøii  pprrooiieecctteellee  ssmmaarrtt  cciittyy  ddeerruullaattee  îînn  22001166..  PPrreemmiiiillee  aauu
ffoosstt  aaccoorrddaarree  ppee  bbaazzaa  uunneeii  ddooccuummeennttaaflfliiii  oonnlliinnee  aassuupprraa  aaccttiivviittææflfliiii
ddeessffææøøuurraattee  ddaarr  øøii  aa  eeccoouurriilloorr  ggeenneerraattee  îînn  pprreessææ  øøii  ssoocciiaall  mmeeddiiaa..  

Astfel pe lista Campionilor Smart City se afla:
• PPrriimmæærriiaa  MMuunniicciippiiuulluuii  OOrraaddeeaa.. Cea mai activæ Ad-

ministraflie Localæ. Premiul a fost acordat pentru efortul
constant depus pentru interoperabilitatea sistemelor
informatice øi creøterea calitæflii serviciilor oferite cetæ-
flenilor. În 2002 Oradea a înfiinflat primul Consorfliu GIS
din România pentru managementul dezvoltærii spafliale
durabile în zona metropolitanæ, iar în iulie 2016 a lansat
strategia Oradea Smart City.

• MMiinniisstteerruull  DDeezzvvoollttæærriiii  RReeggiioonnaallee  øøii  AAddmmiinniissttrraaflfliieeii
PPuubblliiccee.. Cea mai activæ Autoritate Publicæ. Ministerul s-a
evidenfliat prin iniflierea Parteneriatului Naflional
pentru Dezvoltarea Teritoriului, un program care va
accelera proiectele de tip smart city.

• SSiieemmeennss  --  CCeell  mmaaii  vviizziioonnaarr  ffuurrnniizzoorr.. Compania
s-a implicat în cadrul proiectului Alba Iulia – oraø
inteligent øi includerea oraøului în proiectul global
de cercetare Smart Cities Research.

• ZZTTEE  RRoommâânniiaa  --  CCeell  mmaaii  aaccttiivv  ffuurrnniizzoorr..
Premiul a fost acordat pentru implicarea în nu mai
puflin de 140 de proiecte smart city în 40 de flæri øi
dezvoltarea unuia dintre cele mai extinse portofolii
de produse øi servicii.

• UUnniivveerrssiittaatteeaa  PPoolliitteehhnniiccææ  BBuuccuurreeøøttii.. Proiectul
anului în educaflie. Politehnica Bucureøti deruleazæ
în mod curent un proiect amplu de dezvoltare a unui
SmartCampus, o micro-reflea inteligentæ prin care
instituflia reduce costurile anuale cu energia øi
emisiile de gaze cu efect de seræ.

• MMiinniisstteerruull  CCoommuunniiccaaflfliiiilloorr  øøii  ppeennttrruu  SSoocciieettaatteeaa  IInnffoorr--
mmaaflfliioonnaallææ  --  CCeeaa  mmaaii  bbuunnææ  iinniiflfliiaattiivvaa.. Premiul reprezintæ
recunoaøterea impulsului dat economiei smart city prin
lansarea proiectului Alba Iulia, primul smart city românesc.

• TTeelleekkoomm  RRoommâânniiaa  --  CCeell  mmaaii  bbuunn  pprrooiieecctt  ppiilloott..
Telekom România a derulat un proiect pilot cu multiple
componente de smart city (parcare øi iluminare inteligentæ,
video supraveghere etc.) alæturi de Primæria Sectorul 4
Bucureøti.

• OOrraannggee  RRoommâânniiaa  --  CCeell  mmaaii  aaccttiivv  ooppeerraattoorr..  Organi-
zatorii au evidenfliat preocupærile øi solufliile tehnologice
”smart” lansate pe piaflæ, dar øi implicarea øi investifliile
fæcute în proiectul pilot Alba Iulia.

• DDiiggii2244  --  CCeeaa  mmaaii  bbuunnææ  pprroommoovvaarree.. Premiul a fost
acordat pentru realizarea reportajului TV „Oradea Smart
City”, care a generat o bunæ vizibilitate la nivel naflional a
conceptului smart city.

CCaarree  ssuunntt  ccaammppiioonniiii  RRoommâânniieeii  llaa  ssmmaarrttcciittyy??

ritm alert, prin încurajarea parteneriatelor cu institufliile de
învæflæmânt superior øi cu mediul privat. Viceprimarul
Michaela Tomiflæ Florescu a adus în discuflie problema
dezvoltærii durabile øi a modalitæflilor de menflinere a
echilibrului între dezvoltarea urbanæ øi mediul înconjurætor
cu ajutorul tehnologiilor avansate, exemplificând concret cu
solufliile de tip Smart Building. „Ne dorim sæ avem un oraø cu
care sæ ne putem mândri øi vrem ca Bucureøtiul sæ devinæ cât
mai curând o Estonie a României”, a concluzionat consilierul
general Honorius Circa.

Prima zi a evenimentului „Smart Cities of Romania
2016” a inclus atât sesiuni dedicate prezentærii de soluflii
practice de Smart Traffic&Parking, iluminare inteligentæ,
alocare optimizatæ a resurselor etc., care au putut fi væzute
la lucru în demo-uri live realizate în cadrul spafliului expo-
ziflional, cât øi o dezbatere asupra proiectului „smart” inifliat
de municipiul Alba Iulia. Abordarea pragmaticæ a fost con-
tinuatæ øi în cadrul sesiunii rezervate problematicii securi-
tæflii în oraøele inteligente, la care au participat reprezentanfli

ai mediului privat øi cei ai Asociafliei Naflionale pentru Secu-
ritatea Sistemelor Informatice (ANSSI) øi ai Asociafliei
Române pentru Tehnicæ de Securitate (ARTS), øi în cadrul
cæreia au fost abordate subiecte precum supravegherea
video stradalæ, sistemele de avertizare øi semnalare a peri-
colelor în cadrul clædirilor aglomerate, protejarea infra-
structurilor critice etc.

„Smart Cities of Romania 2016” a continuat cu alte trei
sesiuni, în cadrul cærora au fost abordate subiecte precum
implicafliile la nivel naflional ale Agendei Urbane stabilite de
Uniunea Europeanæ, solufliile inteligente de management al
energiei, aplicaflii de electromobilitate, sisteme smart de
gestionare a traficului etc.

Diversitatea subiectelor abordate dintr-o perspectivæ
pragmaticæ, nivelul profesional ridicat al vorbitorilor øi
interesul crescut al reprezentanflilor administrafliei centrale
øi locale, ai mediului universitar øi de afaceri consolideazæ
statutul de eveniment de referinflæ al „Smart Cities of
Romania”.
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Mega-oraøele øi securitatea

Spafliul urban este deosebit de
vulnerabil iar accidentele, dezastrele
naturale sau atacurile teroriste conduc
la blocaje majore în alimentare øi
aprovizionare, cu rezultate severe
pentru o populaflie densæ øi pentru o
infrastructuræ de transport supra-
solicitatæ. Cum 80% din infracfliuni au
loc în oraøe,  mæsurile de contracarare
sunt necesare pentru a proteja viafla øi
proprietatea ca libertæfli øi valori fun-
damentale. Banca Mondialæ a estimat
cæ, în funcflie de flaræ, costul total al
criminalitæflii poat ajunge la 25% din
PIB. Uniunea Europeana cheltuie cel
puflin 5% din PIB-ul statelor membre
pentru a contracara atacurile teroriste,
infracfliunile øi dezastrele naturale.
Provocærile generate de securitate în
mediul urban sunt deci considerabile.

Smart City, entitatea încæ
necunoscutæ

Oraøul inteligent promite sæ îmbu-
nætæfleascæ calitatea serviciilor publice
øi private prin intermediul tehno-
logiilor digitale. Simultan se urmæreøte
reducerea costurilor øi consumul redus
de resurse, utilizarea eficientæ a acestor
resurse. Væzut în aceastæ perspectivæ,
fiecare oraø ar vrea sæ fie ”inteligent”.
Dar ce înseamnæ aceast lucru, cum
poate fi evaluat, ce criterii trebuie sæ

îndeplineascæ un  oraø pentru a fi
”inteligent”?

Problemele presante ale mediului
urban sunt traficul sporit, consumul
sporit de energie, reducerea poluærii,
securitatea øi siguranfla locuitorilor øi
nu în ultimul rând, finanflarea acestor
necesitæfli.

Astfel, nu existæ în prezent o defi-
niflie exactæ a ceea ce este un oraø inte-
ligent în realitate. Diferite companii øi
mass-media de afaceri au definit niøte
indicatori inifliali, care sunt însæ diferifli

OOrraaøøuull  vviiiittoorruulluuii  
Liviu MATEESCU, preøedinte ARTS

EExxpplloozziiaa  ppooppuullaaflfliieeii  uurrbbaannee  ccoonndduuccee  rraappiidd  oorraaøøeellee  sspprree  lliimmiitteellee  lloorr  ddee  gguuvveerrnnaarree,,  îînn
cceeeeaa  ccee  pprriivveeøøttee  aapprroovviizziioonnaarreeaa  ccuu  eenneerrggiiee,,  sseeccuurriittaatteeaa,,  ccoommuunniiccaarreeaa  ddiiggiittaallææ,,
ttrraannssppoorrttuurriillee..  NNuummaaii  ccâânndd  ttooaattee  aacceesstteeaa  ffuunnccflfliioonneeaazzææ  ppeerrffeecctt,,  oorraaøøeellee  ppoott  ooffeerrii
llooccuuiittoorriilloorr  oo  vviiaaflflææ  ddee  ccaalliittaattee  rriiddiiccaattææ    øøii  ppoott  ggeenneerraa  ddeezzvvoollttaarree  eeccoonnoommiiccææ..  UUnn
rrææssppuunnss  llaa  aacceessttee  pprroovvooccæærrii  eessttee  ppeennttrruu  uurrbbaanniiøøttii,,  ””SSmmaarrtt  CCiittyy””  ((””OOrraaøøuull  IInntteelliiggeenntt””))..
BBaazzaa  aacceessttuuii  ccoonncceepptt  oo  rreepprreezziinnttææ  ssttaannddaarrddeellee  uunniiffoorrmmee  ppeennttrruu  iinnffrraassttrruuccttuurrii
iinntteelliiggeennttee,,  ssiigguurree  øøii  rreezziilliieennttee..

SSMMAARRTT CCIITTYY



øi inadecvafli pentru a compara trans-
parent oraøele øi calitæflile ”de oraøe
inteligente”. Ar fi necesari indicatori
cheie de performanflæ, aøa ziøii KPI.
Dintre aceøti KPI lipseøte unul care sæ
evalueze gradul de protecflie, securitate
øi rezilienflæ a unui oraø. Un oraø
nesigur, nu poate fi un oraø inteligent !

Necesitatea uniformizærii
standardelor

Investitorii øi experflii au nevoie de
indicatori de performanflæ cheie trans-
parenfli, pentru a fi în mæsuræ sæ eva-
lueze oraøele inteligente deøi øi pærfli
interesante ale oraøelor ca de exemplu
administraflia oraøului,  poliflia, pom-
pierii øi apærarea civilæ se bazeazæ pe
standarde. Numai atunci va fi posibil
sæ se facæ progrese sistematice. 

Grupul Focus al Uniunii Inter-
naflionale a Telecomunicafliilor (UIT)
pentru oraøele inteligente oferæ ra-
poarte øi specificaflii tehnice pentru
securitatea ciberneticæ øi protecflia
datelor. 

În plus, au fost definifli diferifli
indicatori cheie pentru a ajuta la clasi-
ficarea oraøelor inteligente în domenii
cum ar fi telecomunicafliile. UIT
defineøte oraøele inteligente astfel: ”Un

oraø inteligent durabil este un oraø
inovator, care utilizeazæ tehnologiile
informafliei øi  comunicafliilor (TIC)
precum øi alte mijloace de îmbunæ-
tæflire a calitæflii vieflii, asigurând efi-
cienfla operafliunilor urbane øi servi-
ciilor precum øi competitivitatea, ga-
rantând în acelaøi timp cæ îndeplineøte
nevoile prezente øi viitoare ale genera-
flilor în ceea ce priveøte aspectele eco-
nomice, sociale øi de mediu.”

ISO 37120

ISO (International Organisation for
Standardization) a definit standardul
ISO 37120, cu un numær de 100 de
indicatori pentru evaluarea oraøelor,
din punctele de vedere ale serviciilor øi
calitæflii vieflii. Un numær de 11 astfel de
indicatori se referæ la siguranflæ øi secu-
ritate astfel incluzând: securitatea, sigu-
ranfla la foc, gestiunea situafliilor de
crizæ, securitatea infrastructurilor cri-
tice (ce flin de apæ, energie, transport).
În prezent standardul este în curs de
revizuire øi vor fi introduøi mai mulfli
indicatori de securitate øi siguranflæ, de
exemplu ce flin de acoperirea cu sisteme
de supraveghere video (CCTV) a zo-
nelor de transport urban øi a infrastruc-
turilor critice. 

Iatæ de ce ISO 37120 este singurul
standard cu indicatori (KPI) adecvafli
pentru mæsurarea gradului de securi-
tate øi siguranflæ în oraøe, pe bazæ com-
parativæ. Aproximativ 250 de oraøe din
80 de flæri sunt membre în ”World
Council on City Data” (http:
//open.datacities.org/) øi folosesc  acest
standard pentru a raporta valori pre-
cum numærul de decese cauzate de
incendii la 100 000 de locuitori øi
timpul de ræspuns al polifliei øi pom-
pierilor dupæ apelul iniflial. Acest lucru
face posibil sæ se indice în mod trans-
parent øi verificabil cât de sigur este cu
adeværat un oraø.

Faptul cæ ISO 37120 include dife-
rifli indicatori de siguranflæ øi securitate
nu este un accident. Specialiøtii
EURALARM în sisteme de siguranflæ
øi securitate, organism la care este
afiliatæ ARTS, au contribuit activ la
dezvoltarea standardului, în grupuri de
lucru pe aceastæ temæ. Aceasta a con-
dus semnificativ la dezvoltarea mæsu-
rabilitæflii øi clasificærii siguranflei øi
securitæflii. 

În acest timp, TC 268-ISO plani-
ficæ mai multe standarde din familia
371xxISO. Unul dintre ele este adaptat
în mod special cerinflelor oraøelor occi-
dentale avansate, care doresc sæ devinæ
”smart”. De exemplu, comparativ cu
forma de bazæ a ISO 37120, acesta
include un indicator pentru ”numærul
de clædiri publice cu sisteme de sigu-
ranflæ la foc sau securitate legate la cen-
trul de monitorizare al forflelor de
intervenflie”. Un alt standard se va
concentra pe imaginea de ansamblu
privind rezilienfla-consolidarea infra-
structurii øi rezistenfla acesteia, capa-
citatea de adaptare organizaflionalæ,
numærul de  instruiri pentru situaflii de
urgenflæ øi exerciflii anuale, numærul de
angajafli ai autoritæflilor dedicafli plani-
ficærii øi strategiei privind rezilienfla
etc. Cu toate acestea, dezvoltarea aces-
tor indicatori nu a început încæ. 

Siguranfla øi securitatea ca
fundament al oraøului
inteligent

Oraøul viitorului are nevoie de
soluflii inteligente, sigure øi reziliente
de infrastructuræ. Eforturile oraøelor
inteligente care se concentreazæ
exclusiv pe utilizarea inteligentæ a
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energiei nu sunt suficiente.
Pânæ acum, siguranfla, securitatea øi

rezilienfla au fost adesea væzute ca
efecte secundare, care nu necesitæ o
planificare separatæ. Dar chiar opusul
acestei abordæri s-a dovedit a fi ade-
værat. O comunitate urbanæ poate
funcfliona corespunzætor numai dacæ
funcfliile urbane pot fi reluate cât mai
repede posibil dupæ un incident, cum
ar fi un incendiu major sau un atac
terorist. Ideal ar fi,în primul rând, ca
astfel de incidente sæ fie prevenite.  

Prevenirea acestor riscuri necesitæ
conectarea inteligentæ a subsistemelor
individuale de securitate. Sistemele de
securitate oferæ interoperabilitate,
siguranflæ øi stabilitate. O componentæ
esenflialæ este securitatea fizicæ a infra-
structurilor øi reflelelor informatice.
Chiar øi cele mai sofisticate firewall-uri
sunt inutile dacæ uøa camerei serverelor
nu dispune de un sistem performant de
control al accesului. ”Coloana ver-
tebralæ virtualæ” a oraøelor include nu
numai resursele economice øi intelec-
tuale importante, cum ar fi universi-
tæflile, clædirile publice, birourile øi
facilitæflile de producflie dar øi reflelele
de  transport øi telecomunicaflii. Având
în vedere rolul IT-ului, mereu în
creøtere în furnizarea de servicii ur-
bane, protecflia acestei ”coloane
vertebrale urbane ” devine din ce în ce
mai importantæ. În cele mai multe
cazuri, protejarea infrastructurilor
critice nu necesitæ ”reinventarea roflii”.
De la solufliile de supraveghere video,
pânæ la evacuarea inteligentæ a oa-
menilor, industria de securitate are
deja numeroase soluflii aplicabile.

Sarcina este de a încorpora în mod
logic aceste soluflii în contextul unui
”oraø inteligent”. Acest lucru presu-
pune integrarea unor sisteme diverse -
comunicare, alarmare automatæ, trans-
mitere de  informaflii øi sistemele de
supraveghere video - într-o platformæ
centralæ de comandæ øi control pentru
a asigura un ræspuns eficient øi cuprin-
zætor în caz de incident. Aici se aflæ
inima oraøului inteligent. 

Punerea în aplicare a standardelor
de securitate necesitæ implicarea tutu-
ror pærflilor interesate - de la admi-
nistrafliile comunitæflilor la ONG-uri øi
comitetele de standardizare - pentru a
crea politici care sæ motiveze nu numai
punerea în aplicare a acestora ci øi sæ
stabileascæ standarde internaflionale
transparente. ISO 37120, rapoartele
tehnice øi specificafliile UIT reprezintæ
un bun punct de plecare. 

În acelaøi timp, nu ar trebui sæ
pierdem din vedere faptul cæ rezilienfla
oraøelor tinde sæ fie mult supraestimatæ
øi cæ, în cele din urmæ, tehnologia nu

este soluflia pentru toate problemele.
Responsabilitatea cetæfleneascæ øi for-
flele de intervenflie eficiente vor ræmâne
elemente cruciale pentru securitatea øi
siguranfla unui oraø. 

Siguranfla øi securitatea
oraøelor - obiect de
concurenflæ la nivel mondial

Oraøele au un interes propriu fun-
damental în a evalua øi a compara
transparent structurile urbane, deoa-
rece mediile urbane sigure sunt deo-
sebit de atractive în competiflia globalæ
pentru capital financiar øi uman. De
multe ori, chiar øi oraøele care se con-
sideræ ”smart” nu abordeazæ adecvat
problema siguranflei øi securitæflii. Aøa-
dar, una din principalele responsa-
bilitæfli ale politicienilor este sæ identi-
fice pærflile interesate în dezvoltarea de
soluflii. Acest proces necesitæ o definire
a unor standarde clare de siguranflæ øi
securitate pentru oraøe inteligente, pre-
cum øi furnizarea sau crearea de mij-
loace øi stimulente pentru punerea în
aplicare a acestora.

Conceptul de ”smart cities” va re-
volufliona viafla urbanæ mai mult decât
a fæcut-o revoluflia industrialæ. Pentru a
face aceastæ revoluflie una de succes øi
pentru binele tuturor este absolut
esenflial sæ creæm o fundaflie sænætoasæ
încæ de la început. Siguranfla øi securi-
tatea nu trebuie læsate la sfârøitul
acestui proces!

Aceastæ prezentare a fost susflinutæ de
dl. Liviu Mateescu, preøedinte ARTS, la
ediflia din acest an a Smart Cities of
Romania, 2-9 noiembrie, Bucureøti,
desfæøuratæ în Universitatea Politehnica din
Bucureøti, organizatæ de ITS Event în cola-
borare cu ARTS. 
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••  AAiibbeell  uurrmmeeaazzææ  ssææ  pprreeiiaa  rreessppoonnssaabbiilliittaatteeaa  llaa  cchheeiiee  ppeennttrruu
iinnggiinneerriiee,,  aacchhiizziiflfliiii  øøii  ccoonnssttrruuccflfliiee  ppeennttrruu  ppllaattffoorrmmee  îînn  aaffaarraa
flflæærrmmuulluuii  ((ooffff--sshhoorree))..

••  AABBBB  uurrmmeeaazzææ  ssææ  ssee  ffooccaalliizzeezzee  ppee  lliivvrraarreeaa  ddee  tteehhnnoollooggiiee
eesseennflfliiaallææ  ppeennttrruu  îînnaallttææ  tteennssiiuunnee  øøii  ccuurreenntt  ccoonnttiinnuuuu..

Astæzi, Aibel øi ABB au anunflat un parteneriat strategic
pentru livrarea de soluflii de integrare pentru energie eolianæ
în afara flærmului de ultimæ generaflie. ABB se va focaliza pe
tehnologia pentru înaltæ tensiune øi curent continuu
(HVDC) doveditæ a sa, în timp de Aibel va prelua res-
ponsabilitatea la cheie pentru inginerie, achiziflii øi con-
strucflie (EPC) pentru proiectare, construcflie, instalarea øi
punerea în funcfliune a platformelor în afara flærmului.
Parteneriatul va combina competenflele cheie ale celor douæ
companii pentru livrarea de soluflii de cea mai bunæ clasæ.
Partenerii vor colabora la proiectarea, ingineria øi optimi-
zarea conexiunilor eoliene în afara flærmului.

„Suntem mândri sæ fim parteneri cu Aibel pentru
abordarea oportunitæflilor vaste ale actualei Revoluflii
Energetice care are loc øi ale investifliilor în infrastructura
energeticæ. Împreunæ, intenflionæm sæ creøtem afacerile
noastre prin completarea reciprocæ a punctelor tari ale
fiecæruia în servicii pentru clienfli unice pentru proiecte
eoliene”, a spus CEO al ABB Ulrich Spiesshofer.
”Parteneriate strategice ca acestea reprezintæ un stâlp central
al strategiei noastre de Nivel Urmætor øi ne ajutæ sæ con-
tinuæm creøterea în timp ce atenuæm riscurile.”

Integrarea energiei generate în afara flærmului de ferme
eoliene în reflele de energie electricæ naflionale necesitæ o
inginerie complexæ. O parte cheie este conversia energiei
electrice din curent alternativ (CA) în curent continuu (CC)
pentru transmitere cu pierderi reduse, adeseori pe distanfle
lungi, pentru conectarea fermelor eoliene situate departe cu
refleaua de pe flærm. Aceastæ energie electricæ CC este con-
vertitæ ulterior în CA, o datæ ce ajunge pe flærm øi este dis-
tribuitæ apoi pentru consum. Sistemul HVDC încorporeazæ
tehnologie sofisticatæ pentru asigurarea integrærii optime a
energiilor regenerabile intermitente øi comanda fluxurilor
de energie. Partea din afara flærmului a sistemului HVDC
este gæzduitæ pe o platformæ proiectatæ special.

„Suntem încântafli sæ semnæm acest acord de cooperare
cu ABB. Atât ABB cât øi Aibel au un istoric dovedit în a
oferi soluflii de ultimæ generaflie în zonele lor de expertizæ.
Am lucrat împreunæ cu succes înainte øi sunt convins cæ
prin punctele tari combinate ale noastre vom fi o forflæ
conducætoare demnæ de a se fline cont de ea”, a spus Jan
Skogseth, Preøedinte øi CEO al Aibel.

HVDC ræmâne tehnologia preferatæ pentru transmiterea
de cantitæfli mari de energie, pe distanfle lungi, într-un mod
eficient øi sigur øi este idealæ pentru integrarea de surse de
energie îndepærtate precum energia eolianæ din afara
flærmului. ABB a avut pionieratul tehnologiei în urmæ cu
peste 60 de ani øi a dezvoltat în continuare tehnologia în

anii '90 prin introducerea solufliei de convertor cu sursæ de
tensiune (VSC) denumitæ HVDC Light. ABB este lider de
piaflæ în HVDC, cu o capacitate instalatæ de peste 120 000
Megawafli - de-a lungul bazei instalate la nivel global.
Acesta include 18 dintre cele 24 de proiecte HVDC puse în
funcfliune la nivel global.

„Proiectele de transport al energiei eoliene sunt în mod
inerent complexe ca naturæ, derulând tehnologii de ultimæ
oræ, iar ABB a dobândit o experienflæ semnificativæ în acest
domeniu. Acest parteneriat cu Aibel ne va ajuta sæ echili-
bræm competenflele specializate ale ambelor companii øi sæ
sporim valoarea totalæ a propunerii noastre pentru clienfli”,
a spus Claudio Facchin, Preøedintele Diviziei Reflele
Energetice. „Aceasta întæreøte strategia noastræ de Nivel
Urmætor prin focalizarea pe punctele esenfliale ale tehno-
logiei noastre precum HVDC øi construirea unor noi
modele de business, în timp de urmærim oportunitæfli de
creøtere profitabile.”

Despre ABB

ABB este un lider în tehnologie de pionierat în pro-
dusele electrice øi energetice, roboticæ øi miøcare, auto-
matizare industrialæ øi reflele electrice deservind clienfli în
domeniul utilitæflilor, industriei transporturilor øi infrastruc-
turii la nivel global. De mai mult de patru decenii, ABB
scrie viitorul digitalizærii industriale. Cu mai mult de 70 de
milioane de dispozitive conectate prin intermediul bazei
sale instalate de peste 70.000 de sisteme de control pe toate
segmentele de clienfli, ABB este poziflionat în mod ideal
pentru a beneficia de cea de-a patra Revoluflie Industrialæ øi
Energeticæ. Cu o moøtenire de mai mult de 130 de ani, ABB
opereazæ în mai mult de 100 de flæri, având aproximativ
135.000 de angajafli. 

wwwwww..aabbbb..ccoomm
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Introducere

Pe parcursul duratei de viaflæ a unui sistem de iluminat
apare o scædere a nivelului de iluminare pe suprafafla de
lucru, datoritæ factorilor de mediu, îmbætrânirii instalafliei øi
degradærii suprafeflelor camerei. Pentru a se cuantifica
aceastæ scædere, se consideræ în calculul iniflial factorul de
menflinere (menflionat øi ca factor de întreflinere).

Valorile aplicate în iluminatul fluorescent se bazeazæ pe
studii independente, cum ar fi CIE97 øi statuate în
EN12464. Aceste valori sunt principial independente de
durata de viaflæ utilæ a unei instalaflii de iluminat (adicæ,
perioada în care o instalaflie este utilizatæ în mod eficient).

Pentru LED-uri existæ pufline studii pentru determinarea
factorului de menflinere, prin urmare nici nu existæ consens
în piaflæ. Foarte des, factorul de menflinere este folosit în
acelaøi mod ca øi la iluminatul fluorescent, ceea ce poate avea
un impact negativ asupra sistemelor cu LED-uri, deoarece
durata de viaflæ utilæ nu joacæ un rol crucial pentru acestea.

Coeficientul de menflinere 

Iluminarea medie pe suprafafla de lucru scade în timpul
duratei de utilizare ca urmare a scæderii fluxului luminos al
surselor de luminæ, a defectelor apærute la sursele de luminæ
øi a deprecierii corpurilor de iluminat sau degradærii
spafliilor, datoritæ factorilor de mediu. 

Standardul EN12464-1 determinæ valoarea minimæ a
iluminærii medii care trebuie menflinutæ, independent de
numærul de ore de funcflionare al instalafliei øi de durata de
utilizare a sistemului. Prin urmare, trebuie sæ se prevadæ din
start un "surplus" în calculele de proiectare, motiv pentru
care în modelul de calcul a fost introdus coeficientul de
menflinere (CIE 97).

Acest coeficient de menflinere (MF) reprezintæ o creøtere
a nivelului iniflial de Iluminare medie inifliala (Emi) în di-
mensionarea instalafliei pentru realizarea iluminærii medii
„menflinutæ” (Em): Em = Emi x MF (CIE 97).

Conform Standardului EN12464-1 trebuie luate în con-
siderare urmætoarele aspecte: 

(1) LLLLMMFF (Lamp Lumen Maintenance Factor): Factor
de menflinere datorat scæderii fluxului luminos al læmpii.

(2) LLSSFF (Lamp Survival Factor): Factor de supraviefluire
a læmpii (færæ înlocuire imediatæ a læmpilor defecte). 

(3) LLMMFF (Luminaire Mentenance Factor): Factorul de
menflinere a corpului de iluminat, scæderea fluxului luminos
al corpurilor de iluminat datoritæ factorilor de mediu (3). 

(4) RRSSMMFF (Room Surfaces Mainenance Factor): Factor
de degradare a suprafeflelor încæperii datoritæ factorilor de
mediu. 

MMFF  ==  LLLLMMFF  xx  LLSSFF  xx  LLMMFF  xx  RRSSMMFF  ((CCIIEE9977))
De exemplu: pentru 300lx = 375lx x 80% 
Pentru a menfline un nivel de iluminare de 300lx, trebuie

instalatæ iniflial o valoare de 375lx.

Documentarea coeficientului de menflinere

În standardul EN12464-1 se prevede cæ proiectantul
sistemului de iluminat trebuie sæ prezinte ipotezele referi-
toare la factorul de menflinere specific considerat în calcul.
Aceastæ ipotezæ trebuie sæ fie inclusæ în prezentarea rezul-
tatelor cætre client, deoarece existæ riscul de comparaflii false
fæcute între producætori sau soluflii datoritæ ipotezelor de
calcul pentru coeficientul de menflinere.

Iluminatul fluorescent

Studiile independente publicate (CIE97), plus anii de
experienflæ în utilizarea læmpilor florescente, au permis
determinarea unui mod de calcul al coeficientului de men-
flinere pentru iluminatul fluorescent.

LLLLMMFF  ppeennttrruu  iilluummiinnaattuull  fflluuoorreesscceenntt
Fluxul luminos al surselor de luminæ, LED-uri, fluo-

rescente sau cu descærcæri are scæderi mai mult sau mai
puflin accentuate de-a lungul duratei de viaflæ a læmpii. Ra-
portul dintre fluxul luminos emis de o sursæ la un anumit
moment în timp øi fluxul luminos iniflial este denumit  coe-
ficient de menflinere a fluxului luminos al læmpii (LLMF).
Valorile sunt furnizate de cætre producætorul læmpii.

DDee  ccee  ssee  ssuupprraaddiimmeennssiioonneeaazzææ  ssiisstteemmeellee  ddee  iilluummiinnaatt
CCooeeffiicciieennttuull  ddee  MMeennflfliinneerree  ppeennttrruu  ssiisstteemmee  ddee

IIlluummiinnaatt  ccuu  LLEEDD
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Valoarea consideratæ în calcul pentru LLMF depinde de
ciclul de înlocuire a læmpilor pânæ la înlocuirea de grup a
acestora.

Ca urmare, coeficientul de menflinere (MF) va depinde
de ciclul de înlocuire a læmpilor øi nu de durata de viaflæ utilæ
a sistemului de iluminat. O valoare tipicæ utilizatæ pentru
LLMF în iluminatul fluorescent este de 80%.

LLSSFF  ppeennttrruu  iilluummiinnaattuull  fflluuoorreesscceenntt
LSF reprezintæ probabilitatea ca læmpile sæ continue sæ

funcflioneze într-o anumitæ perioadæ de timp. În cazul în
care în mod accidental una dintre læmpi se defecteazæ,
aceasta ar trebui înlocuitæ. Se face o distincflie între cele
douæ moduri de înlocuire a læmpilor:

• înlocuire de grup: toate læmpile sunt înlocuite în
acelaøi timp, dupæ o perioadæ predefinitæ prin proiect a
reducerii fluxului luminos;

• înlocuire individualæ combinatæ cu înlocuire de grup;
Dacæ o lampæ este defectæ, înainte de înlocuirea grupului,
aceasta va fi înlocuitæ imediat. În cazul înlocuirii indivi-
duale, combinatæ cu înlocuirea de grup, LSF= 1.

LLMMFF  ppeennttrruu  iilluummiinnaattuull  fflluuoorreesscceenntt
LMF reprezintæ scæderea relativæ de flux luminos dato-

ratæ depunerii de praf øi murdærie pe lampæ øi/sau pe
suprafeflele reflectorizante sau transmiflætoare ale corpului
de iluminat într-o anumitæ perioadæ. În funcflie de frecvenfla
de întreflinere (curæflare), existæ în raportul CIE97 valori sub
formæ de tabele.

RRSSMMFF  ppeennttrruu  iilluummiinnaattuull  fflluuoorreesscceenntt
RSMF este determinat de proporflia relativæ dintre

componenta inter-reflectatæ inifliala a iluminærii, faflæ de
valoarea dupæ o anumitæ perioadæ de timp, datoratæ
depunerii prafului pe suprafeflele din cameræ øi deteriorærii
acestora.

În funcflie de intervalul de întreflinere øi tipul de
suprafaflæ de reflecflie pentru diferitele materiale, CIE97
furnizeazæ valori sub formæ de tabel.

Sistemele de iluminat cu LED

Pentru sistemele de iluminat cu LED-uri, la deter-
minarea coeficientului de menflinere trebuie flinut cont de
câteva diferenfle în calcul. Stabilirea factorului care fline
seama de deprecierea corpului de iluminat (LMF) øi a
spafliului (RSMF) se pot considera la fel cu cele din
sistemele fluorescente.

LLLLMMFF  ppeennttrruu  ssiisstteemmeellee  ddee  iilluummiinnaatt  ccuu  LLEEDD
LLMF necesitæ însæ o abordare specificæ. Având în

vedere durata lungæ de viaflæ a LED-urilor, marea majoritate
a corpurilor de iluminat utilizeazæ o singuræ sursæ LED, caz
în care înlocuirea LED-ului se va face odatæ cu corpul de
iluminat, faflæ de corpurile echipate cu læmpi fluorescente,
unde sursele se schimbæ dar corpul de iluminat ræmâne.
Fiecare producætor de corpuri de iluminat alege marca øi
tipurile de LED-uri utilizate, ca øi driver-ul. Performanfla,
durata de viaflæ øi coeficientul de menflinere a fluxului

luminos (LLMF) sunt determinate deci prin combinaflia
între alegerea LED-ului, a driver-ului øi proiectarea cor-
pului de iluminat. Combinaflia dintre aceøti parametri este
unicæ pentru fiecare corp de iluminat, astfel încât LLMF
trebuie specificat de cætre fiecare fabricant în parte. În
consecinflæ, LLMF øi, prin urmare, øi coeficientul de
menflinere MF, depind de durata de viaflæ utilæ a
sursei/corpului de iluminat cu LED.  

Atâta timp cât nivelul de iluminat la sfârøitul duratei de
uilizare trebuie sæ fie cel normat, trebuie „supra-dimen-
sionatæ”  instalaflia, de cele mai multe ori prin utilizarea mai
multor corpuri de iluminat. Prin urmare, valoarea la înce-
putul perioadei de funcflionare a instalafliei de iluminat este
mai mare decât ceea de la final. 

Industria de iluminat a standardizat durata de viaflæ a
LED-urilor pentru L70 la 50.000 ore, ceea ce corespunde
unei valori a LLMF de 0.7, însæ atât timp cât durata de
funcflionare a instalafliei de iluminat este proiectatæ pentru
aceeaøi duratæ de ore. De aceea este importantæ indicarea
duratei de viaflæ a LED-ului utilizat, întrucât aceastæ valoare
este de o importanflæ capitalæ în determinarea nivelului
iniflial mediu de iluminare øi a numærului de corpuri de
iluminat instalate. Un calcul cu o duratæ de viaflæ utilæ de
30.000 de ore va oferi un rezultat diferit de un calcul cu o
duratæ de viaflæ utilæ de 50.000 de ore. Pe de altæ parte, de ce
trebuie fæcut un calcul pentru 10-15 ani de utilizare, când
clientul are spafliul respectiv închiriat pe o perioadæ de 5
ani? Sau cum trebuie fæcut calculul pentru sistemele în care
se înlocuiesc 1/1 corpurile tradiflionale cu cele LED?

Spre deosebire de iluminatul fluorescent, în care existæ o
singuræ valoare a LLMF, la sistemele LED acesta poate avea
mai multe valori, în funcflie de durata de viaflæ utilæ a siste-
mului, a valorii Lx øi a temperaturii joncfliunii.

De aceea, la alegerea LED-ului, pentru a fi în mæsuræ sæ
publice valori valide pentru durata de funcflionare øi LLMF
a corpului de iluminat, fabricanflii de corpuri de iluminat ar
trebui sæ conlucreze doar cu producætorii care sunt în mæ-
suræ sæ furnizeze datele necesare, ce permit determinarea
duratei de viaflæ øi a curbei de menflinere a fluxului luminos a
LED-urilor utilizate. Datele solicitate trebuie redactate cu
ajutorul a douæ metode de mæsurare acceptate la nivel
global: LM80 øi TM21.

Existæ surse LED pentru care deprecierea fluxului
luminos este mai micæ decât standardul acceptat în industria
de iluminat. Se poate ajunge la 80% sau maximum dat în
literatura de specialitate, 97% pentru 50.000ore. În acest
caz, LLMF creøte la 0,8 sau mai mult, motiv pentru care

IILLUUMMIINNAATT
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proiectantul nu va trebui sæ supradimensioneze instalaflia.
Datoritæ acestui fapt se poate renunfla la 10 pânæ la 25% din
numærul corpurilor de iluminat iniflial. Acest lucru se
traduce în costuri mai mici pentru investiflie øi instalare, ca
øi un consum energetic mai mic, cu menflinerea nivelului
normat de iluminare. 

LLSSFF  ((LLaammpp  SSuurrvviivvaall  FFaaccttoorr))  ppeennttrruu  LLEEDD  
Dacæ fabricantul specificæ o ratæ efectivæ de cæderi totale

a LED-urilor în timpul duratei lor de viaflæ utilæ mai micæ
de 0,5%, LSF poate fi considerat unitar LSF=1. Cei mai
mulfli dintre fabricanfli însæ nu pot sau nu dau aceastæ cifræ.
Sau dacæ o dau, aceasta poate fi de exemplu sub forma 1%
pentru 5.000 ore (cinci mii ore), ceea ce extrapolat la 50.000
ore reprezintæ 10% cæderi ale surselor LED. Deja o cifræ
care înseamnæ o valoare a LSF=0,9. Færæ a fline cont de
posibila accelerare în cascadæ a defectelor. 

Cât trebuie deci consideratæ valoarea LSF pentru LED?
Este de la sine înfleles cæ øi aceastæ valoare trebuie pusæ la
dispoziflia proiectantului de cætre fabricanfli. Altfel, pentru a
considera în calcul LSF=1, trebuie specificat faptul cæ
înlocuirile trebuie fæcute imediat la apariflia unui defect.

Influenfla unui LED defect pentru tot pachetul depinde
de schema electricæ de conectare. În cazul în care LED-urile
sunt conectate în serie øi presupunem cæ are loc un un scurt-
circuit la unul dintre LED-uri (pare a fi cazul, în practicæ,
pentru LED-uri în 99% din cazuri), un LED defect nu va
avea nici un impact asupra funcflionærii pachetului cu LED-
urile ræmase. Pentru alte scheme (de exemplu, mai multe
øiruri paralele), acest lucru nu se mai aplicæ.

Câteva consideraflii asupra duratei de viaflæ a LED au
fost publicate în câteva standarde internaflionale cu privire la
modul în care durata de viaflæ ar trebui sæ fie declaratæ
pentru corpurile de iluminat cu LED:  

- IEC/EN 62717 - 2013 LED - module pentru iluminat
general - Cerinfle de performanflæ øi 

- IEC/EN 62722-2-1 -2016 Cerinfle particulare pentru
corpuri de iluminat cu LED-uri.

Ce spun noile standarde?

Componenta cea mai criticæ într-un corp de iluminat cu
LED-uri este driver-ul. În cele mai multe cazuri, trebuie
luatæ în considerare înlocuirea driver-ului defect, astfel încât
sæ nu afecteze valoarea LSF a sistemului cu LED-uri.

IEC/EN 62722 prevede metoda de testare øi timpul
minim admis pentru testarea LED-urilor. Timpul minim de
încercare este de 6000 de ore, iar fluxul luminos este înre-
gistrat la fiecare 1000 de ore. Aceste valori sunt extrapolate
folosind o metodæ prezentatæ în IES TM21.

Durata de viaflæ a modulului LED øi a driver-ului trebuie
declarate separat. În cazul în care durata de viaflæ pentru
driver este mai scurtæ decât cea a modulului LED, se ia în
considerare cæ o înlocuire a driver-ului poate fi necesaræ
înainte de sfârøitul ciclului de viaflæ al corpului de iluminat.
Acest lucru înseamnæ cæ nu poate fi declaratæ o singuræ cifræ
pentru durata de viaflæ a corpului de iluminat.

VVaallooaarreeaa  LLxx
O mæsurætoare pentru "viaflæ utilæ medie" a fost intro-

dusæ în IEC 62717. Aceasta este timpul scurs pânæ când
50% din corpurile de iluminat cu LED-uri coboaræ sub
fluxul luminos declarat, de exemplu, LM80.

Durata de viaflæ a unui modul LED utilizat într-un corp
de iluminat este legatæ de deprecierea fluxului luminos la o
temperaturæ ambiantæ datæ. L70, L80 sau L90 indicæ fluxul
luminos în procente faflæ de fluxul iniflial, care ræmâne dupæ
sfârøitul duratei de viaflæ. Lânga valoarea L se pot explicita øi
valorile B øi C.

Valoarea Lx are consecinfle directe asupra LLMF øi, prin
urmare, asupra calculului factorului de menflinere MF.
LLMF este practic egal cu valoarea Lx la 50.000 h. L80
corespunde unei valori a LLMF de 0,8 pentru 50.000 h.
Pentru a considera corect în calcul valoarea Lx trebuie
definitæ durata nominalæ de viaflæ øi temperatura de lucru de
cætre furnizorul sistemului LED.

VVaallooaarreeaa  BByy
Valoarea By exprimæ degradarea gradualæ a fluxului

luminos. Valoarea B50 indicæ faptul cæ valoarea L declaratæ
se va realiza de cætre 50% din modulele LED, iar restul de
50% pot avea o valoare mai micæ a fluxului luminos.
Valoarea B10 înseamnæ cæ minimum 90% din modulele
LED vor avea valoarea Lx declaratæ øi doar 10% vor avea
un nivel mai scæzut de flux. O valoare B10 este, prin
urmare, mai conservatoare decât B50. Din punct de vedere
practic, înseamnæ cæ B10 este atinsæ într-un stadiu mai
avansat al vieflii unui set de module cu LED-uri, comparativ
cu B50.

VVaallooaarreeaa  CCyy
Valoarea Cy exprimæ degradarea abruptæ a fluxului

luminos ca procent „y” de module LED de acelaøi tip, care
sunt defecte la terminarea duratei de viaflæ nominale. Un
defect abrupt este considerat atunci când modulul LED nu
mai emite luminæ.  Sunt foarte puflini fabricanfli care pre-
zinta valorile C pentru LED-uri.

VVaallooaarreeaa  FFyy
Valoarea Fy dæ combinaflia între valoarea defectelor

graduale (B) øi valoarea defectelor totale (C). Nu avem date
din literatura de specialitate sau din partea furnizorilor
pentru a le putea prezenta.

FFiigg..44::  TTiimmppuull  ddee  uuttiilliizzaarree  aa  ccoorrppuurriilloorr  LLEEDD  eessttee  uunn  ffaaccttoorr  iimmppoorrttaanntt  îînn
eeccoonnoommiiaa  ssiisstteemmuulluuii
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Durata de viaflæ a driver-ului

Driver-ul poate fi comparat cu oricare alte componente
electronice, cum ar fi balasturile HF ori pentru læmpi T5.
Durata de viaflæ aøteptatæ depinde de proiectarea în sine, de
componentele utilizate øi de temperatura de lucru a acestor
componente. În general driver-ele trebuie marcate cu
temperatura de referinflæ, Tc, care nu trebuie depæøitæ, øi de
rata estimatæ a defectelor.

Concluzii

• Contrar cu situaflia sistemelor de iluminat fluorescente,
la sistemele de iluminat cu LED nu poate fi definitæ o
valoare „standard” a MF. Proiectarea unui sistem de ilu-
minat cu LED trebuie fæcutæ cu un MF specific echipa-
mentului ales.  Nu trebuie sæ avem (avefli) ceva de comentat
dacæ la aceeaøi lucrare se vor prezenta valori (documen-
tate!!!) diferite ale MF.

• Pentru sistemele de iluminat cu LED-uri sursa nu mai
poate fi consideratæ independentæ de corpul de iluminat.

• Performanfla, duratæ de viaflæ øi reducerea fluxului
luminos (valoarea LLMF)  ale corpului sunt determinate de
alegerea LED-urilor, driver-elor øi de proiectarea termicæ a
corpului de iluminat cu LED-uri. Combinaflia dintre aceøti
trei parametri este unicæ pentru fiecare corp de iluminat øi
pentru orice fabricant. Øi ar trebui sæ fie pusæ la dispoziflie
de cætre fabricanfli... deøi nici mæcar „baøtanii” din vechea
garda a industriei de iluminat nu se sinchisesc...

• Pentru a putea face o comparaflie corectæ între diferi-
tele tipuri de corpuri de iluminat cu LED-uri într-un
proiect, acestea trebuie sæ fie calculate cu factorul lor de
întreflinere specific. Diferenflierea în calculul MF se dato-
reazæ în principal valorii LLMF, øi secundar valorii LSF,
ceilalfli doi parametrii (valoarea LMF øi valoarea RSMF)
ræmân aceiaøi pentru diferite tipuri de corpuri de iluminat
într-un proiect.

• Durata de viaflæ utilæ preconizatæ este un parametru
critic pentru a determina MF øi, în consecinflæ, trebuie sæ fie
inclusæ în prezentarea cætre client a proiectelor de sisteme
de iluminat cu LED-uri.

• Deøi MF=0,8 este o valoare care a fæcut, face øi din
pæcate va mai face „carieræ” în Sistemele de iluminat... este o
cifræ arbitraræ øi nu existæ nici un motiv pentru a fi utilizatæ
în orice calcul. Este absolut corect ca o valoare a MF pentru
LED-uri sæ fie mai mare decât 0,8, ceea ce nu înseamnæ
obligatoriu cæ cifra este incorectæ atâta timp cât LLMF øi
LSF sunt corecte. 

• Deja foarte multe instalaflii pentru clædiri au supra-
dimensionæri din proiectare (pompe, ventilatoare, încælziri,
aer condiflionat). LED-urile ne oferæ o øansæ de a evita
supradimensionarea în iluminat, care poate fi evitatæ printr-
o bunæ alegere a fabricantului de sisteme LED øi prin speci-
ficarea cât mai exactæ a LLMF. Dacæ totuøi s-a supradi-
mensionat, nu uitafli cæ LED-ul este cea mai versatilæ sursæ
de luminæ în ceea ce priveøte reglajul. Un sistem de control
programat pentru durata de viaflæ poate duce la economii
importante pentru client øi la creøterea duratei de viaflæ a
sistemului. 

• Deøi durata de viaflæ declaratæ de cei mai mulfli fabri-
canfli este de 50.000 h LLMF, se pot lua în calcul valori mai
mici ale duratei de utilizare a sistemului øi deci færæ o
„supra-dimensionare” a proiectului. Este foarte pobabil ca
un spafliu de birouri sau spafliu comercial, de exemplu, sæ
trebuiascæ sæ fie modificat înainte de a se scurge cele 50.000
de ore.

• Deøi economia de energie pentru sistemele LED este
„fashion” azi, se fac calcule pentru 50.000-100.000 h færæ a
se lua în considerare durata de utilizare, deøi acest lucru
conduce la supradimensionæri în sistemul instalat, la costuri
mai mari de investiflie øi instalare øi la risipæ de energie
electricæ.

• Deøi ingineria presupune exactitate tehnicæ pentru
proiectant, iar pentru client sæ compare „mere cu mere”,
este complicat atât pentru proiectant sæ expuna dar mai ales
pentru client sæ înfleleagæ „LED-ilumecæreasca”. Sunt multe
informaflii de pus cap la cap øi de tradus pentru clienfli, L80
B10 50.000h la 25C este o valoare a LLMF øi MF... iar L70
B50 30.000h la 25C înseamnæ altæ valoare a LLMF øi MF...
ne pierdem noi în termeni... dar clientul în a înflelege?

• Deøi unii  cheltuiesc milioane de vorbe sau bani pentru
a mai obfline 1Lm/W eficacitate, proiectarea din pæcate nu
cheltuieøte ceva neuroni (chiar dacæ aceøtia sunt ceva mai
valoroøi decât vorbele øi banii) pe eficientizarea proiectului.
Insistafli Domnilor proiectanfli sæ cerefli date de la furnizori...
pânæ la urmæ noi îi plætim pe ei, nu ei pe noi.

• Informafliile din noile Standarde ajutæ la clarificarea
metodelor de mæsuræ øi la prezentarea solufliilor. Aøteptæm
validarea mærcii ENEC+ pentru utilizarea valorilor Lx øi
By, ceea ce va face comparafliile mai uøor de fæcut.

PS. În cele din urmæ, un proiect în care soluflia lumino-
tehnicæ nu are o valoare documentatæ a MF (Factor de
Menflinere)... este un „amatorism” care va costa clientul la
emiterea fiecærei facturi lunare de energie electricæ (plus toate
celelalte cifre dragi celor ESCO, din PR øi Marketing...).

BBiibblliiooggrraaffiiee  
• EN12464-1: European lighting application standard. 
• CIE 97; Guide on the maintenance of indoor electric

lighting systems 
• LM-80-08: IES (illuminating Engineering Society)

approved method for measuring the lumen retention
of LED light sources 

• TM-21-11: IES : method for projecting the lumen
maintenance of LED light sources from the data
obtained by the procedures found in IES document
LM-80-08 

• EN12464 Determination of the Maintenance Factor. 
• ZVEI: Guide to Reliable Planning with LED

Lighting:Terminology, Definitions and Measurement
Methods: Basis for Comparison: Revised 2nd edition,
March 2016

• Peter Bracke, CL,BvG, JB,PH, WR: Rev.1 07/10/2015:
Maintenance factor, levensduur en optimale
gebruiksduur van led verlichtingstoestellen

• 1st Cree XLamp LED Thermal Management,"
Application Note: CLD-AP05.002, Cree Inc
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AACCTTUUAALLIITTAATTEE

DDrr..  JJeeff  BBeeeerrtteenn  ddee  llaa  KKUU  LLeeuuvveenn,,  BBeellggiiaa,,  pprriimmeeøøttee  uunn  pprreemmiiuu
îînn  vvaallooaarree  ddee  UUSS$$  330000,,000000  îînn  vveeddeerreeaa  ccoonnttiinnuuæærriiii  cceerrcceettæærriiii  ssaallee
eesseennflfliiaallee  îînn  ddoommeenniiuull  tteehhnnoollooggiieeii  eenneerrggeettiiccee  ppee  ppeerriiooaaddaa
uurrmmæættoorriilloorr  ttrreeii  aannii..

Dr. Jef Beerten, de la  Universitatea din Leuven (KU
Leuven) øi EnergyVille, membru postdoctoral în cadrul
Fundafliei de Cercetare – Flanders (FWO), Belgia, este
primul câøtigætor al Premiului ABB pentru Cercetare
acordat în onoarea lui Hubertus von Gruenberg. În cadrul
unei ceremonii la care au participat peste o sutæ de cerce-
tætori internaflionali, Dr. Beerten i-au fost recunoscute
meritele pentru teza de doctorat, “Modelarea øi Controlul
Reflelelor de Curent Continuu”. El a fost desemnat dintre
69 applicanfli din cadrul unor instituflii prestigioase din
întreaga lume, reprezentând o gamæ largæ de discipline.
Acordat în onoarea fostului Preøedinte ABB, Dr. Hubertus
von Gruenberg, premiul recunoaøte activitatea academicæ
remarcabilæ în domeniul energiei øi automatizærilor øi este
însoflit de unul dintre cele mai mari premii de cercetare de
acest gen. Premiul va fi acordat o datæ la trei ani.

“Ca øi lider de tehnologie de pionierat øi campion digital
mondial, suntem bucuroøi sæ susflinem cercetarea cercetarea
de pionierat conectatæ la cea de-a Patra Revoluflie Indus-
trialæ”, a declarat CEO-ul ABB Ulrich Spiesshofer.

“Îl felicit pe Jef Beerten, a cærui operæ se evidenfliazæ
pentru aplicabilitatea sa la problemele lumii reale în
domeniul energetic øi al automatizærilor.”

Dizertaflia lui Jef Beerten oferæ noi perspective în
fenomene care guverneazæ stabilitatea reflelelor de înaltæ
tensiune în curent continuu (HVDC), interacflionând cu
reflelele existente în curent alternativ (HVAC). 

Conexiunile Point-to-point HVDC existæ deja øi oferæ o
metodæ mult mai eficientæ øi mai bunæ din punct de vedere
al costurilor pentru transportul energiei pe distanfle lungi.

Reflelele HVDC buclate, interacflionând cu infrastructura de
curent alternativ existent, oferæ o soluflie eficientæ øi ren-
tabilæ de direcflionare a energiei din surse regenerabile pânæ
la punctul în care aceasta va fi consumatæ. Instrumentele
actuale pentru studiul la scaræ largæ (de exemplu la scaræ
continentalæ) a sistemelor energetice sunt în mod tipic con-
cepute pentru a înflelege comportamentul specific al refle-
lelor în curent alternativ. Jef Beerten a creat noi instru-
mente, metode øi modele pentru proiectarea øi controlul
reflelelor buclate HVDC care utilizeazæ convertoare elec-
tronice de putere pentru conversia curentului alternativ în
curent continuu, în scopul îmbunætæflirii înflelegerii modului
în care reflelele HVDC de astæzi vor interacfliona cu reflelele
HVDC din viitor.

Jef Beerten a obflinut diploma de doctorat în  2013 cu
felicitæri din partea Comitetului de Examinare (cele mai
înalte onoruri la KU Leuven). El a fæcut parte din Grupul
de cercetare al Prof. Dr. Ronnie Belmans - consilirul sæu de
doctorat - timp de opt ani, fiind unul dintre membrii de
bazæ ai grupului. 

La momentul primirii premiului, Dr. Beerten a declarat,
“Sunt mândru øi încântat sæ pot accepta acest premiu
excepflional. Doresc sæ mulflumesc ABB pentru premiu øi
pentru aceastæ oportunitate unicæ de a-mi continua studiul
în domeniul sistemelor enegetice. Aceastæ cercetare este o
provocare adusæ abordærilor anterioare pentru modelarea,
controlul øi operarea reflelelor electrice. Acest lucru ne
aminteøte cæ trebuie sæ îmbræfliøæm aceste schimbæri prin
chiar schimbarea paradigmelor existente øi având o gândire
deschisæ.”

Odatæ cu acest premiu de cercetare, ABB oferæ gene-
rafliei viitoare de cercetætori suportul necesar pentru a-øi
urma ideile øi viziunea în timp ce lucreazæ pentru a dezvolta
øi prezenta rezultate inovatoare în fafla comunitæflilor
øtiinflifice øi de afaceri internaflionale. 

PPrriimmuull  PPrreemmiiuu  AABBBB  ppeennttrruu  CCeerrcceettaarree  aaccoorrddaatt  
DDrr..  JJeeff  BBeeeerrtteenn,,  îînn  oonnooaarreeaa  lluuii  HHuubbeerrttuuss  vvoonn

GGrruueennbbeerrgg  
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Revista ELECTRICIANUL împlinește anul viitor
25 de ani de la apariție, perioadă în care a
contribuit la promovarea celor mai noi
tehnologii din domeniul ingineriei electrice,
fiind singura publicație din România cu acest
profil. ELECTRICIANUL se adresează firmelor
și specialiștilor din proiectare și execuție de
instalații electrice de joasă și medie tensiune,
cu o tematică amplă, axată pe eficiența
energetică ridicată, surse de energie
regenerabilă, securitatea și siguranța
clădirilor, rețeaua electrică inteligentă,
calitatea energiei electrice, sisteme de
protecție moderne în instalațiile electrice
(protecția diferențială), compatibilitatea
electromagnetică (ECM), acționarea
motoarelor electrice prin variatoare de

frecvență, iluminatul cu LED, automatizarea
sistemelor din clădiri (BMS). Problema
normelor din domeniul distribuției electrice și
iluminatului ne preocupă de asemenea și de
aceea prestigioși specialiști de la noi au
publicat articole despre situația actuală din
țara noastră dar și din celelalte țări europene.

Echipamentele și tehnologiile prezentate în
paginile revistei ELECTRICIANUL sunt soluții
moderne, sustenabile, eficiente și ecologice la
problemele utilizatorilor de energie electrică.

Revista ELECTRICIANUL a informat cititorii
despre evenimentele majore ale domeniului:
târguri și expoziții, conferințe, simpozioane,
lansări de produse.

În 2017, revista ELECTRICIANUL va continua
cu aceeași cadență să ofere cititorilor
informații utile despre domeniul ingineriei
electrice, produselor electrice.

Colaborarea noastră cu prestigioși specialiști
din domeniul ingineriei electrice și cu
asociațiile profesionale ale branșei
(SIEAR, CNRI, ARTS, ARI) va continua și
în 2017 și le mulțumim călduros pentru
sprijinul acordat în ultimii ani. 

Pe websiteul revistei, www.electricianul.ro
sunt postate în timp real cele mai importante
știri din piața de profil, iar la arhivă puteți 
găsi conținutul numerelor apărute în 
ultimii ani.
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