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SSiisstteemmuull  mmoodduullaarr  ddee  aappaarraattaajj  SSIIRRIIUUSS  ooffeerrææ  ttoott  ccee  eessttee
nneecceessaarr  ppeennttrruu  aa  ttrraattaa  cceerriinnflfleellee  ddee  ccoommuuttaaflfliiee,,  pprrootteeccflfliiee  øøii
ppoorrnniirree  aa  mmoottooaarreelloorr  eelleeccttrriiccee  øøii  aallttoorr  ttiippuurrii  ddee  ssaarrcciinnii..  AAppaarraattaajjuull
ccuu  ffuunnccflfliiii  ddee  mmoonniittoorriizzaarree,,  ccoommaannddææ,,  ccoonnttrrooll,,  sseemmnnaalliizzaarree,,
aalliimmeennttaarree  øøii  ccoommuunniiccaaflfliiee  îînnttrreeggeeøøttee  ppoorrttooffoolliiuull  ddee  pprroodduussee
SSIIEEMMEENNSS  ppeennttrruu  jjooaassææ  tteennssiiuunnee,,  aaddrreessaattee  ddoommeenniiuulluuii  iinndduussttrriiaall..

CCoommppoonneenntteellee  ssiisstteemmuulluuii  mmoodduullaarr  SSIIRRIIUUSS  ssuunntt  ccaarraacctteerriizzaattee
pprriinnttrr--oo  ccoonnssttrruuccflfliiee  eeccoonnoommiiccææ  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  aall  ssppaaflfliiuulluuii,,
oo  fflleexxiibbiilliittaattee  îînnaallttææ  øøii  oo  iinntteerrccoooorrddoonnaarree  ooppttiimmææ;;  ccoonnffiigguurraarreeaa,,
iinnssttaallaarreeaa,,  ccaabbllaarreeaa  øøii  îînnttrreeflfliinneerreeaa  ssuunntt  eexxttrreemm  ddee  ffaacciillee  øøii
rraappiiddee..

SSiisstteemmuull  mmoodduullaarr  SSIIRRIIUUSS  ccuupprriinnddee  îînnttrreerruuppttooaarree  aauuttoommaattee,,
ccoonnttaaccttoorrii,,  rreelleeee  ddee  ssuupprraassaarrcciinnææ,,  ssooffttssttaarrtteerree  øøii  aacccceessoorriiiillee
aacceessttoorraa,,  ddiissppoonniibbiillee  îînn  77  mmæærriimmii  ccoonnssttrruuccttiivvee,,  mmoodduullaarree..

„Mult mai mult decât Închis/Deschis“:
Întreruptoare automate 3RV

SIRIUS 3RV (Motor Starter Protector) sunt întrerup-
toare automate compacte cu limitarea curentului de scurt-
circuit, conforme IEC 60947-2, IEC 60947-4-1.

Ele garanteazæ deconectarea siguræ la scurtcircuit øi
protejeazæ consumatorii øi instalafliile la suprasarcinæ, fiind
disponibile în versiuni pentru 20, 55, 65 øi 100kA capacitate
de rupere la scurtcircuit.

Mai mult, ele sunt potrivite pentru comutarea consu-
matorilor la un numær mic de deconectæri ca øi pentru sepa-
rarea siguræ a instalafliei de la reflea în cazul unor lucræri de
întreflinere sau a unor modificæri. Întreruptorul 3RV
protejeazæ alimentærile de consumatori (motoare, instalaflii)
împotriva scurtcircuitelor øi suprasarcinilor.

Întreruptoarele automate SIRIUS 3RV pot fi acceso-
rizate cu blocuri de contacte auxiliare (frontale sau laterale),
blocuri de contacte pentru semnalizarea discriminatæ a
defectului, declanøator de minimæ tensiune, declanøator de
deschidere sau  module izolatoare.

Instalarea, cablarea øi întreflinerea sunt extrem de simple,
facile øi rapide graflie barelor trifazate modulare øi pieselor de
conectare, astfel timpul alocat uzinærii se reduce semnifi-
cativ.

Robust øi de încredere: Contactori SIRIUS 3RT

Datoritæ robusteflei lor extrem de ridicate øi a fiabilitæflii
contactului optim, contactorii noøtri asiguræ o comutare
siguræ. 

În plus, tablourile electrice compacte pot fi configurate
cu densitate mare de echipare. Acest lucru este posibil
deoarece contactele auxiliare øi supresoarele sunt amplasate
în cadrul conturului anvelopei contactorilor.

Aceasta faciliteazæ extinderea sistemului øi economiseøte
considerabil spafliul în dulapul electric. Pentru contactorii
de dimensiunile S00, S0, S2 øi S3 contactele auxiliare sunt
deja integrate în aparat.

Declanøeazæ atunci când situaflia devine
criticæ: releele de suprasarcinæ SIRIUS 3RU øi
3RB

Releele de suprasarcinæ din familia SIRIUS sunt dis-
ponibile atât în varianta termicæ cât øi electronicæ, prote-
jeazæ consumatorii conectafli la circuitul principal, ca funcflie
principalæ øi, de asemenea, alte dispozitive de comutaflie øi
de protecflie în respectivul circuit de alimentare. 

Releele de suprasarcinæ electronice SIRIUS 3RB2 garan-
teazæ o protecflie neîntreruptæ a motorului øi echipamen-
telor de la 0,1 A la 630 A. 

Datoritæ unei game largi de reglaj, domeniul de curent
este acoperit cu un numær minim de coduri de produs.

ooffeerrææ  ssiisstteemmuull  mmoodduullaarr  ddee  
aappaarraattaajj  iinndduussttrriiaall  SSIIRRIIUUSS

EECCHHIIPPAAMMEENNTTEE
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Monitorizare uøoaræ a aplicafliei: SIRIUS 3RR2

Releele de monitorizare a curentului SIRIUS 3RR2
monitorizeazæ nu numai motorul ci întregul sistem sau
proces pentru supracurent øi mers în gol, întreruperea
cablului, cæderea unei faze sau punere la pæmânt. De

exemplu, întreruperea sau depæøirea
sarcinii într-o aplicaflie este detectatæ
prompt øi semnalatæ într-un stadiu
incipient. 

Releele de monitorizare a curentului
3RR2 sunt proiectate pentru a fi
montate în bornele de plecare ale con-
tactoriilor  SIRIUS 3RT.

Graflie unui adaptor ales în funcflie
de gabarit, releele de monitorizare a
curentului pot fi utilizate de sine
stætætor.

Distribuflie eficientæ øi
flexibilæ: SIRIUS 3RV29

Componentele sistemului modular
SIRIUS oferæ o flexibilitate de cablare
maximæ. Ele pot fi conectate uøor prin
sistemul de alimentare SIRIUS 3RV29
sau sistemul 3RA68 îmreunæ cu un
demaror compact. 

Ambele sisteme sunt disponibile
atât pentru sisteme cu conexiune cu
øurub cât øi pentru sisteme cu cone-
xiune cu resort pretensionat.

Gata cu laborioasa muncæ de cablare
øi riscurile de erori, un întreg grup de
alimentare este alimentat cu electrici-
tate: click'n'go!

Alternativ, este asigurat øi cablajul
convenflional printr-o cablare paralelæ,
în bare colectoare trifazice sau cu adap-
toare de baræ colectoare 8US a cir-
cuitelor de alimentare (pornire motor)
SIRIUS pot fi montafli direct pe un
sistem de bare colectoare de 60 mm.

Aceste opfliuni de combinaflii faci-
liteazæ realizarea færæ efort a tabloului
electric.

Proiectare, selecflie aparataj 

Selecflia aparatajului se poate realiza prin urmætoarele
modalitæfli:

• cu ajutorul ghidului de selecflie SIRIUS,
• cu ajutorului configuratoarelor disponibile pe internet

la urmætoarea adresæ:
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/ww/catalog/pr

oducts/10027588?tree=CatalogTree&activetab=configurator
• cu ajutorul  SIMARIS DESIGN (software gratuit

pentru calcul øi dimensionare circuite, subreflele øi reflele de
joasæ tensiune pentru proiectanfli),

• cu ajutorul cataloagelor de produse IC10, IC90.

SIEMENS oferæ informaflii complete despre sistemul
modular SIRIUS la adresa: wwwwww..ssiieemmeennss..ccoomm//ssiirriiuuss..

Biroul local Siemens oferæ suport tehnic de specialitate
pentru a identifica øi alege aparatul potrivit aplicafliei dvs.

EECCHHIIPPAAMMEENNTTEE
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EExxiissttææ  nnoorrmmee  ssppeecciiaallee  øøii  cchhiiaarr  uunneellee
ggeenneerraallee  ccaarree  ccoommpplliiccææ  ccoonnssttrruuiirreeaa  øøii
ooppeerraarreeaa  ssttaaflfliiiilllloorr  tteehhnniiccee  ddee  eeppuurraarree  aa
aappeelloorr  uuzzaattee..  PPrrooiieeccttaannflfliiii  øøii  ooppeerraattoorriiii  ppoott
mmiinniimmiizzaa  sseemmnniiffiiccaattiivv  ccoossttuurriillee,,  pprriinn  
aalleeggeerreeaa  uunnuuii  ssiisstteemm  iinntteelliiggeenntt  ddee  ccoonnttrrooll,,
ccaarree  ssee  pprreetteeaazzææ  aattââtt  aapplliiccaaflfliiiilloorr  nnoorrmmaallee
ccââtt  øøii  cceelloorr  ssppeecciiaallee..

Un lucru este sigur: este aproape
imposibil a determina dinainte com-
poziflia încærcærii din staflia de epurare.
Poluanfli, compuøi inflamabili sau
reacflii chimice pot apærea în orice mo-
ment din cauza descærcærilor acciden-
tale sau neautorizate. Acestea pot
genera degazæri, care trebuie încadrate
drept medii cu atmosferæ periculoasæ.

În situafliile în care fluide puternic
inflamabile, precum benzina, ajung în
sistemul de canalizare, acestea plutesc
la suprafaflæ din cauza densitæflii mici pe
care o au. La fel ca materiale volatile,
acestea se evaporæ rapid øi, în funcflie
de concentraflie, creeazæ un amestec
nesænætos sau chiar exploziv. Deoarece
vaporii generafli sunt de obicei mai grei
decât aerul, ei se adunæ inevitabil în
punctul cel mai de jos la reflelei de ca-
nalizare. Astfel, refleaua de canalizare
în sine, precum øi structurile acesteia,
cum sunt bazinele închise de stocare a
apei uzate, canalele de depozitare,
pompele sau structurile de sifon in-
versat, sunt încadrate în Zona 1 sau
Zona 2.

Clasificarea corectæ a Zonelor

Aceleaøi condiflii care se aplicæ re-
flelei de canalizare sunt valabile øi
pentru stafliile de epurare. Acestea sunt
compuse, de obicei, din staflia de pom-
pare a apei uzate øi structura de descær-
care, ce sunt folosite pentru ghidarea
încærcæturii direct în staflia de epurare a
apelor uzate. Dacæ structurile sunt
închise, ele trebuie încadrate în Zona 1.
Aceleaøi cerinfle se pot aplica øi struc-
turilor deschise dacæ nu au niciun fel

de sistem de ventilaflie. Amestecurile
uøor explozive pot fi generate în inte-
rior, rezultat al procesului normal de
degazare a încærcærii, deoarece fecalele,
care constituie o parte importantæ a

apei uzate, genereazæ astfel de gaze.
Totuøi, aceste gaze fiind doar puflin
mai uøoare ca aerul, nu se acumuleazæ
în partea superioaræ a camerelor sau a
structurilor, ci se amestecæ cu aerul.

MMÆÆSSUURRÆÆRRII  ØØII AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII

PPrrootteeccflfliiee  llaa  eexxpplloozziiee  ppeennttrruu  ssttaaflfliiiillee  ddee  eeppuurraarree
SScchhiimmbbææ  ccuu  uuøøuurriinnflflææ  zzoonnaa  ccuu  ssiisstteemmuull  II//OO  WWAAGGOO
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Compoziflia exactæ a amestecului aer-
gaz astfel creat nu poate fi determinatæ
– miøcarea continuæ a apei uzate gene-
reazæ turbulenfle în aer øi, prin urmare,
concentraflia de gaz din amestecul aer-
gaz se modificæ constant.

O altæ zonæ în care se pot genera
concentraflii mari de gaze este zona de
separare, unde sunt separate materia-
lele grosiere de cele fine, precum cren-
gile de copac, articole textile øi de
igienæ. Prin urmare, aceastæ zonæ este
încadratæ ca Zona 1 de risc, iar zonele
adiacente ca Zona 2.

Aceastæ încadrare se aplicæ øi rezer-
vorului de apæ cu næmol, precum øi
structurilor øi puflurilor de îndepærtare
a næmolului.

Procesele bacteriene anaerobe ce se
desfæøoaræ în timpul descompunerii
næmolului din apele uzate sunt folosite
în turnul digestor al stafliei de epurare a
apelor uzate pentru extracflia gazelor
de næmol. Aceste gaze vor fi transfor-
mate în energie termicæ øi electricæ,
într-un bloc de încælzire situat în aval,
respectiv într-o centralæ  electricæ, øi au
un efect pozitiv asupra bilanflului ener-
getic al stafliei de epurare. Zonele de
proces, de la îngroøarea næmolului la
descompunerea acestuia, sunt de ase-
menea încadrate în Zona 1 øi Zona 2,
referitor la evaluarea riscului; aceleaøi
criterii se aplicæ øi zonelor exterioare
containerelor de næmol øi de gaz.

Construirea øi automatizarea
conform standardelor

Pornind de la aceste condiflii ge-
nerale dificile, este necesaræ aderarea la
standarde øi regulamente relevante,
precum ATEX sau IECEx precum øi la
reglementærile industriale de siguranflæ
(BetrSichV).

Aceste condiflii sunt suplimentare
mæsurilor constructive ce trebuie luate
pentru reducerea riscului de explozie.
Bazându-se pe aceste standarde, opera-
torii stafliilor de epurare a apei uzate
sunt obligafli sæ întocmeascæ o docu-
mentaflie referitoare la mæsurile de
protecflie in caz de explozie pentru
zonele periculoase din sistemul lor.

MMÆÆSSUURRÆÆRRII  ØØII AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII
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Acest document defineøte pericolul de
explozie øi confline specificaflii detaliate
referitoare la mæsurile de protecflie ce
trebuie luate.

Comunicatul german DWA 217
(DWA-M 217) “Protecflia la explozie a
stafliilor tehnice de epurare a apei
uzate” (Iulie 2014) furnizeazæ infor-
maflii utile despre implementarea prac-
ticæ a acestor cerinfle. Aceste standarde
øi aprobæri trebuie folosite øi la pro-
iectarea echipamentelor electrice afe-
rente stafliilor de epurare,  valabil øi
pentru tablourile electrice de forflæ øi
automatizare.

Douæ zone – un singur sistem

Proiectantul øi operatorul sunt, în
mod normal, interesafli de reducerea
numærului de echipamente øi sisteme
ce trebuie folosite. 

Dintr-un motiv bun: cerinflele com-
plexe impuse de stafliile de epurare
sistemului de control au de asemenea
efect asupra costurilor, ce trebuie anti-
cipate de cætre proiectanfli si operatori,
ca parte a procesului de construire øi
ulterior, a celui de mentenanflæ. În con-
secinflæ, aceøtia  preferæ echipamente ce
pot fi folosite atât în aplicaflii standard
cât øi în cele speciale, precum cele din
medii periculoase, tipice stafliilor de
epurare: atmosfera extrem de agresivæ
øi atmosfera corozivæ.

WAGO a proiectat sistemul I/O-
SYSTEM 750 de aøa naturæ încât ace-
leaøi platforme pot fi folosite atât în
zonele periculoase cât øi în cele neperi-
culoase. Bazat pe detaliile de proiec-
tare, sistemul este extrem de versatil în
timp ce aderæ la standarde superioare.
Prin 500 de module diferite, sistemul
oferæ opfliunea de a integra direct di-
ferifli senzori de câmp øi de a transmite
diferite tipuri de semnal analogic øi
digital prin protocol TCP/IP cætre
camera de control. În plus, sistemul
WAGO I/O face posibilæ înregistrarea
de la distanflæ a mesajelor de eroare sau
a nivelurilor de umplere a bazinelor cu
apæ de ploaie, putând astfel sæ contro-
leze afluxurile în staflia de epurare. Pe
lângæ sistemele fieldbus øi posibilitatea
utilizærii unor protocoale standardi-
zate (deschise) pentru integrarea echi-
pamentelor din sistem, WAGO pune
la dispoziflie øi sistemul de comunicaflii
HART, compatibilitate ce va face ca o
viitoare extindere a sistemului sæ fie
mult mai facilæ.

Mai puflin efort pentru
proiectanfli øi operatori

Principiul proiectærii modulare
adoptat de cætre WAGO permite pro-
iectanflilor sæ dezvolte aplicaflii atât în
zonele periculoase cât øi în cele nepe-
riculoase în mod economic øi eficient,

færæ a fi nevoie de o programare labo-
rioasæ. Prin intermediul componen-
telor sistemului de automatizare, ope-
ratorii pot implementa øi soluflii
speciale, precum contorizarea parflialæ
a energiei øi stocarea tuturor datelor de
proces. Astfel, este posibilæ imple-
mentarea unui sistem de management
øi monitorizare ce poate afiøa valori
istorice.

Beneficiile funcflionale pe care le
furnizeazæ sistemul WAGO pentru
ingineri sunt completate de progra-
matori prin disponibilitatea libræriilor
funcflionale gratuite pentru sisteme de
apæ øi de proces.

Conexiunile electrice ale sistemului
WAGO sunt la fel de versatile precum
componentele de automatizare.

Gama WAGO Top Job defline apro-
bærile ATEX/-IECEX. Cablând trans-
versal conductori de 0.15 mm2 pânæ la
95 mm2, utilizatorul poate realiza
conexiuni sigure folosind terminalele
WAGO pentru øinæ în orice zonæ.

MMÆÆSSUURRÆÆRRII  ØØII AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII

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  
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Tradiflia se întâlneøte cu inovaflia

Øcoala Spaniolæ de Cælærie din Viena cæuta un sistem de
iluminat pentru punerea în valoare a spectacolelor sale.
Noua soluflie de iluminat, creatæ pentru cea mai veche øcoalæ
de echitaflie din lume, utilizeazæ antene de micæ putere
ataøate la partea din faflæ øi partea din spate a fiecærei øa. Zece
antene montate pe pereflii sælii primesc semnalele radio
transmise øi, prin urmare, fac posibilæ localizarea cu precizie
a fiecærui cal. Pozifliile cailor sunt apoi transmise sistemului
de iluminat prin intermediul unei reflele de comunicaflie.
Dupæ aceea, un software special dezvoltat controleazæ
automat douæzeci de spoturi luminoase mobile cu LED,
instalate pe galeria superioaræ a sælii. O caracteristicæ
esenflialæ a acestui proces este cæ software-ul trebuie sæ
calculeze direcflia în care animalul se va muta în avans, astfel
încât calul sæ nu meargæ în întuneric.

"Suntem convinøi cæ performanflele noastre de precizie
sunt evidenfliate øi mai bine prin acest sistem de iluminat al
scenei", a declarat Elisabeth Gürtler, Managing Director al
Øcolii Spaniole de Cælærie din Viena.

Georg Ebner, Director de Vânzæri Zumtobel Austria a
declarat: "Ca viitor partener de iluminat al Øcolii Spaniole
de Cælærie suntem mândri cæ ni s-a solicitat sæ sprijinim
instalarea acestui unic sistem de iluminat. Noi menflinem un
parteneriat tehnologic deschis cu zactrack øi sunt în curs de
dezvoltare noi domenii de aplicaflii în domeniul
dispozitivelor de iluminat dinamic în cadrul acestei
cooperæri. Ca firmæ de iluminat, ne concentræm intens pe
posibilitæflile de dezvoltare în domeniul iluminatului
inteligent øi conectat. Solufliile care permit clientului sæ
adapteze iluminatul în mod flexibil la diferitele cerinfle sunt
în mod clar cele care vor modela viitorul."

"Începând cu anul 2009, zactrack a furnizat sisteme
automate de urmærire pentru participanflii la evenimente
sportive, spectacole øi pentru scenele de teatru. Aceastæ
tehnologie de urmærire cu control radio este unicæ øi
deosebit de potrivitæ pentru ocazia curentæ. Caii sunt
extrem de sensibili øi atenflia lor poate fi uøor distrasæ prin
influenfle externe. Ei nu observæ sistemul zactrack, cu toate
acestea, calculul sæu prevede matematic suficientæ luminæ în
fafla lor, pentru a se asigura cæ nu trebuie sæ meargæ în
întuneric", spune Werner Petricek, CEO-ul zactrack.

La o pre-premieræ, 300 de persoane au putut sæ vadæ cât
de bine adaptat este noul sistem de iluminat pentru
spectacolul "Balet Alb". Primul spectacol public cu
utilizarea noului sistem de iluminat  va avea loc în ajunul
Anului Nou. 

PPeennttrruu  mmaaii  mmuullttee  iinnffoorrmmaaflfliiii,,  vvææ  rruuggææmm  ssææ  vviizziittaaflflii::  ssrrss..aatt
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Prezentare generalæ

Solufliile integrate de securitate seria B øi G de la Bosch
sunt disponibile acum øi în Europa, Orientul Mijlociu øi
Africa. Ambele sisteme oferæ clienflilor securitate maximæ -
detecflia efracfliei, controlul intrærilor, integrarea camerelor
Bosch, funcflionalitate la incendiu øi acces mobil prin aplica-
fliile de pe smartphone - doar un sistem ce trebuie cunoscut,
folosit øi întreflinut. Bosch oferæ patru noi centrale (B9512G,
B8512G, B6512, B5512), precum øi o gamæ variatæ de
tastaturi, de la LCD text, pânæ la tastaturi tactile øi o gamæ
largæ de module de extindere øi de comunicare. 

Centrala Seria G 

CCaarraacctteerriissttiiccii//bbeenneeffiicciiii
• Folosirea seriilor B øi G atât ca soluflii integrate, cât øi

ca sisteme de sine stætætoare, permite clienflilor sæ aleagæ
soluflia care se pliazæ cel mai bine pe nevoile lor. 

• Internetul încorportat trimite alarme cætre staflia de
monitorizare, færæ a mai fi nevoie de o  linie telefonicæ øi
reducând astfel costurile. Îmbunætæflirile de la distanflæ ale
softului integrat permit o întreflinere uøoaræ. 

• Noile centrale oferæ o capacitate mai mare, seria G

asigurând pânæ la 599 de zone de efracflie, iar seria B
asigurând pânæ la 96 de zone. 

• O gamæ largæ de tastaturi compatibile, detectori,
camere IP, control al accesului øi alte accesorii ajutæ seriile B
øi G sæ ofere soluflii unice pentru fiecare aplicaflie. 

Centralele au patru limbi (englezæ, spaniolæ, francezæ øi
portughezæ). Clienflii pot selecta 2 limbi pentru fiecare
sistem øi pot alege pe care dintre acestea sæ o afiøeze, în
funcflie de tastaturæ sau de utilizator. De asemenea, pot fi
afiøate mesaje scrise øi alerte prin email în limba selectatæ de
cætre utilizator, pentru a simplifica operarea. 

• Bosch oferæ câteva cursuri de training tehnic online,
precum øi traininguri faflæ în faflæ, pentru a permite
integratorilor de sisteme sæ se bucure pe deplin de bene-
ficiile solufliei integrate de securitate. 

Aplicaflii  
• Sistemele din seria B øi G sunt ideale pentru inte-

gratorii de sisteme øi pentru proiectele care necesitæ soluflii
de securitate flexibile. 

• În conformitate cu normele europene, sistemele øi
componentele pot fi configurate pentru aproape orice
verticalæ sau aplicaflie, de la comercianflii mici, pânæ la cei
mari.

SSoolluuflfliiii  iinntteeggrraattee  ddee  sseeccuurriittaattee
sseerriiaa  BB  øøii  GG  ddee  llaa  BBoosscchh

SSIISSTTEEMMEE DDEE SSEECCUURRIITTAATTEE
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Bosch oferæ unealta de analizæ video IVA drept funcflie
standard pentru multe dintre camerele øi codecurile sale.
Îmbunætæflirea garanteazæ faptul cæ imaginile video relevante
øi critice pot fi uøor identificate øi folosite pentru a crea
scenarii de alarmare. 

IVA adaugæ informaflii de tip metadata, ce oferæ
imaginilor video live øi celor captate o structuræ
funcflionalæ øi eficientæ, în momentul captærii,

permiflând implementarea unei game largi de
acfliuni. De exemplu, utilizatorii pot

alege sæ vadæ doar imaginile re-
levante, pot recupera cu

uøurinflæ imagini video
clare øi pot genera
scenarii de alarmare

atunci când
este nevoie, în
funcflie de o ga-
mæ variatæ de
criterii. 

Benchmark a ales IVA oferitæ de cætre Bosch Sisteme de
Securitate datoritæ configurafliilor sale detaliate, flexibilitæflii
øi preciziei sale în scenarii reale. Mai mult, atunci când

întâlnim analiza video oferitæ în mod gratuit, distincfliile
disponibile øi detaliile configurafliei lasæ mult de dorit. Nu
este cazul IVA. Într-adevær, poate concura cu multe oferte
de analizæ premium. 

IVA oferæ un set de reguli, inclusiv detecflia obiectelor
pentru o zonæ de intrare sau de ieøire, încælcarea liniilor,
inclusiv mai multe linii într-un rând logic, obiecte ce
urmeazæ un traseu, care se perindæ, obiecte nemiøcate,
obiecte pæræsite sau îndepærtate, schimbarea obiectelor,
numærarea obiectelor øi a oamenilor, nivelurile mulflimii,
miøcare bazatæ pe direcflie øi vitezæ, miøcarea în direcflie
greøitæ øi detecflia facialæ.   

Datoritæ faptului cæ IVA poate fi pusæ în capæt, încær-
carea reflelei este redusæ. Dispozitivele pot oferi imagini
video împreunæ cu informaflii tip metadata sau doar
informaflii tip metadata. Utilizatorii pot gæsi, de asemenea,
evenimente ce nu au fost setate drept alerte în modul live,
folosind cæutæri de tip forensic.   

Camerele pot detecta evenimente, precum obiecte ce se
miøcæ într-o scenæ øi pot optimiza în mod dinamic pro-
cesarea imaginilor, pentru a asigura o expunere perfectæ. 

IVA este conceputæ pentru cele mai provocatoare medii
øi dispune de flexibilitatea de a oferi acuratefle în cazul unor
aplicaflii critice, precum protecflia perimetrului pentru
zonele cu risc înalt, monitorizarea traficului, urmærirea
bunurilor øi o gamæ largæ de alte aplicaflii. 

SSIISSTTEEMMEE DDEE SSEECCUURRIITTAATTEE
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EEVVEENNIIMMEENNTT

AAnnuull  vviiiittoorr,,  llaa  FFrraannkkffuurrtt  ppee  MMaaiinn,,  ssee  vvaa  ddeessffææøøuurraa  îînnttrree  1144  øøii
1188  mmaarrttiiee,,  oo  nnoouuææ  eeddiiflfliiee  aa  IISSHH,,  cceell  mmaaii  iimmppoorrttaanntt  eevveenniimmeenntt  aall
iinndduussttrriieeii  HHVVAACC  ddiinn  îînnttrreeaaggaa  lluummee..

LLaa  eeddiiflfl iiaa  ddiinn  22001155  aauu  eexxppuuss  22446655  ddee  ff iirrmmee  ((996622  ddiinn
GGeerrmmaanniiaa,,  rreessttuull  ssttrrææiinnee))  ppee  oo  ssuupprraaffaaflflææ  ddee  226600  000000  mmpp  iiaarr
vviizziittaattoorriiii  aauu  ffoosstt  îînn  nnuummæærr  ddee  119966777777  ((112200995588  ddiinn  GGeerrmmaanniiaa,,
rreessttuull  ddiinn  aaffaarraa  GGeerrmmaanniieeii))..  

Consumul de energie din Germania ar putea fi
redus la jumætate prin modernizarea cazanelor
de încælzire

ISH 2017 prezintæ soluflii pentru a reduce necesarul de
energie folositæ în sistemele de încælzire din Germania. Este
abordatæ o dublæ strategie: folosirea energiei regenerabile
pentru încælzire cât øi pentru producerea electricitæflii se
dezvoltæ simultan.

Piafla germanæ de încælzire consumæ mai multæ energie
decât orice alt sector. Aceasta reprezintæ 50% din consumul
de energie total al flærii øi oferæ cel mai mare potenflial de
economisire a energiei øi de reducere a emisiilor de CO2.

Doar prin modernizarea tehnologiei folosite la cele 14
milioane de cazane termice învechite, consumul de energie
termicæ al Germaniei ar putea fi redus la aproape jumætate.
Aceasta reprezintæ aproape 15% din consumul total de
energie din Germania øi, în acelaøi timp, aceasta ar duce la
reduceri potenfliale enorme în emisiile de CO2.

ISH 2017 are loc într-un moment în care politica
germanæ øi europeanæ privind protecflia resurselor naturale
øi a climei are obiective ambiflioase. Emisiile de CO2 pro-
venite de la autovehicule øi transport, industrie øi clædiri
trebuie reduse masiv pânæ în 2050. Valoarea reducerii
emisiilor de CO2 provenite din clædirile existente este în jur
de 85%.

Membrii industriei de încælzire din Germania, grupafli în
BDH (Asociaflia Industriei de încælzire din Germania) se
bazeazæ pe o strategie dualæ care sæ implice eficienfla ener-
geticæ øi energia regenerabilæ. În plus, se pune problema
utilizærii unui mix larg de surse de energie øi tehnologii, în
cazul în care obiectivele ambiflioase urmeazæ sæ fie atinse.
BDH vede o abordare care se bazeazæ în mod fundamental
pe economia de piaflæ, mai degrabæ decât pe constrângeri
prin reglementare, ca fiind cea mai adecvatæ øi în încercarea
de a proteja cu succes clima øi resursele naturale.

La ISH, industria de încælzire germanæ va prezenta
soluflii la aceastæ provocare, care rezultæ din aceste încercæri

de a pæstra clima øi de a proteja resursele naturale. Industria
de încælzire este condusæ masiv de inovaflie, investeøte
aproape o jumætate de miliard de euro anual în cercetare øi
dezvoltare øi a elaborat mai multe soluflii comerciale viabile
tehnic, care asiguræ o combinaflie optimæ de eficienflæ mare,
precum øi utilizarea energiilor regenerabile.

Electricitate øi cælduræ

"ÎNCÆLZIRE CU ELECTRICITATE" este deviza
utilizærii tot mai intense a energiei electrice generate din
surse regenerabile pe piafla de încælzire. Acest lucru se poate
realiza fie optând pentru un singur sistem prin intermediul
unei pompe de cælduræ, fie prin intermediul unor sisteme
hibride care constau dintr-o pompæ de cælduræ øi o unitate
de generare de cælduræ, pentru un necesar de vârf.

"ÎNCÆLZIREA CU ELECTRICITATE" necesitæ
tehnologii de digitalizare a încælzirii ca øi racordul regle-
mentat digital al sistemului de încælzire la refleaua de
alimentare cu energie electricæ, pentru a beneficia de energie
electricæ la tarife flexibile.

ISH oferæ sisteme care combinæ instalaflii fotovoltaice
montate pe acoperiø pentru consum personal, cu o pompæ
de cælduræ, cu o baterie de stocare a energiei electrice øi sis-
teme de stocare a energiei termice. Un "manager energetic"
are grijæ de integrarea digitalæ a diferitelor componente.
Astfel de sisteme pot, în plus, acoperi parflial cererea de bazæ
pentru energia electricæ a casei øi sæ asigure încærcarea
bateriilor unui vehicul alimentat cu energie electricæ. 

Piafla energiei electrice de încælzire

Pe lângæ utilizarea ca "energie termicæ", electricitatea
generatæ din surse regenerabile poate, la perioadele de vârf
sau de depæøire a necesarului, sæ fie transformatæ în hidrogen

IISSHH  22001177  llaa  oorriizzoonntt
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printr-un proces de electrolizæ.
Metanizarea ulterioaræ a hidrogenului
deschide posibilitate de furnizarea a
gazului în refleaua de gaz existentæ.
Refleaua serveøte atât ca modalitate de a
transporta gazul la alte clædiri cât øi ca
o soluflie de stocare. Ca rezultat, gazele
naturale devine mai ecologice øi servesc
ca modalitate de stocare a energiei
generate în momente de vârf de
producere, pentru utilizarea în
perioadele de vârf de cerere pe piafla de
încælzire, în zilele cu temperaturi
negative, færæ soare øi færæ vânt.

O altæ opfliune este oferitæ de
conceptul de "putere lichidæ" øi contribufliile biogenetice, de
asemenea, utile ca o modalitate de a stoca energie de vârf
pentru piafla de încælzire a viitorului. Ca întotdeauna, lemnul
are un rol important pe piafla de încælzire øi va avea unul øi
mai important în viitor. Este o materie primæ combustibilæ,
care poate fi regeneratæ øi cu un potenflial de producere a
CO2 neutru, care va contribui la satisfacerea cererii de vârf.

În mod ideal, o unitate de energie solaræ termicæ pentru
apæ caldæ menajeræ øi / sau suport pentru sistemul de
încælzire, combinatæ cu un sistem de stocare a enegiei ter-
mice ar trebui sæ facæ parte din orice sistem care leagæ
eficienfla øi energiile regenerabile.

Tendinflele cheie în domeniile tehnologiilor eficientizærii
energetice øi ale tehnologiile viitorului pentru serviciile
pentru clædiri vor fi prezentate la ISH 2017, între 14 øi 18
martie, la Frankfurt am Main. Peste 2.400 de expozanfli,
printre care liderii pieflei ca øi experfli în tehnologia de profil
din Germania, cât øi în stræinætate, vor prezenta noile lor
produse aici, multe dintre ele pentru prima datæ în lume.
Motto-ul ISH 2017 este: "Apa. Energie. Viaflæ". Cu o gamæ
largæ de servicii revolutionare în tehnologia clædirilor, cea
mai mare expoziflie industrialæ din lume pentru domeniul
apei øi energiei oferæ soluflii pentru multe probleme referi-
toare la politica economicæ actualæ.
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AApplliiccaaflfliiiillee  ddee  ttiipp  llaannflfl  ppoorrtt  ccaabblluu  aauu  ddeesseeoorrii  lliimmiittæærrii  ddee  ggaabbaarriitt
ddaattoorriittææ  ccoonnddiiflfliiiilloorr  iimmppuussee  ddee  mmeeccaanniiccaa  uuttiillaajjeelloorr..  UUnnaa  ddiinnttrree
pprroobblleemmeellee  mmaajjoorree  aappaarree  aattuunnccii  ccâânndd  rraazzaa  mmaaxxiimmææ  ddee  ccuurrbbuurrææ  aa
llaannflfluulluuii  ppoorrtt  ccaabblluu  eessttee  mmaaii  mmiiccææ  ddeeccââtt  rraazzaa  ddee  ccuurrbbuurrææ  aacccceeppttaattææ
ddee  ccaabblluurriillee  nneecceessaarree  aapplliiccaaflfliieeii..  

LLaapppp  GGrroouupp,,  lliiddeerr  îînn  ddoommeenniiuull  ccaabblluurriilloorr  ssuuppeerrfflleexxiibbiillee,,  vviinnee
ccuu  ddoouuææ  nnooii  ffaammiilliiii  ddee  ccoonndduuccttoorrii  ddeessttiinnaaflflii  aacceessttoorr  ttiippuurrii  ddee
aapplliiccaaflfliiii::  OOllfflleexx  CChhaaiinn  9900  PP  øøii  OOllfflleexx  CChhaaiinn  9900  CCPP..

De ce sunt deosebite aceste familii de
conductori?

În primul rând pentru cæ sunt destinate aplicafliilor în
care parametrii dinamici ai miøcærilor sunt de valori mari.
Aplicafliile automatizate de genul centrelor de prelucrare sau
al maøinilor unelte ce funcflioneazæ în douæ sau mai multe
axe necesitæ, datoritæ productivitæflii ridicate impuse din faza
de proiectare, miøcæri cu vitezæ øi acceleraflie mare. În acelaøi
timp, distanfla de deplasare poate fi peste 10 m iar acest fapt
impune folosirea unor cabluri øi conductori special pro-
iectafli. Aceste cerinfle se încadreazæ în gama Extended Line,
creatæ de Lapp Group pentru cele mai înalte cerinfle posibile.

Conductorii superflexibili OOllfflleexx  CChhaaiinn  9900  PP øi OOllfflleexx
CChhaaiinn  9900  CCPP acoperæ o gamæ foarte mare de secfliuni, de la
1,5 la 300 mm2. Conductorii sunt fæcufli din lifle de cupru
extrafine, ræsucite cu pas scurt pentru a permite miøcæri de
îndoire-dezdoire færæ distrugerea liflelor, conform clasei 6 de
flexibilitate dupæ standardul IEC 60228.

Izolaflia conductorului este realizatæ dintr-un amestec de
elastomeri termoplastici (TPE) øi poate avea culoarea neagræ
sau verde/galben. Pentru obflinerea performanflelor de miø-
care, peste izolaflia conductorului este aplicatæ o bandæ
textilæ neflesutæ, care permite miøcæri relative între izolaflia
conductorului øi mantaua exterioaræ.

În cazul conductorului ecranat Olflex Chain 90 CP,
peste banda textilæ este aplicat ecranul împletit realizat din
lifle de cupru stanat.

Mantaua exterioaræ este realizatæ din amestecuri pe bazæ
de poliuretan (TMPU) øi este de culoare neagræ. Datoritæ
acestui tip de izolaflie exterioaræ cele douæ familii posedæ o
rezistenflæ înaltæ la substanfle chimice de tipul solufliilor
bazice, acide, uleiuri øi substanfle grase, radiaflie UV, ozon sau
factori climatici. Gama de aplicaflii se extinde astfel øi în
exterior, într-o plajæ largæ de temperaturi, de la -30 la +80 ˚C.

Mantaua de poliuretan are o rezistenflæ mecanicæ foarte
mare, nu se zgârie øi nici nu se spintecæ uøor, chiar øi atunci
când conductorul intræ în contact cu muchii ascuflite. Aceste
caracteristici recomandæ utilizarea acestori conductori în
mediile industriale dure, unde pot apærea particule metalice

în urma operafliilor de strunjire, frezare sau rectificare.
Atât izolaflia de conductor cât øi mantaua exterioaræ sunt

realizate din materiale færæ halogeni øi au o mare întârziere
la propagarea focului, fiind testate atât dupæ standardele
europene cât øi dupæ cele americane øi canadiene (IEC
60332-1-2 resp. VDE 0482-332-1-2 IEC 60332-3-24 resp.
VDE 0482-332-3-24 IEC 60332-3-25 resp. VDE 0482-332-
3-25 UL: Vertical flame test VW-1 cRU: FT1 ).

Calitatea deosebit de bunæ a materialelor de izolaflie
utilizate a permis minimizarea diametrelor exterioare în
raport cu alfli conductori cu secfliuni similare.

Nivelul de tensiune pentru ambele familii de conductori
superflexibili este de 0,6/1 kV øi permite utilizarea acestora
în circuitele de forflæ. Tensiunea de test este de 4000 V.

Conductorii sunt proiectafli pentru 10 milioane de cicluri
de miøcare repetitivæ øi permit øi eforturi de torsiune de
150˚/m, specifice aplicafliilor gen turbinæ eolianæ.

Familiile Olflex Chain 90 permit miøcæri pe lungimea de
100 m, spre deosebire de cablurile din seria Core Line care
limiteazæ lungimea maximæ la 10 m.

Ambele familii de conductori pot fi folosite în aplicafliile
care utilizeazæ tamburi recuperatori, cu condiflia ca efortul
mecanic sæ fie limitat la 15 N/mm2 de secfliune de cupru (se
consideræ doar secfliunea conductorului, nu se ia în calcul
secfliunea ecranului .

Varianta ecranatæ Olflex Chain 90 CP poate substitui
cablurile ecranate multiconductor în toate aplicafliile care
necesitæ un comportament EMC adecvat øi în care raza
minimæ de curburæ este element limitativ. Mai mult, utili-
zând conductorii Olflex Chain 90 CP se pot realiza cone-
xiunile dintre motoare øi convertizoarele de frecvenflæ chiar
øi acolo unde, datoritæ puterii mari, este necesaræ o secfliune
a conductorului care excede gama secfliunilor în care sunt
realizate cablurile superflexibile destinate aplicafliilor de tip
lanfl port cablu.

Ambele familii Olflex Chain 90 P øi Olflex Chain 90 CP
au agremente atât pentru spafliul european cât øi pentru
SUA øi Canada.

Aplicafliile în care pot fi utilizate cele douæ familii de
conductori nu trebuie sæ se limiteze doar la aspectele legate
de miøcare. Comportamentul excelent la substanfle chimice,
UV, ozon sau condiflii climatice pot fi alte criterii care sæ le
recomande pentru utilizarea acolo unde aceste aspecte sunt
prioritare. De exemplu, deoarece în montaj fix permit
îndoirea cu o razæ minimæ de doar 3 x diametrul exterior,
aceøti conductori pot fi utilizafli la cablarea maøinilor unelte
la care traseul cablurilor este restricflionat datoritæ formei
utilajului.

Specialiøtii Lapp Kabel România væ stau alæturi pentru
gæsirea celor mai bune soluflii pentru problemele dumnea-
voastræ.

SSoolluuflfliiii  ddee  ttoopp  ppeennttrruu  ccoonndduuccttoorrii  ddeessttiinnaaflflii
aapplliiccaaflfliiiilloorr  ddee  ttiipp  llaannflfl  ppoorrtt  ccaabblluu

Ing. Dan Ciortea, Lapp Kabel Romania

CCAABBLLUURRII ØØII AACCCCEESSOORRIIII



EEVVEENNIIMMEENNTT

LLaa  ttâârrgguull  ddeeddiiccaatt  tteehhnnoollooggiieeii  iinnffoorrmmaaflfliieeii  øøii  ccoommuunniiccaaflfliiiilloorr  ddee
aannuull  vviiiittoorr,,  CCeeBBIITT  22001177,,  ccee  ssee  vvaa  ddeessffææøøuurraa  llaa  HHaannoovvrraa  îînnttrree  2200  øøii
2244  mmaarrttiiee,,  tteemmaa  cceennttrraallææ  vvaa  ffii  ddiiggiittaalliizzaarreeaa  øøii  øøaannssaa  ooffeerriittææ
ddeezzvvoollttæærriiii  eeccoonnoommiieeii  øøii  ssoocciieettææflfliiii  ddee  aacceeaassttææ  ((rr))eevvoolluuflfliiee  ddiinn
ddoommeenniiuull  IITTCC..  

Nicio altæ dezvoltare din domeniul tehnologiei nu øi-a
pus amprenta într-o asemenea mæsuræ asupra economiei øi
societæflii precum digitalizarea. Interacfliunea tehnologiilor
digitale individuale duce la o dinamicæ disruptivæ øi
inovativæ færæ precedent. Aceastæ dinamicæ se reflectæ cu
precædere în colaborarea dintre om øi tehnologie precum øi
în interacfliunea dintre virtual øi real. Tema centralæ la
CeBIT Hanovra  este transformarea digitalæ!

Efectele transformærii digitale se fac simflite la tot pasul.
Prin intermediul acesteia, asistæm în
economie la reînnoirea unor procese
tradiflionale perimate, a unor structuri împæ-
mântenite øi a unor granifle deja existente
între sectoare. Graniflele colaborærii între
întreprinderi øi sectoare sunt renegociate ca
øi interfafla care face legætura între om øi
tehnologie. Astfel, apar noi forme de muncæ
øi noi modele de afaceri.

Anul viitor, prin intermediul temei cen-
trale ''d!conomy-no limits'', CeBIT, în rolul
de lider mondial în domeniul digitalizærii
economiei, administrafliei øi societæflii, va
aduce în lumina reflectoarelor posibilitæflile
orientate cætre oportunitæflile oferite de
transformarea digitalæ. “'d!conomy-no
limits' reprezintæ posibilitæflile øi oportuni-

tæflile apærute pentru întreprinderi odatæ cu ascensiunea
digitalizærii øi apariflia noilor tehnologii“ a declarat Oliver
Frese, membru al Comitetului director al Deutsche Messe
S.A. cu sediul în Hanovra. CeBIT 2017 va aduce deci în
atenflia vizitatorilor oportunitæflile oferite de transformarea
digitalæ. 

Dronele øi vehiculele færæ pilot în general, realitatea
virtualæ øi augmentatæ (VR/AR) sunt douæ domenii noi øi
de mare interes ce vor fi abordate la CeBIT anul viitor. 

La SCALE 11, cea mai dinamicæ platformæ europeanæ
dedicatæ startup-urilor, un numær de 400 de firme noi vor
oferi câteva idei despre aceastæ  transformare digitalæ.   

fiara parteneræ a CeBIT 2017 este Japonia iar premierul
Japoniei este aøteptat sæ deschidæ CeBIT 2017 împreunæ cu
cancelarul Germaniei. 

CCEEBBIITT  22001177
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Steinel øi-a propus sæ revoluflioneze iluminatul peri-
metral în domeniul rezidenflial printr-o nouæ generaflie de
proiectoare cu LED dotate cu un senzor de înaltæ calitate
care detecteazæ absolut orice miøcare.

• Provocarea a început în 2010, când Steinel a venit cu o
generaflie de proiectoare LED cu senzor, XXLLEEDD  HHoommee  11,
generaflie care s-a dovedit a fi revoluflionaræ pentru acea
vreme øi a dat o noua direcflie iluminatului perimetral.

• 2016 este un an cu totul aparte pentru Steinel. Ducând
mai departe ideologia adoptatæ de companie, aceea cæ ““lliigghhtt
iiss  nnootthhiinngg  wwiitthhoouutt  ccoonnttrrooll””, Steinel surprinde øi va propune
o generaflie cu totul nouæ øi mai ales deosebitæ în familia
proiectoarelor LED.

• În ultimii 6 ani producætorul a investit toate resursele
de inovaflie øi rezultatele nu au dezamægit, o generaflie
surprinzætoare numitæ XXLLEEDD  HHoommee  22..

Ce aduce nou aceastæ generaflie?
• Design revoluflionar.
• Materiale inovative: cu toflii øtim cât de important este

transferul de cælduræ pentru LED.
Aluminiul rezolvæ aproape perfect acest aspect dar

Steinel a dus øi mai departe aceastæ rezolvare øi acum fo-
loseøte o alternativæ excelentæ, numitæ magneziu-compozit.
Acest material le-a permis sæ ducæ design-ul mult peste
limitele impuse de sistemele clasice de transfer de cælduræ.

• Mobilitate uimitoare a panelului LED pentru o ilumi-
nare optimæ.

• Caracteristici luminotehnice deosebite.
Temperatura de culoare: 4000 K;
Indicele de redare al culorii: >_ 80;
Putere: 14.8 W / 1184 lm sau 20 W / 1608 lm;
Eficienflæ luminoasæ: 80 lm/W.
Aceeaøi evoluflie o întâlnim øi atunci când este vorba de

iluminatul perimetral dar cu cerinfle mult mai riguroase
decât în segmentul rezidenflial.

Steinel a plecat la drum cu o gamæ de asemenea revoluflio-
naræ pentru acel moment, XXLLEEDD  PPrroo, gamæ care s-a fæcut
remarcatæ prin excelentele caracteristici de care dispunea.

Steinel a øtiut cæ poate oferi mai mult, astfel a cercetat,
inovat øi dezvoltat o gamæ de proiectoare LED, XXLLEEDD  PPrroo
SSqquuaarree øi WWiiddee, cu totul unicæ, ce se diferenfliazæ detaøat de
generaflia anterioaræ.

SSoolluuflfliiii  ggeenniiaallee  ppeennttrruu  ddeetteeccflfliiee  øøii  iilluummiinnaatt
ppeerriimmeettrraall

XXLLEEDD  HHoommee  11

EExxeemmpplluu  ddee  rreeddaarree  aa  ccuulloorriiii

XXLLEEDD  HHoommee  22

XXLLEEDD  PPrroo

IILLUUMMIINNAATT
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Proiectoarele sunt concepute sæ lumineze zonele cu
precizie, sub formæ pætratæ sau dreptunghiularæ, acest lucru
fiind posibil datoritæ unui sistem de lentile inovativ pentru a
obfline o eficienflæ luminoasæ maximæ øi uniformæ pe toatæ
suprafafla.

4400 lm, 47 W, 93 lm/W
Lumina de bazæ 130 lm, 4.2 W
2400 lm, 24,8W, 97 lm/W
Lumina de bazæ 65 lm, 3.5 W
Înalflime de montaj: 6 m

Mergând mai departe, în zona detecfliei perimetrale, pânæ
acum puflinæ vreme senzorii care puteau fi folosifli pentru
controlul iluminatului perimetral nu ofereau nimic
spectaculos øi erau limitafli de anumite aspecte tehnice.

Producætorul s-a decis sæ forfleze aceeste limite. A îmbu-
nætæflit în continuu modul în care se face detecflia miøcærii øi
rezultatele au fost cele aøteptate.

SSeennssee  IIQQ, considerat “regele senzorillor PIR”, este un
senzor cu o deschidere de 300º øi oferæ posibilitatea de a ajusta
zona de acfliune pe 3 direcflii diferite pânæ la maxim 20 m.
Recomandat atât pentru interior cât øi pentru exterior,

Sense IQ poate fi folosit cu succes în zonele de acces sau
încærcare, putând fi montat pânæ la înælflimi de 5m. Cele
1360 de zone de detecflie garanteazæ o detecflie precisæ.

O altæ tehnologie de detecflie este tehnologia HF – înaltæ
frecvenflæ. Aceastæ tehnologie face o detecflie foarte bunæ dar
era recomandatæ numai pentru zonele interioare. Specialiøtii
Steinel au reuøit sæ “scoatæ” în exterior aceastæ tehnologie.

IIHHFF  33DD,,  design deosebit, funcflionalitate la superlativ.
Primul senzor HF pentru exterior, are o deschidere de

160º, detecflia este ajustabilæ pe 3 direcflii, tehnologie com-
plexæ de detecflie 3D, cu zona de detecflie de maxim 7 m
continuu reglabilæ.

IIHHFF  33DD face cu adeværat diferenfla între om øi animale de
companie mici øi, mai mult de atât, spre deosebire de sen-
zorii PIR, nu este afectat de diferenflele de temperaturæ.
Ideal pentru  faflade, parcæri, zone atipice din punct de ve-
dere dimensional

IILLUUMMIINNAATT

TTeelleeccoommaannddææ
SSmmaarrtt  ccoommppaattiibbiillaa

SSmmaarrtt  PPhhoonnee

Steinel - inovatie, design øi funcflionalitate la
superlativ

XXLLEEDD  PPRROO  SSqquuaarree  &&  WWiiddee
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BBMMSS

••  MMaannaaggeerruull  ddee  sscceennaarriiii  aall  aapplliiccaaflfliieeii  BBoosscchh  ppeennttrruu  ccaassaa
iinntteelliiggeennttææ  ffaaccee  mmaaii  uuøøooaarrææ  rruuttiinnaa  zziillnniiccææ  --  aaccttiivvaarree  ccuu  oo  ssiimmppllææ
aattiinnggeerree..

••  SSttuuddiiuu  rreeaalliizzaatt  ddee  BBoosscchh  øøii  TTwwiitttteerr  îînn  øøaassee  flflæærrii  ddiiffeerriittee
pprriivviinndd  pprreeffeerriinnflfleellee  ppeennttrruu  ccaassee  iinntteelliiggeennttee..  

••  EEccoonnoommiiaa  ddee  eenneerrggiiee,,  pprroocceesseellee  aauuttoommaattee  øøii  sseeccuurriittaatteeaa
ssuunntt  cceellee  mmaaii  ccoonnvviinnggæættooaarree  aarrgguummeennttee  llaa  nniivveell  gglloobbaall..

••  BBrriittaanniicciiii  øøii  aammeerriiccaanniiii  ddoorreesscc  ssææ  îîøøii  ccoonnttrroolleezzee  ccaassaa  îînn  ttiimmpp
ccee  ssuunntt  „„ppee  ddrruumm””;;

••  VViiaaflflaa  pprriivvaattææ  aarree  oo  mmaarree  iimmppoorrttaannflflææ  ppeennttrruu  oo  ttrreeiimmee  ddiinn
iinntteerrvviieevvaaflflii;;

••  NNoouuaa  ppllaattffoorrmmææ  IIooTT::  PPoovveeøøttii,,  cclliippuurrii  øøii  aanniimmaaflfliiii  BBoosscchh
ddeesspprree  lluummeeaa  ccoonneeccttaattææ  llaa  iioott..bboosscchh..ccoomm..

Bosch oferæ soluflii pentru o casæ inteligentæ în multe
zone diferite ale casei. Sistemul Bosch pentru casa inteli-
gentæ funcflioneazæ interoperabil: dispozitivele sunt conec-
tate prin Consola de Control pentru casa inteligentæ øi pot
comunica între ele. Aplicaflia Bosch pentru casa inteligentæ
væ permite sæ controlafli øi sæ monitorizafli iluminarea, încæl-
zirea, detectoarele de fum øi miøcare de pe tabletæ sau de pe
telefonul inteligent. La CES 2017, Bosch va prezenta func-
flionalitæfli extinse ale Sistemului Bosch pentru casa inteli-
gentæ prin adæugarea alarmei pentru fum øi a detectorului de
miøcare, ca øi a Managerului de scenarii. Atunci când detec-
teazæ fum, detectorul de fum activeazæ o sirenæ în dispozitiv
øi trimite proprietarului casei un mesaj prin aplicaflie. O

funcflie suplimentaræ inteligentæ permite ca sirena sæ fie
folositæ pentru îndepærtarea oaspeflilor nepoftifli. Managerul
de scenarii face øi mai intuitivæ gestionarea casei conectate øi
acoperæ sarcinile zilnice: de exemplu, verificând dacæ încæl-
zirea, aparatele electrice øi luminile sunt oprite atunci când
plecafli de acasæ. 

Britanicii øi americanii doresc sæ îøi controleze
casa în timp ce sunt „pe drum” 

Recent, Bosch a desfæøurat un studiu privind casele
inteligente, împreunæ cu Twitter, în Germania, Franfla,
Marea Britanie, Austria, Spania øi SUA. Rezultatele aratæ cæ
o casæ conectatæ inteligent poate face în prezent mult mai
multe lucruri decât a crezut a fi posibil majoritatea intervie-
vaflilor.

Casa conectatæ are un loc în viafla obiønuitæ pentru
britanici øi americani. Cel puflin aceasta este situaflia dacæ
sunt întrebafli în ce situaflii ar dori sæ îøi poatæ controla casa
inteligentæ atunci când cælætoresc. 60 de procente dintre bri-
tanici øi americani au aceastæ dorinflæ, atunci când cælætoresc
cu trenul sau maøina, de exemplu. În cazul spaniolilor, ger-
manilor øi austriecilor, aceastæ cifræ se reduce la jumætate, în
timp ce în cazul francezilor este de cel puflin 45 de procente.
Clasamentul pe flæri este aproape similar în cazul în care
intervievaflii se græbesc. De altfel, aceasta este situaflia în care

CCEESS  22001177::  BBoosscchh  vvaa  pprreezzeennttaa  ccee  ppooaattee  ffaaccee  oo
ccaassææ  iinntteelliiggeennttææ  aassttææzzii

SSttuuddiiuu  pprriivviinndd  pprreeffeerriinnflfleellee  ppeennttrruu  ccaassee  iinntteelliiggeennttee  
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majoritatea femeilor consideræ cæ pot beneficia de avantajele
unei case inteligente. Acest lucru este valabil øi pentru inter-
vievaflii mai tineri (16 - 24 ani), care îøi doresc de asemenea o
casæ inteligentæ, în special în timp ce stau pe canapea. Ideea
de a putea avea acces la casa ta în timp ce eøti în vacanflæ
prezintæ o anumitæ fascinaflie în funcflie de flaræ, vârstæ øi sex,
care creøte odatæ cu vârsta, indiferent dacæ are drept scop
verificarea lucrurilor sau pornirea încælzirii înainte de în-
toarcerea acasæ.

Economisirea energiei la nivel global este un
argument important pentru vânzare

Casa inteligentæ preia automat sarcinile de rutinæ,
permite controlul chiar øi departe de casæ øi astfel conferæ
un sentiment de siguranflæ. Cu toate acestea, intervievaflii au
fost øi mai convinøi de potenflialul pentru economisirea
energiei atunci când încælzirea se opreøte automat în mo-
mentul în care ferestrele sunt deschise, de exemplu. În
special spaniolii, francezii øi englezii au fost foarte interesafli
sæ economiseascæ bani. Între 71 øi 75 de procente dintre
intervievafli au considerat economisirea energiei un argu-
ment convingætor în studiu. Deøi acesta a fost, de asemenea,
cel mai popular ræspuns dat de germani, aceøtia se situeazæ
pe ultimul loc în clasamentul pe flæri, cu 59 de procente.
Acest lucru este relativ surprinzætor, deoarece germanii sunt
general recunoscufli pentru responsabilitatea lor ecologicæ.
Probabil cæ, mai degrabæ aspectele financiare decât cele
ecologice fac posibilitæflile de economisire a energiei atât de
interesante în flæri ca Spania, Franfla øi Anglia.

Vacanfle færæ griji

Siguranfla øi securitatea deflin locul doi øi trei în cla-
samentul general ca argumente øi au fost numite de 59,
respectiv 58 de procente dintre intervievafli. O casæ inteli-
gentæ care porneøte automat o alarmæ atunci când un intrus
intræ în casæ øi avertizeazæ rezidenflii prin trimiterea unui
mesaj urgent pe telefonul lor este o idee la fel de interesantæ
ca øi ideea de a putea verifica lucrurile în orice moment
printr-o cameræ video conectatæ. Securitatea joacæ un rol
deosebit de important pentru femei. Deøi în general sunt

mai puflin convinse de toate celelalte argumente decât
bærbaflii, în acest caz situaflia este exact contraræ. Doar o
treime din cei intervievafli consideræ deosebit de convenabil
sæ îøi pregæteascæ un capucino în timp ce încæ stau întinøi în
pat. Aici francezii dau tonul: 42 de procente apreciazæ
foarte mult sæ îøi gæseascæ gata cafeaua cu lapte atunci când
intræ în bucætærie.

Francezii au cea mai mare încredere în casa
conectatæ

O casæ inteligentæ ne face viafla de zi cu zi mai conve-
nabilæ, economiseøte energie øi bani øi protejeazæ mai bine
cæminul. Øi totuøi, mulfli utilizatori de Twitter nu øtiu încæ
ce poate sæ facæ deja o casæ conectatæ. De exemplu, în timp
ce douæ treimi dintre intervievafli øtiu cæ o casæ inteligentæ
poate stinge automat luminile atunci când sunt plecafli de
acasæ, doar 22 de procente îøi pot imagina cæ un cuptor
poate deja sæ sugereze refletele perfecte. Conform unui cla-
sament al flærilor, meritæ menflionat faptul cæ utilizatorii din
Franfla au cea mai mare încredere în ce poate face tehnologia
caselor inteligente în comparaflie cu britanicii, americanii øi
austriecii, de exemplu. Pe de altæ parte, germanii øi spaniolii
consideræ cæ ceea ce este deja posibil în prezent este o
viziune a viitorului.

Este deosebit de frapant cæ în special persoane cu vârste
între 25 øi 34 ani se apropie cel mai mult de realitate cu
aprecierile lor. Faptul cæ gradul de conøtientizare al posibi-
litæflilor scade odatæ cu vârsta nu este la fel de surprinzætor
ca faptul cæ mulfli nativi ai erei digitale nu cunosc ce funcflii
sunt posibile în prezent. În special pentru cei cu vârste între
16 øi 24 ani, care nici mæcar nu cunosc o lume færæ internet,
refleaua la domiciliu este, în mod surprinzætor, încæ necu-
noscutæ. Motivul ar putea fi lipsa de relevanflæ pe care
subiectul casei o are pentru aceastæ grupæ de vârstæ. Totuøi,
acest raflionament nu se aplicæ pentru femei, care au fost mai
precaute în evaluærile lor despre ceea ce poate face o casæ
inteligentæ, faflæ de bærbafli.

În plus, doar 50 de procente dintre intervievafli øtiu cæ
sistemele pentru o casæ inteligentæ din prezent sunt inter-
operabile, ceea ce înseamnæ cæ dispozitive diferite pot
comunica între ele, chiar independent de producætor.

BBMMSS
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Mulfli suspecteazæ costuri ridicate, protecflia
datelor este o prioritate

Atunci când au fost întrebafli despre motivele pentru
care nu øi-au conectat casa încæ, mai mult de jumætate din
intervievafli au invocat costuri inifliale mari, deøi acest factor
devine mai puflin important cu vârsta. În special spaniolii
(70 de procente) øi francezii (68 de procente) spun cæ teh-
nologia este prea scumpæ pentru ei. Protecflia datelor, un
subiect la care Bosch lucreazæ îndeaproape, reprezintæ un
motiv de îngrijorare major pentru o treime dintre inter-
vievafli. De fapt, toate solufliile pentru casa inteligentæ de la
Bosch respectæ cele mai înalte standarde de securitate.
Fiecare utilizator poate decide pentru el însuøi dacæ datele
sale ar trebui sæ ræmânæ în interiorul casei sau sæ fie încær-
cate în cloud pentru anumite servicii. 

31 de procente dintre cei intervievafli nu s-au gândit nici
mæcar o datæ la o casæ conectatæ înainte. Acest lucru este
surprinzætor, în special având în vedere numeroasele zone
diferite în care o casæ inteligentæ poate fi folositoare loca-
tarilor ei. Dar, cel puflin aproximativ unul din zece oameni
din Germania øi Austria s-au læsat convinøi deja, øi astfel,
træiesc deja într-o casæ conectatæ sau cel puflin plænuiesc sæ
facæ acest lucru, mai mult decât în toate celelalte flæri par-
ticipante la chestionar.

Internetul este sursa de informare numærul
unu 

Doi din trei utilizatori Twitter intervievafli au menflionat
cæ vor vizita paginile web ale producætorilor øi distribui-
torilor înainte de a achizifliona aplicaflii pentru casa inteli-
gentæ. 42 de procente se bazeazæ pe bloguri øi forumuri.

Astfel, internetul este în mod evident cea mai importantæ
sursæ de informare. Magazinele øi comercianflii de bricolaj se
situeazæ doar pe locul trei, cu 35 de procente. Comerflul
staflionar are un rol secundar, în special în UK øi SUA. Doar
jumætate din intervievafli cautæ informaflii aici, spre deose-
bire de alte flæri. De asemenea, meritæ menflionat faptul cæ cei
mai tineri dintre cei intervievafli cautæ mai mult offline øi ar
merge la un magazin.

Despre studiu

Acest studiu pentru utilizatorii Twitter a fost desfæøurat
între 26 iulie øi 3 august 2016. Au participat 6 265 inter-
vievafli din Austria, Germania, Spania, Franfla, UK øi SUA;
peste 1 000 utilizatori Twitter pe flaræ øi aproape 500 din
Austria.

IInnffoorrmmaaflfliiii  ssuupplliimmeennttaarree  ppoott  ffii  aacccceessaattee  llaa::
SSmmaarrtt  HHoommee  ccoommffoorrttss!!
wwwwww..bboosscchh--ssmmaarrtthhoommee..ccoomm

EXPERIMENTAfiI BOSCH LA CES 2017
în Las Vegas, Nevada, SUA

La CES 2017, Bosch prezintæ cum Internetul Lucrurilor
devine personal - cum lucrurile pot fi transformate în
parteneri. Tehnologiile conectate faciliteazæ asistenfla
personalæ în toate domeniile vieflii: îmbunætæflesc
mobilitatea, modeleazæ oraøele viitorului, fac casa inte-
ligentæ, tehnologiile pentru îngrijirea sænætæflii mai eficiente
øi lucrul mai uøor. Pentru al cincilea an la CES, Bosch
prezintæ un portofoliu extins de soluflii de reflea „Pur øi
simplu. Conectate”.

BBMMSS
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va avea loc la SINAIA

A 52-a CONFERINfiÆ INSTALAfiII

IInnssttaallaaflfliiii  ppeennttrruu  îînncceeppuuttuull  mmiilleenniiuulluuii  IIIIII
organizatæ de: ASOCIAfiIA INGINERILOR DE INSTALAfiII DIN ROMÂNIA,

în colaborare cu SOCIETATEA DE INSTALAfiII ELECTRICE ØI
AUTOMATIZÆRI DIN ROMÂNIA

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

PPeennttrruu  rreellaaflfliiii  ssuupplliimmeennttaarree::

AAssoocciiaaflfliiaa  IInnggiinneerriilloorr  ddee  IInnssttaallaaflfliiii  ddiinn  RRoommâânniiaa,,
Secretariatul General ARTECNO, Øos. Mihai Bravu nr. 110, Bl. D2, Sc. B,
Ap. 64, Sector 2, Cod: 021332, Bucureøti;
Tel: 021-2524840; 0722/351.295; 0744/339.608;
e-mail: liviuddumitrescu@gmail.com; instalatorul@artecno.ro
Preøedinte: Prof. onor. dr. ing. Liviu DUMITRESCU

SSoocciieettaatteeaa  ddee  IInnssttaallaaflfliiii  EElleeccttrriiccee  øøii  AAuuttoommaattiizzæærrii  
ddiinn  RRoommâânniiaa
Tel: 021-252.48.34; 252.42.80/160; 
e-mail: siear@instal.utcb.ro; 
Preøedinte executiv SIEAR:
Prof. univ. dr. ing. Niculae MIRA
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22000099,,  sseepptteemmbbrriiee
Latitudine: 4455,,114400990077  
Longitudine: 2266,,881122449988
Obiectiv: PPoodduull  DDrrææggaaiiccaa,,  BBdduull  IInndduussttrriieeii,,  MMuunniicciippiiuull

BBuuzzææuu
Tema de proiectare: iilluummiinnaatt  rruuttiieerr  aall  ppoodduulluuii
Caracteristici: 2 benzi pe sens,despærflite de o zonæ me-

dianæ care gæzduieøte conducte supraterane de transport de
gaze naturale.

Lungimea cæii de rulare: 330 m
Constrângeri: AAuuttoorriittææflfliillee  ffeerroovviiaarree  øøii  aaddmmiinniissttrraattoorruull

ddrruummuurriilloorr  eexxcclluudd  ccuu  ffeerrmmiittaattee
aammppllaassaarreeaa  ssttââllppiilloorr  ddee
iilluummiinnaatt,,  ddee  oorriiccee  nnaattuurrææ..

Traficul rutier dintre zona
industrialæ øi centrul oraøului
sau zona gærii traversa obliga-
toriu o zonæ de întuneric ce crea dis-
comfort øi lipsæ de siguranflæ.

Operatorul de iluminat public, Flash
Lighting Services SA a propus o soluflie
îndræzneaflæ: iluminatul stradal la micæ
înælflime.

Rezolvarea a însemnat montarea la o
înælflime de 0,9m,  sub linia orizontalæ a
privirii øoferilor øi pasagerilor din majoritatea
vehiculelor, a 46 aparate ORUS 70W cu
surse eficiente cu ioduri metalice – un
produs exclusiv al THORN  LIGHT GmbH. 

Astfel, municipiul Buzæu devenea primul oraø din
România care adopta cu succes iluminatul la micæ înælflime,
inspirat din zonele aeroportuare sau de acelea în care ope-
rarea e îngreunatæ de condifliile meteo dificile.

ORUS, mai puflin cunoscut în România, reprezenta un
succes la acea datæ: Premiul pentru cel mai bun produs
electric al anului 2006 acordat de NICEIC (a 50-a ani-
versare a Premiilor în Industria Electricæ Europeanæ) øi
Premiul pentru Excelenflæ în Proiectare al 2007 New York
City Lightfair International.

Inovarea conflinutæ de ORUS constæ într-un sistem optic
asimetric bidirecflional, FlatBeam®, patentat, cu rezultate de
excepflie privind distribuflia unicæ a luminii, cu o excelentæ
uniformitate a iluminærii în lipsa strælucirii. La caracteris-
ticile sale care îndeplinesc cerinflele de eliminare a poluærii
luminoase, costuri de instalare øi întreflinere mici sau
integritate structuralæ, ORUS a adæugat:

- carcasæ robustæ din aluminiu;
- difuzor din policarbonat rezistent la impact;
- certificarea parametrilor de protecflie la umezealæ øi

praf, IP 66 øi IK 10 (antivandal).
Fireøte, inginerii de la THORN au adaptat noile tehno-

logii succesului înregistrat cu ORUS, astfel încât astæzi
acesta este disponibil în varianta LED, cu performanfle
optice øi energetice superioare dar øi cu avantajul integrærii
în sisteme avansate de management centralizat, de la
distanflæ.

wwwwww..ffllaasshhggrroouupp..rroo

FFllaasshh  LLiigghhttiinngg  SSeerrvviicceess  SSAA  --  SSttuuddiiuu  ddee  ccaazz::
îînnddrrææzznneeaallaa  ddee  aa  ffii  pprriimmuull,,  ccaalliittaattee  aa

pprrooffeessiioonnaalliissmmuulluuii

((ffoottoo::  ppoodd  DDrrææggaaiiccaa  iiaarrnnaa  22001100))



ELECTRICIANUL 8/2016   23

EEVVEENNIIMMEENNTT

AAnnuull  vviiiittoorr,,  llaa  FFrraannkkffuurrtt  ppee  MMaaiinn,,  ssee  vvaa  ddeessffææøøuurraa  îînnttrree  1144  øøii
1188  mmaarrttiiee,,  oo  nnoouuææ  eeddiiflfliiee  aa  cceelluuii  mmaaii  iimmppoorrttaanntt  eevveenniimmeenntt  aall
iinndduussttrriieeii  HHVVAACC  ddiinn  îînnttrreeaaggaa  lluummee,,  IISSHH..

La ediflia din 2015 au expus 2465 de firme (962 din
Germania, restul stræine) pe o suprafaflæ de 260 000 mp iar
vizitatorii au fost în numær de 196777 (120958 din
Germania, restul din afara Germaniei). 

Expoziflia de anul viitor are ca motto: “Water. Energy.
Life”, iar temele centrale vor fi legate de apæ øi energie. 

Pentru secfliunea ISH Water, baia ocupæ locul central iar
temele abordate sunt: 

• Baia øi sænætatea;
• Baia øi confortul;
• Baia personalizatæ conform cerinflelor individuale;
• Baia în era digitalæ;
• Baia ce ræspunde cerinflelor oamenilor.

La secfliunea ISH Energy, temele centrale sunt: 
• Creøterea interdependenflei dintre încælzire øi energie

regenerabilæ;
• Încælzire øi soluflii digitale;
• Tehnologii de încælzire inovative;
• Încælzire confortabilæ a locuinflelor, neutræ din punct

de vedere al emisiilor de CO2, cu combustibil lemnos;
• Securitate IT în automatizarea clædirilor;

• Modelare Informaflionalæ a Clædirilor.
Secfliunea ISH dedicatæ ventilafliei, Aircontec, va aborda

temele:
• Eficienflæ energeticæ øi confort în clædiri;
• Aer viciat în casele pasive energetic;
• Sisteme moderne de ventilare a caselor;
• Directivele Europene Ecodesign 1253 øi 1254 pentru

ventilatoare.

Dupæ cum se observæ din secfliunea dedicatæ energiei,
automatizarea clædirilor prin controlul/comanda automatæ a
tuturor sistemelor unei clædiri, climatizare (încælzire,
ventilaflie), iluminat, control acces, este un domeniu cheie în
eficientizarea energeticæ a clædirilor øi reducerea consu-
murilor de energie electricæ, gaze, apæ, iar casa inteligentæ a
devenit o realitate, prin conectarea informaflionalæ a tuturor
echipamentelor/aparatelor unei clædiri. 

fiara parteneræ în 2017 va fi Turcia. Un serviciu special
oferit la ediflia de anul viitor va fi turul tematic ghidat oferit
vizitatorilor târgului, vizitatori specializafli pe domeniile
arthitecturii, dezvoltærii imobiliare øi proiectanflilor de
instalaflii.  

FFrraannkkffuurrtt  ppee  MMaaiinn  1144--1188..33..22001177
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La inserarea simbolurilor pe paginile schematice, o mare
parte din proprietæfli sunt completate automat de EPLAN
(numele simbolului, bornele aparatului), iar alte informaflii sunt
preluate din alte surse (caracteristica tehnicæ din baza de date,
funcflia aparatului din textele grafice de pe paginæ!). Dar, se
întâmplæ foarte des sæ fie nevoie de modificæri ulterioare ale
acestor proprietæfli; alternativa rapidæ la metoda clasicæ de
deschidere a ferestrei cu proprietæflile simbolului este utilizarea
tastei FF22 dupæ îndreptarea cursorului mouse-ului spre
proprietatea ce trebuie modificatæ. Vefli obfline un câmp
temporar de editare directæ øi rapidæ a proprietæflii. Nu e nici o
problemæ dacæ nu afli ajuns exact la proprietatea doritæ, folosifli
tasta TTaabb pentru navigarea între proprietæflile aceluiaøi simbol.

Dacæ trebuie editate informafliile mai multor simboluri, avefli
la dispoziflie douæ metode, în funcflie de cum trebuie modificate
acele informaflii; desigur, totul porneøte prin selectarea
elementelor ce trebuie editate. În cazul în care vrefli sæ facefli
aceeaøi modificare pe toate simbolurile (de exemplu, sæ schimbafli
tensiunea mai multor bobine din 24V în 230V), e suficient sæ
folosifli meniul contextual (click-dreapta) øi sæ deschidefli
proprietæflile comune ale acelor simboluri. Atenflie! Nu modificafli
proprietæflile ce au valoarea “<<...>>” decât dacæ dorifli ca noua
valoare sæ fie transmisæ tuturor simbolurilor! Dacæ proprietatea
pe care vrefli sæ o modificafli trebuie sæ aibæ valori diferite pentru
simbolurile selectate, avefli posibilitatea de a deschide un tabel cu
proprietæflile acestor simboluri, direct în EPLAN, care væ permite
sæ completafli independent valorile dorite: din meniul contextual,
folosifli opfliunea EEddiitt  iinn  ttaabbllee sau comanda rapidæ de tastaturæ
CCttrrll++QQ. În cazul în care dorifli sæ facefli o editare øi mai avansatæ,
de exemplu, sæ folosifli formule pentru a combina diverse
informaflii øi a le transfera pe simboluri, putefli folosi funcflia EEddiitt
pprrooppeerrttiieess  eexxtteerrnnaallllyy  din meniul UUttiilliittiieess..

Navigatoarele EPLAN oferæ o perspectivæ claræ asupra
componentelor din proiecte dar, pe mæsuræ ce creøte numærul
paginilor din proiect, informafliile din navigatoare pot deveni
dificil de identificat. În aceste cazuri, un ajutor semnificativ væ
oferæ posibilitatea de a defini ffiillttrree  îînn  nnaavviiggaattooaarree:: fie cæ vrefli sæ
identificafli doar contactele normal-deschise ale disjunctoarelor

în navigatorul de aparate, vrefli sæ afiøafli doar anumite coduri
de catalog neplasate încæ în desenul de tablou sau vrefli sæ vedefli
ce intræri digitale avefli disponibile în navigatorul PLC, filtrele
din navigatoare væ afiøeazæ exact datele de care avefli nevoie.

PPrroopprriieettææflfliillee  bblloocckk sunt una din cele mai puternice funcflii
speciale oferite de platforma EPLAN pentru cæ permit
preluarea øi afiøarea de informaflii din diverse componente
adiacente simbolurilor. Fie cæ vrefli sæ afiøafli automat codul de
catalog folosit pentru fiecare simbol dintr-un proiect, sau cæ
vrefli sæ afiøafli automat la o bobinæ a unui contactor adresa
intrærii digitale pe care este conectat contactul auxiliar de
supraveghere al acelui contactor, proprietæflile block væ permit
sæ facefli rapid astfel de transfer de informaflii, fie la nivel de
simbol, fie la nivel de proiect.

Pentru mai multe detalii legate de aceste funcflii øi de multe
altele, væ invitæm la cursurile de utilizatori avansafli sau væ stæm
la dispoziflie pentru programarea unei sesiuni de consultanflæ!

wwwwww..eeppllaann..rroo  

SSffaattuurrii  uuttiillee  øøii  ttrruuccuurrii  îînn  uuttiilliizzaarreeaa
ppllaattffoorrmmeeii  EEPPLLAANN

ÎÎnn  aaffaarrææ  ddee  ccoommeennzziillee  uuzzuuaallee  ddee  iinnsseerraarree  ddee  ssiimmbboolluurrii,,  ggeenneerraarree  ddee  rraappooaarrttee  ssaauu  eexxppoorrttuull  ddaatteelloorr  ddee
pprrooiieecctt  îînn  XXLLSS  ssaauu  PPDDFF,,  ppllaattffoorrmmaa  EEPPLLAANN  ooffeerrææ  mmuullttee  ffuunnccflfliiii  rraappiiddee,,  ddaarr  mmaaii  ppuuflfliinn  ccuunnoossccuuttee,,  ddee  pprroocceessaarree  aa
ddaatteelloorr,,  ccaarree  uuøøuurreeaazzææ  mmuunnccaa  uuttiilliizzaattoorruulluuii  øøii  ssccuurrtteeaazzææ  ddrraammaattiicc  ttiimmppuull  ddee  rreeaalliizzaarree  aall  pprrooiieecctteelloorr..  IIaattææ,,  îînn
ccoonnttiinnuuaarree,,  ccââtteevvaa  ddiinn  aacceessttee  ffuunnccflfliiii..

SSOOFFTTWWAARREE
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Introducere

Proiectele de iluminat din România sunt amendate de
norme specifice de protecflie contra incendiilor dar øi de
standarde Europene. Cu toate acestea, semnalizarea cæilor
de ieøire sau a punctelor care necesitæ o punere în evidenflæ
specialæ nu sunt tratate corespunzætor. Majoritatea sem-
nelor/indicatoarelor de urgenflæ nu îndeplinesc caracte-
risticile impuse de Standardele SR EN 1838 øi ISO3864 în
ceea ce priveøte caracteristicile fotometrice. Prezentul
articol analizeazæ caracteristicile fotometrice ale indica-
toarelor de semnalizare de urgenflæ în conformitate cu stan-
dardele aplicabile.

Indicatoarele de semnalizare de urgenflæ
analizate

În general, semnele/indicatoarele sunt alese dupæ criterii
strict legate de prefl, færæ o consideraflie serioasæ a funcfliei ce
trebuie îndeplinitæ. Acest lucru este însæ susflinut øi de
existenfla unor ambiguitæflii în norme. Spre exemplu, în
NNoorrmmaattiivvuull  ddee  sseeccuurriittaattee  llaa  iinncceennddiiuu  aall  ppaarrccaajjeelloorr  ssuubbtteerraannee
ppeennttrruu  aauuttoottuurriissmmee  NNPP112277::22000099 nu sunt menflionate expres
prezenfla indicatoarelor de urgenflæ øi nici obligativitatea
conformitæflii cu SR EN 1838.

În scopul analizei de conformitate s-au ales trei indi-
catoare de semnalizare cu iluminare proprie utilizate în
diferite proiecte.

• Indicator de semnalizare de urgenflæ Nr. 1, achiziflionat
din piaflæ, care are specificatæ conformitatea cu SR EN
1838:2014 (Fig. 1).

• Indicator de semnalizare de siguranflæ Nr. 2, cu auto-
colant tipærit pe ambele fefle (Fig. 2) achiziflionat din piaflæ. 

AAnnaalliizzaa  ccaarraacctteerriissttiicciilloorr  ffoottoommeettrriiccee  aallee
IInnddiiccaattooaarreelloorr  ddee  sseemmnnaalliizzaarree  ddee  uurrggeennflflææ  ccuu

ssuurrssææ  pprroopprriiee  ddee  lluummiinnææ  
Prof. Dr. Ing. S. Matei - Electromagnetica SA

FFiigg..  11

FFiigg..  22



26 ELECTRICIANUL 8/2016

• Indicator de semnalizare de siguranflæ Nr. 3, vopsit
verde øi alb (Fig. 3) achiziflionat din piaflæ. 

• Indicator de semnalizare de siguranflæ Nr. 4, de tip
„cutie” (Fig. 4). 

Mæsurætorile fotometrice au fost efectuate cu un lumi-
nanflmetru de tip cameræ digitalæ EOS 550D,  cu obiectiv cu
unghi de vedere 28° orizontal øi 19° vertical, instalat pe un
trepied la o distanflæ corespunzætoare încadrærii suprafeflei
de analizæ.

Standarde de conformitate (extras)

SSRR  EENN  11883388::22001144
5.3 Cerinfle pentru indicatoarele de securitate
Indicatoarele de securitate ttrreebbuuiiee  ssææ  ffiiee  ccoonnffoorrmmee  ccuu

IISSOO  33886644--11,,  IISSOO  33886644--44  ((pprroopprriieettææflflii  ffoottoommeettrriiccee)) øi EN
ISO 7010 (proiectare).

5.4.1. (SR EN 1838:2014) - LLuummiinnaannflflaa oricærei suprafefle
a culorii de securitate a unei pictograme trebuie sæ fie minim
2 cd/m2.

5.4.2. (SR EN 1838:2014) - Raportul dintre luminanfla
maximæ øi cea minimæ fie din interiorul culorii albe sau al
culorii de securitate nnuu  ttrreebbuuiiee  ssææ  ffiiee  mmaaii  mmaarree  ddee  1100::11.. Se
recomandæ sæ fie evitate variafliile mari între punctele alæ-
turate - RRaappoorrtt  lluummiinnaannflflææ  îînnttrree  ccuulloorrii..

5.4.3. (SR EN 1838:2014) - Raportul între luminanfla
Lculoare de contrast øi luminanfla Lculoare securitate trebuie sæ fie
mmaaii  mmaarree  ddee  55::11  øøii  mmaaii  mmiicc  ddee  1155::11  --  CCoonnttrraasstt..

IISSOO  33886644--11::22000022

Uniformitatea luminanflei culorii albe øi a culorii verde
trebuie sæ fie mai mare de 0.2.

Rezultate mæsurætori 
(vezi tabel rezultate comparative)

Nr. 1: Raportul luminanflei între culori øi contrastul
minim sunt aproape de limita inferioaræ. Este acceptabilæ o
abatere de 4% faflæ de valoarea standard din motiv de
imprecizie de mæsurare.

Nr. 2: NNuu  ssaattiissffaaccee  SSRR  EENN  11883388::22001144  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree
lluummiinnaannflflææ,,  rraappoorrtt  îînnttrree  ccuulloorrii  øøii  ccoonnttrraasstt.. Nu satisface ISO
3864-1:2002 din punct de vedere uniformitate culoare.

Nr. 3: NNuu  ssaattiissffaaccee  SSRR  EENN  11883388::22001144  ddiinn  ppuunncctt  ddee
vveeddeerree  lluummiinnaannflflææ,,  rraappoorrtt  îînnttrree  ccuulloorrii  øøii  ccoonnttrraasstt.. Nu satis-
face ISO 3864-1:2002 din punct de vedere uniformitate
culoare. Nr 4: SSaattiissffaaccee  SSRR  EENN  11883388::22001144  ddiinn  ppuunncctt  ddee
vveeddeerree  aall  ccoonnttrraassttuulluuii..  NNuu  ssaattiissffaaccee  SSRR  EENN  11883388::22001144  ddiinn
ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  lluummiinnaannflflææ  øøii  rraappoorrtt  îînnttrree  ccuulloorrii.. NNuu
ssaattiissffaaccee  IISSOO  33886644--11::22000022  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  uunniiffoorrmmiittaattee
ccuullooaarree..

Concluzii

Interpretarea normelor specifice iluminatului de urgenflæ
sau ignorarea caracteristicilor poate avea drept consecinflæ
utilizarea necorespunzætoare/incorectæ a corpurilor de
iluminat pentru un proiect sau o aplicaflie.

FFiigg..  33
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TTaabbeell  rreezzuullttaattee  ccoommppaarraattiivvee

IILLUUMMIINNAATT



ELECTRICIANUL 8/2016   27

IILLUUMMIINNAATT

AAnneexxaa  11  ––  IInnddiiccaattoorr  NNrr..  11
Imagine indicator pornit:

Luminanfla:

5.4.1. (SR EN 1838:2014) - Luminanfla oricærei suprafefle
a culorii de securitate a unei pictograme trebuie sæ fie minim
2 cd/m2.

Valoare minima 14,63 cd/m2 - Satisface punctul 5.4.1 din
SR EN 1838:2014. 

5.4.2. (SR EN 1838:2014) - Raportul dintre luminanfla
maximæ øi cea minimæ fie din interiorul culorii albe sau al
culorii de securitate nu trebuie sæ fie mai mare de 10:1. 

Raportul luminanflæ între culori este 10.4. Satisface 5.4.2
din SR EN 1838:2014

.
Table 6 (ISO 3864-1:2002) Uniformitate culoare
Pentru Verde: 0.42 > 0.2 Satisface condiflia de unifor-

mitate.

Pentru Alb: 0.575 >0.2 Satisface conditia de uniformitate

5.4.3. (SR EN 1838:2014) - Raportul între luminanfla
Lculoare de contrast øi luminanfla Lculoare securitate trebuie sæ fie
mai mare de 5:1 øi mai mic 15:1.
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Valoarea minimæ: 4.85

Valoarea maximæ: 5.37 (satisface punctul 5.4.2 din SR
EN 1838:2014).

AAnneexxaa  22  ––  IInnddiiccaattoorr  NNrr  22
Imagine indicator pornit:

Luminanfla: 

5.4.1. (SR EN 1838:2014) - Luminanfla oricærei suprafefle
a culorii de securitate a unei pictograme trebuie sæ fie minim
2 cd/m2.

Valoare minimæ 1.296 cd/m2 - NNuu satisface punctul 5.4.1
din SR EN 1838:2014. 

5.4.2. (SR EN 1838:2014) - Raportul dintre luminanfla
maximæ øi cea minimæ fie din interiorul culorii albe sau al
culorii de securitate nu trebuie sæ fie mai mare de 10:1. 

Raportul luminanflæ între culori este 12.08. NNuu satisface
5.4.2 din SR EN 1838:2014.

Table 6 (ISO 3864-1:2002) Uniformitate culoare
Pentru Verde: 0.168 <0.2. NNuu satisface condiflia de uni-

formitate.

IILLUUMMIINNAATT
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Pentru Alb: 0.232 >0.2. Satisface condiflia de uniformitate

5.4.2. (SR EN 1838:2014) - Raportul între luminanfla
Lculoare de contrast øi luminanfla Lculoare securitate trebuie sæ fie
mai mare de 5:1 øi mai mic 15:1.

Valoarea minimæ: 3.6 (NNuu satisface punctul 5.4.2 din SR
EN 1838:2014).

Valoarea maximæ: 4.44 (NNuu satisface punctul 5.4.2 din
SR EN 1838:2014).

AAnneexxaa  33  ––  IInnddiiccaattoorr  NNrr..  33
Imagine indicator pornit:

Luminanfla: 

5.4.1. (SR EN 1838:2014) - Luminanfla oricærei suprafefle
a culorii de securitate a unei pictograme trebuie sæ fie minim
2 cd/m2.

Valoare minimæ 0.776 cd/m2 - NNuu satisface punctul 5.4.1
din SR EN 1838:2014. 

5.4.2. (SR EN 1838:2014) - Raportul dintre luminanfla
maximæ øi cea minimæ fie din interiorul culorii albe sau al
culorii de securitate nu trebuie sæ fie mai mare de 10:1. 

Raportul luminanflæ între culori este 51.68. NNuu satisface
5.4.2 din SR EN 1838:2014.
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Table 6 (ISO 3864-1:2002) Uniformitate culoare

Pentru Verde: 0.097 < 0.2. NNuu satisface condiflia de uni-
formitate.

Pentru Alb: 0.117 < 0.2. NNuu satisface condiflia de uni-
formitate. 

5.4.2. (SR EN 1838:2014) - Raportul între luminanfla
Lculoare de contrast øi luminanfla Lculoare securitate trebuie sæ fie
mai mare de 5:1 øi mai mic 15:1.

Valoarea minimæ: 3.03 (NNuu satisface punctul 5.4.2 din
SR EN 1838:2014).

Valoarea maximæ: 4.14 (NNuu satisface punctul 5.4.2 din
SR EN 1838:2014).

AAnneexxaa  44  ––  IInnddiiccaattoorr  NNrr  44
Imagine corp pornit:

Luminanfla: 

5.4.1. (SR EN 1838:2014) - Luminanfla oricærei suprafefle
a culorii de securitate a unei pictograme trebuie sæ fie minim
2 cd/m2.

Valoare minimæ 0.6161 cd/m2 - NNuu satisface punctul
5.4.1 din SR EN 1838:2014. 

5.4.2. (SR EN 1838:2014) - Raportul dintre luminanfla
maximæ øi cea minimæ fie din interiorul culorii albe sau al
culorii de securitate nu trebuie sæ fie mai mare de 10:1. 

IILLUUMMIINNAATT
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IILLUUMMIINNAATT

Raportul luminanflæ între culori este 76.92. NNuu satisface
5.4.2 din SR EN 1838:2014.

Table 6 (ISO 3864-1:2002) Uniformitate culoare

Pentru Verde: 0.136 < 0.2. NNuu satisface condiflia de uni-
formitate.

Pentru Alb: 0.176 < 0.2. NNuu satisface condiflia de
uniformitate

5.4.2. (SR EN 1838:2014) - Raportul între luminanfla
Lculoare de contrast øi luminanfla Lculoare securitate trebuie sæ fie
mai mare de 5:1 øi mai mic 15:1.

Valoarea minimæ: 5.75 (satisface punctul 5.4.2 din SR
EN 1838:2014).

Valoarea maximæ: 8.33 (satisface punctul 5.4.2 din SR
EN 1838:2014).
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••  TTrraannzziiflfliiaa  ccæættrree  sseerrvviicciiiillee  ddee  mmoobbiilliittaattee::  ccrreeøøtteerree  aa  ppiieeflfleeii  ddee
2255  ddee  pprroocceennttee;;

••  MMoobbiilliittaatteeaa  ccoonneeccttaattææ  ppoorrnneeøøttee  ddiinn  ssppaatteellee  vvoollaannuulluuii  øøii
mmeerrggee  ppâânnææ  llaa  ccaassaa  iinntteelliiggeennttææ  øøii  oorraaøøuull  iinntteelliiggeenntt;;

••  DDeennnneerr::  ””AAssttææzzii  ffoolloossiiflflii  iinntteerrnneettuull  ppeennttrruu  aa  rreezzeerrvvaa  oo
ccaammeerrææ  llaa  hhootteell,,  ppee  vviiiittoorr  vvææ  vveeflflii  ppllaanniiffiiccaa  øøii  mmoobbiilliittaatteeaa  oonnlliinnee..””

Viziunea unei cælætorii de afaceri, în era mobilitæflii
conectate a fost prezentatæ de Dr. Volkmar Denner,
preøedinte al comitetului director al Robert Bosch GmbH,
la Congresul Automobilwoche de la Berlin. Directorul
general executiv Bosch fæcea referire la tendinfla din întreaga
industrie în ce priveøte serviciile de mobilitate. Numai între
2017 øi 2022, se estimeazæ cæ piafla globalæ pentru mobilitate
conectatæ va creøte cu aproape 25 % pe an. Peste doar câfliva
ani, maøinile vor deveni o parte activæ a Internetului lucru-
rilor (IoT - internet of things), care are capacitatea de a
comunica øi cu alte mijloace de transport conectate, øi chiar
cu casa inteligentæ. „Maøina, aøa cum o cunoaøtem, va fi în
curând de domeniul trecutului”, a afirmat Denner. ”Astæzi
folosifli internetul pentru a rezerva o cameræ la hotel, pe
viitor væ vefli planifica øi mobilitatea online.” Pentru a rea-
liza acest lucru, vehiculele personale vor face parte dintr-o
soluflie integratæ, care include transportul în comun øi chiar
întregi infrastructuri urbane. „Peste câfliva ani, mobilitatea
va fi perfect conectatæ”, a afirmat Denner. În prezent, oa-
menii gândesc în continuare prin prisma propriilor vehicule

individuale, însæ în urmætorii câfliva ani, atenflia lor se va
îndrepta cætre cel mai convenabil mod de a ajunge la
destinaflie. Denner a evidenfliat cele trei etape de dezvoltare,
necesare pentru a face acest lucru posibil.

În primul rând: conectivitatea începe din
spatele volanului

Chiar øi azi, practic toate maøinile noi vândute în
Germania sunt activate în reflea. Datele despre trafic, în timp
real, serviciul eCall, de apelare în situaflii de urgenflæ øi
redarea de muzicæ, toate acestea necesitæ acces la internet.
Bosch face posibilæ conducerea conectatæ a automobilelor
în douæ moduri. Mai întâi, prin integrarea smartphone-
urilor astfel încât aplicafliile pot fi folosite în condiflii de
siguranflæ la volan. Øi, în al doilea rând, prin instalarea de
cutii de comunicare. Drept urmare, øoferii de vehicule co-
nectate îøi pot utiliza sistemele de infotisment pentru a
transmite atât date în timp real, cât øi conflinut de info-
tisment.

Însæ, datoritæ acestei conexiuni la internet, autovehiculul
viitorului va putea face mult mai mult decât sæ redea muzicæ
– acesta va deveni asistentul personal al øoferului. Pe mæsuræ
ce gradul de automatizare creøte, øoferii pot deveni pasageri
ori de câte ori doresc. „Alæturi de casæ øi de birou, maøina
va deveni cel de-al treilea mediu de locuit”, afirmæ Denner.

DDeennnneerr,,  DDiirreeccttoorruull  ggeenneerraall  eexxeeccuuttiivv  BBoosscchh::
„„MMaaøøiinnaa,,  aaøøaa  ccuumm  oo  ccuunnooaaøøtteemm,,  vvaa  ffii  îînn

ccuurrâânndd  ddee  ddoommeenniiuull  ttrreeccuuttuulluuii””
ÎÎnn  ccââflfliivvaa  aannii,,  mmoobbiilliittaatteeaa  vvaa  ffii  ppeerrffeecctt  ccoonneeccttaattææ

OO  ccæællæættoorriiee  ddee  aaffaacceerrii  llaa  LLoonnddrraa  îînn  vviiiittoorruull
nnuu  pprreeaa  îînnddeeppæærrttaatt::  ttooccmmaaii  ccâânndd  vvææ
aapprrooppiiaaflflii  ddee  iieeøøiirreeaa  ccæættrree  aauuttoossttrraaddaa  ccaarree
dduuccee  llaa  aaeerrooppoorrtt,,  ppooøøttaaøøuull  ssuunnææ  llaa  ssoonneerriiee
aaccaassææ..  NNuu  ee  nniicciioo  pprroobblleemmææ,,  aattââttaa  ttiimmpp  ccââtt
aauuttoommoobbiilluull  iinntteelliiggeenntt  eessttee  ccoonneeccttaatt  llaa
ccaassaa  iinntteelliiggeennttææ..  DDuuppææ  oo  ssccuurrttææ
ccoonnvveerrssaaflfliiee  vviiddeeoo  ccuu  ppooøøttaaøøuull,,  ccæællæættoorruull
ddææ  oo  ccoommaannddææ  ppee  eeccrraannuull  ttaaccttiill  ppeennttrruu  aa
ddeesscchhiiddee  uuøøaa  ccaasseeii..  UUrrmmæættooaarreeaa  oopprriirree::
ppaarrccaarreeaa  aaeerrooppoorrttuulluuii..  VVeehhiiccuulluull  pprreeiiaa
aauuttoommaatt  mmiissiiuunneeaa  ddee  aa  ggææssii  uunn  lloocc  lliibbeerr,,  îînn
ttiimmpp  ccee  ccæællæættoorruull  ttrreeccee  ddee  ccoonnttrroolluull  ddee
sseeccuurriittaattee..  DDuuppææ  ccee  aavviioonnuull  aatteerriizzeeaazzææ  llaa
LLoonnddrraa,,  ssmmaarrttpphhoonnee--uull  ccæællæættoorruulluuii  aannuunnflflææ
„„ttrraaffiicc  ccoonnggeessttiioonnaatt  ppee  ttooaattee  ddrruummuurriillee
ddee  aacccceess””  øøii  ooffeerrææ  oo  aalltteerrnnaattiivvææ  ppeennttrruu
ttaaxxii::  lluuaaflflii  ttrreennuull  ppâânnææ  llaa  RReeggeenntt''ss  PPaarrkk,,
uunnddee  uunn  aauuttoommoobbiill  eelleeccttrriicc  aa  ffoosstt  rreezzeerrvvaatt
ppeennttrruu  rreessttuull  ccæællæættoorriieeii  ddvvss..

EELLEECCTTRROOMMOOBBIILLIITTAATTEE
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În al doilea rând: mobilitatea va fi perfect
conectatæ dincolo de limitele automobilului

Conectivitatea se extinde mult dincolo de capota
maøinii. Aceasta câøtigæ teren øi în transportul în comun øi,
de asemenea, în serviciile de partajare a automobilelor.
Bosch lasæ deja sæ se întrezæreascæ viitorul mobilitæflii, în
cadrul Proiectului de Servicii Stuttgart. Furnizorul de teh-
nologie øi servicii oferæ o soluflie software care conecteazæ
diferite moduri de transport. Datoritæ acestui software, un
card cu cip este tot ceea ce trebuie pentru folosirea partajatæ
a maøinilor øi a bicicletelor, pentru deplasærile cu trenul øi
cu autobuzul, precum øi pentru accesul la facilitæfli precum
bazine de înot sau biblioteci.

„Solufliile noastre de mobilitate depæøesc limitele tehno-
logiei auto”, afirmæ Denner. Un asistent de mobilitate
perfect conectat prezintæ un potenflial øi mai mare: în cadrul
proiectului moveBW, Bosch va crea un asistent de mobi-
litate care face posibil ca øoferii din Regiunea Metropolitanæ
Stuttgart sæ îøi planifice traseul folosind diferite moduri de
transport, inclusiv trecând de la biciclete la trenuri øi
autobuze. Ceea ce face acest proiect special este faptul cæ o
singuræ aplicaflie este suficientæ pentru a planifica, rezerva øi
achita o deplasare ce implicæ diferite mijloace de transport.

În al treilea rând, Internetul lucrurilor
reuneøte mobilitatea, casele inteligente øi
oraøele inteligente

Pentru Denner însæ, conectivitatea înseamnæ mult mai
mult decât a ajunge de la A la B. „Nu doar redefinim mo-
bilitatea, ci de asemenea conectæm mediile în care træiesc
oamenii”, a afirmat acesta. Dacæ maøinile sunt conectate
prin cloud cu casa inteligentæ, sau chiar cu oraøul inteligent,
Denner consideræ cæ toatæ lumea are parte de beneficii
suplimentare. „Bosch se asiguræ cæ mobilitatea øi serviciile
inteligente se îmbinæ în mod unitar. Nu le oferim oamenilor
doar cel mai bun mod în care pot ajunge la destinaflie. Prin
conectivitate, câøtigæm øi timp”, a afirmat Denner. Sæ ne
gândim, de exemplu, la livrærile de pachete: dacæ plecæm de
acasæ nu mai înseamnæ cæ pierdem o livrare. Pe viitor, a fi
conectat la casa inteligentæ va însemna cæ oamenii pot avea o
scurtæ conversaflie video cu poøtaøul øi pot accepta livrarea
unui pachet chiar dacæ sunt în tren sau în maøinæ.

Pentru Bosch, acest lucru face ca Internetul lucrurilor sæ
fie un trend ce se extinde mult dincolo de sectorul de

activitate al Solufliilor de mobilitate: Bosch este
una dintre puflinele companii care pot oferi
senzori, software, servicii øi propriul cloud IoT
pentru a asigura Internetul lucrurilor dintr-o
singuræ sursæ. „Bosch este deja bine poziflionat în
toate aspectele esenfliale ale Internetului
lucrurilor øi va continua sæ ducæ acest tendinflæ
mai departe”, a concluzionat Denner.

Divizia Soluflii de Mobilitate este cel mai mare
sector de activitate al Grupului Bosch. Conform
cifrelor preliminare, vânzærile înregistrate în anul
fiscal 2015 au ajuns la 41,7 miliarde de euro sau
59 de procente din vânzærile totale ale grupului.

Grupul Bosch a devenit astfel unul dintre furnizorii de top
din industria auto. Divizia Soluflii de Mobilitate combinæ
expertiza grupului  în trei domenii de mobilitate –
automatizare, electrificare øi conectivitate – øi oferæ clien-
flilor sæi soluflii de mobilitate integrate. Principalele domenii
de activitate ale diviziei sunt sistemele de injecflie pentru
motoare cu combustie, concepte de propulsie alternative,
componente periferice eficiente øi interconectate ale tre-
nului de rulare, sisteme de siguranflæ activæ øi pasivæ, funcflii
de asistenflæ øi confort, tehnologie pentru infotisment uøor
de utilizat øi comunicare între autovehicule øi diverse
obstacole, precum øi concepte, tehnologii øi servicii pentru
domeniul automotive aftermarket. Compania Bosch este
sinonim cu inovaflii importante din industria auto, precum
gestionarea electronicæ a motorului, sistemul anti-blocare
ESP øi tehnologia diesel common-rail.

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

Grupul Bosch este un lider global în furnizarea de tehnologii øi
servicii. Acesta are aproximativ 375.000 de angajafli în întreaga
lume (status la 31 decembrie 2015). Compania a generat vânzæri de
peste 70.6 miliarde de euro în 2015. Grupul Bosch cuprinde
Robert Bosch GmbH øi cele aproape 440 de filiale øi companii
regionale din aproximativ 60 de flæri. Prin includerea partenerilor
comerciali øi de service, Bosch este reprezentat în aproximativ 150
de flæri. Baza pentru viitoarea creøtere a companiei este puterea sa
inovatoare. Compania Bosch are aproape 55.800 de angajafli în
cercetare øi dezvoltare în cele aproximativ 118 locaflii din lume.
Obiectivul strategic al Grupului Bosch este de a furniza inovaflii
pentru o viaflæ conectatæ. Bosch sporeøte calitatea vieflii la nivel
mondial prin produse øi servicii inovatoare øi care stârnesc
entuziasm. Pe scurt, Bosch creeazæ „Tehnicæ pentru o viaflæ.”

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

EELLEECCTTRROOMMOOBBIILLIITTAATTEE
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AACCTTUUAALLIITTAATTEE

••  BBeeccuurriillee  ccuu  LLEEDD  PPhhiilliippss  LLiigghhttiinngg  ssuunntt  ddiissppoonniibbiillee  aaccuumm  îînn
rreeflfleeaauuaa  EEnneell  ddiinn  BBuuccuurreeøøttii..

••  CCoollaabboorraarreeaa  ddiinnttrree  cceellee  ddoouuææ  ccoommppaanniiii  vviinnee  îînn  îînnttââmmppiinnaarreeaa
nneevvooiiii  rreeaallee  ddee  ccrreeaarree  aa  pprreemmiisseelloorr  ppeennttrruu  uunn  vviiiittoorr  eeffiicciieenntt
eenneerrggeettiicc..  

Philips Lighting, lider global în iluminat, împreunæ cu
Enel Energie Muntenia oferæ clienflilor oportunitatea de a-øi
optimiza consumul de energie electricæ, prin posibilitatea de
a achizifliona becuri LED de la Punctele Enel din Bucureøti.

„Viziunea noastræ este aceea de a
crea valoare adæugatæ prin iluminatul
conectat, oferind clienflilor noøtri
lumina potrivitæ care aduce, în afaræ de
economii semnificative de energie,
confort susflinut, bunæstare, produc-
tivitate øi siguranflæ în viafla de zi cu zi.
Cred cu tærie cæ parteneriatul strategic
pe care îl lansæm acum cu Enel în

România va susfline eforturile noastre de a accelera trecerea
la eficienflæ energeticæ øi iluminatul de calitate pe piafla
localæ", ne informeazæ Bogdan Balaci, Director General
Philips Lighting pentru Sud-Estul Europei. 

„Continuæm sæ urmæm strategia noastræ centratæ pe
client, care se axeazæ pe modernizarea continuæ a opera-
fliunilor noastre øi pe o abordare pe mai multe direcflii, în-
trucât nu mai suntem o simplæ companie de utilitæfli, ci cæu-
tæm sæ devenim un furnizor de bunuri øi servicii multiple.
Parteneriatul cu Philips Lighting este una dintre mæsurile
luate pentru a face viafla clienflilor noøtri mai uøoaræ øi vom
continua sæ venim cu alte soluflii inovatoare", a declarat
Michele Grassi, director general Enel Energie øi Enel
Energie Muntenia.

Becurile cu LED de la Philips Lighting oferæ aceeaøi
luminozitate ca becurile tradiflionale, folosind însæ doar
20% din energie faflæ de acestea. Mai mult, prin eliminarea
componentelor periculoase, cum ar fi mercurul, acestea
contribuie øi la protejarea mediului înconjurætor. Philips
Lighting investeøte masiv în dezvoltarea tehnologiilor eco-
logice, susflinând puternic la nivel mondial trecerea la ilu-
minatul cu LED. 

Clienflii pot achizifliona un pachet ce include patru
becuri cu LED, de tip 40W E14 sau 75W E27, cu prefluri
începând de la 90 lei/pachet, TVA inclus, iar oferta este
valabilæ în Punctele Enel din Berceni, Drumul Taberei,
Decebal øi Militari, ca parte a unui proiect-pilot ce va fi
extins la nivel naflional. 

MMaaii  mmuullttee  ddeettaalliiii::  hhttttpp::////wwwwww..eenneell..rroo//rroo//sseerrvviicciiii--
cclliieennttii--eenneell--eenneerrggiiee--mmuunntteenniiaa..hhttmmll  

Mai mult, furnizorul de energie electricæ øi Philips
Lighting au lansat recent o promoflie pentru clienflii care îøi
activeazæ factura electronicæ. Pânæ la 31 decembrie 2016,
tofli clienflii Enel din zonele tradiflionale care îøi activeazæ
factura electronicæ vor beneficia de o reducere de 50% la o
selecflie de produse de iluminat Philips disponibile în
magazinul online dedicat. 

MMaaii  mmuullttee  ddeettaalliiii  ssuunntt  ddiissppoonniibbiillee  aaiiccii::
hhttttpp::////wwwwww..eenneell..rroo//rroo//cclliieennttii--pprroommoottiiii--eenneell--pphhiilliippss--
eeee..hhttmmll    øøii  aaiiccii::  hhttttpp::////wwwwww..eenneell..rroo//rroo//cclliieennttii--pprroommoottiiii--
eenneell--pphhiilliippss--eemm..hhttmmll  ..

Despre Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT),
lider global în produse de iluminat, sisteme øi servicii, este
dedicat inovafliei care aduce valoare de business, asigurând
experienfle care ajutæ la îmbunætæflirea stilului de viaflæ. Tar-
getând piaflæ profesionalæ cât øi pe cea de consum, suntem
un lider al industriei prin utilizarea Iot (Internet of Things)
în scopul transformærii caselor, cladirilor øi a spafliilor pu-
blice. Cu vânzæri de peste 7,5 miliarde de Euro în 2015,
avem o echipæ de aproximativ 36,000 de angajafli în peste 70
de flæri. 

MMaaii  mmuullttee  ddeettaalliiii::  wwwwww..lliigghhttiinngg..pphhiilliippss..rroo

Despre Enel

Enel este o companie energeticæ multinaflionalæ, jucând
un rol important pe piafla de electricitate øi gaze naturale din
lume, concentrându-se în special în Europa øi America
Latinæ. Grupul Enel activeazæ în peste 30 de flæri de pe patru
continente, are o capacitate instalatæ netæ de circa 90 GW,
genereazæ electricitate øi gaz printr-o reflea ce acoperæ circa
1,9 milioane km. Cu cei 61 de milioane de consumatori în
toatæ lumea, Enel defline cea mai mare bazæ de clienfli compa-
rativ cu societæflile europene din acest sector øi este printre
cele mai mari companii de electricitate de pe continent în
ceea ce priveøte capacitatea instalatæ øi EBITDA raportat. 

Prezentæ pe piafla din România încæ din 2005, Enel este,
în acest moment, cel mai mare investitor privat în domeniul
energetic, cu operafliuni în sectorul distribufliei øi furnizærii
de electricitate, dar øi al producfliei de energie electricæ din
surse regenerabile. Enel are peste 3.100 de angajafli în
România øi oferæ servicii unui numær de 2,8 milioane de
clienfli din trei zone importante ale flærii: Muntenia Sud
(inclusiv Bucureøti), Banat øi Dobrogea, acoperind aproape
o treime din piafla localæ de distribuflie. Enel continuæ dez-
voltarea unui program de investiflii pentru îmbunætæflirea
calitæflii serviciilor, modernizarea reflelei øi implementarea pe
plan local a standardelor de mediu ale grupului Enel.

PPhhiilliippss  LLiigghhttiinngg  îînncchheeiiee  uunn  ppaarrtteenneerriiaatt  ccuu
EEnneell  ppeennttrruu  aa  aajjuuttaa  cclliieennflfliiii  ssææ  îîøøii  rreedduuccææ

ccoonnssuummuull  ddee  eenneerrggiiee
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11..  NNEEWW  YYOORRKK  ––  1122  SSeepptteemmbbrriiee  22001166.. Verizon, cel mai
mare furnizor de comunicaflii din Statele Unite, a achi-
ziflionat Sensity Systems cu intenflia de a-øi lærgi piafla
Internet of Thing. Sensity este un pionier în promovarea de
soluflii care utilizeazæ sistemele de iluminat cu LED ca bazæ
pentru platforma Smart Cities. 

Aceastæ tranzacflie va accelera implementarea la o scaræ
mult mai mare a transformærii digitale a oraøelor, pentru a
îndeplini funcflii, cum ar fi monitorizarea traficului, detec-
tarea ameninflærilor de securitate, eficientizarea energeticæ øi
mentenanfla iluminatului public. Compania încearcæ sæ
profite de perioada de tranziflie de la sistemele de iluminat
clasice la iluminatul stradal cu LED-uri, având posibilitatea
de a crea o reflea de senzori inteligenfli în întreaga flaræ.
Verizon intenflioneazæ în cele din urmæ sæ livreze sisteme
IoT pe scaræ masivæ, mai ales cæ existæ deja o revoluflie
mediaticæ asupra modului în care oraøele øi comunitæflile
funcflioneazæ, tranzacflia permiflând vânzarea de produse de
conversie a sistemelor de iluminat cu LED-uri Sensity prin
adæugarea pe platforma Verizon ThingSpace IOT. Plat-
forma ThingSpace Verizon permite comunitæflilor sæ
contribuie la dezvoltarea economicæ øi duce la implicarea
cetæflenilor în dezvoltarea durabilæ.

22..  hhttttpp::////aammaazzoonn..ccoomm//eecchhoo.. Amazon Echo va lansa o
unitate de control vocal care ræspunde la numele "Alexa" øi
care væ va permite printre altele (conectat în permanenflæ,
gata de a furniza diverse informaflii, muzicæ, øtiri, starea
vremii, program individual etc.) sæ acflionati lumina sau sæ
ajustafli încælzirea centralæ. 

Amazon a anunflat un parteneriat cu HIVE, platforma
de smart-home dezvoltatæ de British Gas. Echo va fi
compatibil cu „Hive Lights” øi „Hive Active Heating”.
Ceea ce înseamnæ cæ vefli fi capabil sæ reglafli funcflionarea
corpurilor de iluminat (intensitate, schimbarea culorii sau
scenarii) folosind propria voce. Philips Hue urmeazæ de
asemenea sæ fie compatibil cu Echo. Aøa cæ, dacæ afli creat o
scenæ de dupæ-amiazæ însoritæ în dormitor, care implicæ

portocaliu øi nuanfle roøii øi care se ajusteazæ ca øi cum ar
apune soarele, se va putea activa scena rostind pur øi simplu,
"Alexa, scena de zi însoritæ". 

Nu-i vefli putea cere lui "Alexa" sæ schimbe culoarea
surselor de luminæ individuale dacæ utilizafli Hue, dar acest
lucru este posibil daca deflinefli un echipament concurent
Hue, Lifx, care este compatibil cu speaker-ul Amazon. Un
gadget proiectat de o firma multimilionaræ pentru a væ mai
face sæ scoatefli din buzunar øi mai mulfli bani. Amazon
Echo este disponibil din 16 Septembrie în 2016.

33..  LLEEDD’’ss  MMaaggaazziinnee  1122  SSeepptteemmbbrriiee,,  22001166.. Philips
Lighting deschide poarta cætre tehnologia sa de poziflionare
în interior (VLC Visible Light Communications) cætre alte
companii. Tehnologia de poziflionare în interior Philips
utilizeazæ puncte de luminæ individuale LED, pentru a
transmite un identificator unic printr-o modulare a luminii.
Informaflia poate fi detectatæ de cætre un dispozitiv elec-
tronic precum un telefon inteligent. Dupæ ce retailerul sau
magazinul descarcæ aplicaflia VLC, poate fi în mæsuræ sæ
ofere clienflilor un ghid al magazinului, ajutând cumpæræ-
torii sæ localizeze articole de pe lista lor de cumpæræturi cu o
precizie de 30 cm sau pentru a promova în permanenflæ
promofliile magazinului. Sistemele de iluminat comercial øi
nu numai, care utilizeazæ poziflionarea interioaræ, vor fi
disponibile probabil pe o scaræ ceva mai largæ. Aplicaflia
Philips Yellow Dot App permite fabricanflilor sæ-øi testeze
øi sæ certifice corpurile de iluminat cu LED-uri pentru a
lucra cu tehnologia de poziflionare în interior Philips. Trei
YellowDot Ready „drivers” pentru LED-uri (60, 100 øi
150W) sunt de aøteptat a se lansa în Europa pânæ la sfârøitul
anului.  

Trato-TLV Group este prima companie care se alæturæ
programului YellowDot øi a prezentat recent la târgul
„Equipmag” din Paris corpurile de iluminat cu LED-uri,
care funcflioneazæ cu sistemul de poziflionare interioaræ
Philips TLV. Un proiect pilot utilizând VLC a fost realizat
în hipermarketul de 7800m2 Carrefour-Lille, echipat cu 2.5
km de corpuri de iluminat liniare cu LED-uri.

VLC: orice formæ de informaflii care pot fi transmise
utilizând un semnal luminos care este vizibil pentru om ar
putea fi consideratæ ca fiind VLC. Deøi nu existæ încæ nici o
definiflie universalæ øi convenitæ pentru VLC, putem fi cel
puflin de acord cu ce înflelegem prin VLC: oportunitatea de
a trimite øi primi date într-un mod utilizabil; øi acest lucru a
apærut în mare parte datoritæ utilizærii pe scaræ largæ a
surselor LED. 

LED-urile sunt dispozitive semiconductoare, în con-
secinflæ, se pot „schimba date prin becuri”, la viteze foarte
mari. Adoptarea rapidæ a becurilor cu LED-uri creeazæ o
oportunitate de piaflæ considerabilæ pentru VLC, mai ales
datoritæ congestiei spectrului radio utilizat de Wi-Fi ca øi al
sistemelor radio celulare.

AACCTTUUAALLIITTAATTEE
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Strânse, traduse, rezumate øi prelucrate

Dr. Ing. Cornel Sfetcu - Metacor Electro SRL
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44..  1144  IIuunniiee  22001166  CChhiiccaaggoo:: AMA (American Medical
Association) a publicat dupæ reuniunea anualæ un ghid
orientativ adresat comunitæflilor cu scopul de a reduce
efectele cu potenflial negativ asupra mediului øi oamenilor
datorate iluminatului stradal cu LED. 

"În ciuda beneficiilor aduse de eficienfla energeticæ, unele
surse de iluminat cu LED sunt dæunætoare atunci când sunt
utilizate în iluminatul stradal". AMA încurajeazæ øi
recomandæ o atenflie mæritæ la proiectare atunci când se face
schimbarea iluminatului convenflional în sisteme cu LED-
uri pentru a preveni efectele dæunætoare asupra sænætæflii
oamenilor øi asupra mediului”, a menflionat membrul în
Consiliul AMA Dna. Maya A. Babu MD MBA. 

Sistemele de iluminat cu LED emit o cantitate mare de
luminæ albastræ, care apare albæ cu ochiul liber øi de aceea
creeazæ un efect de orbire mai pronunflat pe timp de noapte
decât iluminatul convenflional iar primul efect este crearea
unui potenflial pericol rutier, prin scæderea acuitæflii vizuale
øi siguranflei. 

În plus faflæ de impactul sæu asupra conducætorilor auto,
LED-ul albastru emite pe o lungime de undæ care suprimæ
eliberarea în timpul nopflii de melatoninæ. Se estimeazæ cæ
sursele cu LED-uri albe au un impact de cinci ori mai mare
asupra perturbærilor de  ritm de somn circadian decât læm-
pile stradale convenflionale. Studii recente au constatat cæ
valori mari ale iluminærii pe timp de noapte în zonele rezi-
denfliale sunt asociate cu timpi de somn redus, nemulflumiri
legate de calitatea somnului, somnolenflæ excesivæ, tulburæri
de funcflionare în timpul zilei øi obezitate.

Efectele negative ale iluminatului cu LED-uri de mare
intensitate nu sunt limitate la om. Lumina excesivæ în
timpul noptii perturbæ multe specii care au nevoie de un
mediu întunecat. Sistemele de iluminat cu LED-uri prost
concepute dezorienteazæ unele specii de pæsæri, insecte ca øi
alte animale. Parcurile naflionale din SUA (n.a.: sau muni-
cipalitæfli øi organisme de sandardizare din Canada) au
adoptat modele optime de iluminare øi practici care sæ mini-
mizeze efectele poluærii luminoase asupra mediului încon-
jurætor.

Recunoscând efectele negative ale sistemelor de iluminat
cu LED prost concepute, AMA încurajeazæ comunitæflile
pentru a minimiza øi controla iluminatul „bogat-albastru”,
utilizând surse cu o mai micæ emisie în acest spectru øi reco-
mandæ un prag optimal de intensitate pentru iluminat cu
LED-uri. AMA recomandæ, de asemenea, ca toate LED-uri
sæ fie protejate în mod corespunzætor pentru a minimiza
efectul de orbire øi a limita efectele poluærii luminoase ca øi
sensibilizarea publicului cu privire la efectele adverse asupra
sænætæflii øi mediului datorate sistemelor de iluminat pe timp
de noapte ( https://www.ama-assn.org)

55..  LLEEDDiinnssiiddee::  2288  OOccttoommbbrriiee  22001166.. LG Innotek: Drivere
programabile pentru LED-uri - LG Innotek a anunflat cæ va
lansa un driver programabil cu LED-uri pentru controlul
iluminatului færæ fir pe piafla americanæ. Produsul aratæ
performanfle remarcabile øi este de aøteptat sæ câøtige
popularitate ca o soluflie de control Wi-Fi al iluminatului în
piaflæ. Compania a dezvæluit cæ a furnizat surse de alimen-
tare programabile Wi-Fi "Helios", la o companie de

renume din iluminat cu LED-uri din SUA, care suportæ
control wireless bazat pe ZigBee, o metodæ de comunicare
ieftinæ, cu un consum redus de energie. Trebuie doar sæ fie
înlocuit modulul montat pe sursa de alimentare pentru a
realiza un control færæ fir.

Compania a redus perioada de dezvoltare la douæ luni øi
a redus preflul produsului cu 20%, în comparaflie cu
concurenflii sæi. Împreuna cu Helios, LG Innotek a lansat øi
un modul de interfaflæ færæ fir (WIM). WIM se poate monta
pe terminalul de ieøire pentru a realiza un control færæ fir øi
pentru a fi utilizat ca soluflie de control færæ fir, la un prefl
ieftin, færæ a înlocui corpurile de iluminat existente.

Compania menflioneazæ cæ a asigurat fiabilitatea ridicatæ
a produsului, prin utilizarea primelor trei cele mai bune
tehnologii mondiale în domeniul comunicafliilor færæ fir øi
prin proiectarea integralæ a circuitului de putere.

În cazul în care un driver LED este instabil, acesta poate
furniza prea multæ putere cætre CIP-ul de iluminat øi duce
la scæderea duratei de viaflæ øi a eficienflei energetice. Dri-
verul ajutæ la funcflionarea normalæ de pânæ la 50.000 de ore
cu eficienflæ energeticæ de pânæ la 89%.

În 2013, compania a dezvoltat un sistem de control de
iluminat cu LED-uri færæ fir care suportæ pentru prima datæ
în lume patru metode de comunicaflie færæ fir: Wi-Fi,
Bluetooth, ZigBee, øi Z-Wave. LG Innotek intenflioneazæ sæ
lanseze un driver LED pentru controlul iluminatului færæ fir
care sæ accepte øi alte metode de comunicare.

66..  LLEEDDiinnssiiddee  SSaann''aann  OOppttoo  iinntteennflfliiee  ddee  aa  aacchhiizziiflfliioonnaa
OOssrraamm

Producætorul chinez de CIP-uri LED este în discuflii
pentru achiziflia grupului Osram conform revistei germane
Wirtschaftswoche, care nu specificæ sursa informafliei. Sunt
mai mult decât tranzacflii øi discuflii de afaceri øi aratæ poli-
ticile industriale ale guvernului chinez, dupæ analiza
LEDinside.

Compania San'an Opto din Xiamen intenflioneazæ sæ
achiziflioneze gigantul german de iluminat pentru 70 EUR
(US $ 77.78) pe acfliune, ceea ce într-un raport Reuters îl
estimeazæ cæ s-ar ridica la o valoare de aproximativ 7,2
miliarde de euro. San'an Opto doreøte sæ achiziflioneze
activitatea de componente LED a Osram øi probabil vor fi
discuflii separate la o datæ ulterioaræ pentru absorbflia sis-
temelor specializate în iluminat auto ale grupului.

Mai multe grupuri financiare din China øi-au arætat
interesul de a investi în Osram, inclusiv grupul de investiflii
Go Scala cu implicarea guvernului chinez. "Investitorii
chinezi au tatonat de ceva timp Osram în ceea ce priveøte
discufliile de achiziflie", a declarat Roger Chu, director al
Departamentului de Cercetare de la LEDinside. "În cazul
în care San'an Opto intenflioneazæ sæ achiziflioneze Osram,
aceasta va necesita probabil o finanflare din partea guver-
nului chinez".

San'an Opto a raportat un profit brut de 42,44% în
2015, cu venituri totale din sectorul de afaceri LED ajun-
gând la 4.50 trilioane RMB (yuan) (674,660,000 USD). În
ciuda unui vârf de 49.90% în active monetare pentru anul
fiscal 2015, comparativ cu 2014 de 5.220.000.000.000RMB
(yuan), existæ încæ un mare deficit de finanflare pentru ca
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firma chinezæ sæ ajungæ la un disponibil de 7,2 miliarde de
euro pe cont propriu. San'an Opto ar trebui deci sæ apeleze
la alfli investitori pentru a satisface finanflarea de achiziflie a
Osram. Ca un receptor de top de fonduri guvernamentale
chineze din industria de LED-uri, IC øi IT, existæ o mare
probabilitate ca guvernul chinez sæ ofere sprijin monetar.
Alt motiv pentru care San'an Opto ar putea avea nevoie de
ajutor din partea unor grupuri de investiflii este în cazul în
care OSRAM solicitæ o ofertæ de licitare mai mare.  Con-
form unor analize furnizate de Peter Reilly, analist la
Jefferies, oferta actualæ a San'an Opto este prea scæzutæ.
Dacæ Osram va considera øi investifliile în fabrica de compo-
nente LED din Malaezia, s-ar putea ajunge la 80 de euro pe
acfliune, mai ales cæ preflul acfliunilor companiei de iluminat
din Germania au crescut cu aproximativ 10%. 

Siemens, unul dintre principalii acflionari, a dezaprobat
strategia de creare de oportunitæfli pentru noi investitori.
Anunflul CEO Osram, Olaf Berlien de a investi 3 miliarde
de euro în componente pentru sisteme de iluminat cu LED-
uri la noua facilitate de producflie din Malaezia a condus la
disensiuni cu cel mai mare acflionar Siemens în octombrie
anul trecut. Siemens dezaprobæ cele mai noi strategii de
business Osram în China, contracarând cu ample oportu-

nitæfli de afaceri coreene øi cu investitori din Taiwan. În
acelaøi timp existæ zvonuri cæ Siemens, care defline o
participaflie de 17% din Osram, ar fi în discuflii de a vinde
acfliunile cætre un investitor din China: Go Scale.

Go Scale Capital este/a fost aproape de a achizifliona
Philips LED Lumileds pentru 3,3 miliarde USD înainte ca
afacerea sæ fi fost blocatæ de guvernul SUA. Un semn (?) cu
privire la modul în care guvernele ræspund sau vor ræspunde
la astfel de achiziflii. 

Ministrul Economiei din Germania a negat cæ San'an
Opto va prelua Osram, dar a anunflat la sfârøitul lunii sep-
tembrie cæ va monitoriza îndeaproape evoluflia achizifliilor
companiilor germane cætre investitorii chinezi.

În Wirtschaftswoche, surse anonime remarcæ faptul cæ
guvernul german nu a exprimat îngrijorare sau planuri de a
împiedica o achiziflie a investitorilor chinezi a Osram.

San'an Opto flinteøte de fapt piafla de iluminat auto a
Osram (!?). 

Poziflia puternicæ, aproape de monopol, a Osram în
industria de iluminat auto a interzis practic accesul pro-
ducætorilor din China, Taiwan sau Koreea de a intra în acest
sector de piaflæ, conform analizei lui Ivan Lin, øef de
dezvoltare la LEDinside.

AAccflfliioonnaarriiaatt  OOssrraamm

RReezzuullttaattee  FFiinnaanncciiaarree  aallee  pprriimmiilloorr  3322  ffaabbrriiccaannflflii  iinn  iinndduussttrriiaa  LLEEDD  ddiinn  CChhiinnaa    TTrriimm  11--  33::  22001166

Cifra de afaceri Creøtere CA Profit NET Creøtere Profit NET  
Q1-Q3 2016 Mil USD 2016/2015 (%) Q1-Q3 2016 Mil USD 2016/2015 (%)

Primii 32 Fabricanfli China 16341,91 1712,57

Din care San’an Opto 663,61 24,55% 221,30 3,93%

1USD= 6,76RMB ( Yuan China)
Surse:
http://www.reuters.com/article/us-osram-sanan-m-a-idUSKCN1260WL
http://www.reuters.com/article/us-osram-licht-germany-china-idUSKCN1201JL
https://www.ft.com/content/6245e798-8bb4-11e6-8aa5-f79f5696c731
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-16/osram-jumps-after-siemens-proposes-separate-votes-on-ceo-cfo
http://www.businessinsider.com/r-osrams-ceo-clashes-with-siemens-over-led-strategy-2016-2
http://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/press/2016/20160122-Philips-and-consortium-led-by-GO-Scale-Capital-terminate-Lumileds-
transaction.html
https://www.osram.com/osram_com/press/press-releases/_business_financial_press/2015/investments-of-about-3-billion-create-new-growth-prospects-for-
osram/index.jsp
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-20/600703_2015_n.pdf
LEDinside 2 Noiembrie.2016  Skavy Cheng,  Judy Lin
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"Prin achiziflionarea Osram, San'an Opto va primi
biletul de intrare pe piafla de iluminat auto", a scris Lin.
Osram are de asemenea un portofoliu puternic de produse
în tehnologia cu LED-uri IR, canale de distribuflie bune øi
portofoliu complet de brevete LED. Toate acestea sunt
active atractive pentru producætorii chinezi, care doresc sæ
obflinæ acces pe piaflæ sau o cotæ mai mare de piaflæ interna-
flionalæ øi care, în acelaøi timp se încadreazæ în politicile de
integrare strategicæ industrialæ pe verticalæ ale guvernului
chinez. Osram a fæcut trecerea de la becuri la tehnologie de
iluminat, prin vânzarea Ledvance øi investind 1 miliard de
euro în noua fabricæ din Malaezia pentru a face chip-uri
pentru LED-uri.

Prin achiziflionarea Osram, industria de LED-uri din
China va fi în mæsuræ sæ-øi mæreascæ vizibilitatea interna-
flionalæ øi sæ mæreascæ dimensiunea sa de piaflæ, sæ depæøeascæ
concurenflii din SUA øi Japonia. "Aceasta este o miøcare
foarte interesantæ pentru San'an Opto øi s-ar putea sæ fie
una de succes, astfel încât acestea sæ poatæ genera sinergii
mari cu Osram", a declarat o sursæ din industrie. "Practic
aceleaøi sinergii pe care Osram încearcæ sæ le genereze cu
investiflia Kulim (în Malaezia), dar mult mai repede øi la o
scaræ mai mare”. 

77..  BBlloooommbbeerrgg  MMaarrkkeettss,,  3300  sseepptteemmbbrriiee  22001166.. Philips
negociazæ vânzarea Lumileds cætre Apollo Global.

Royal Philips NV este în discuflie pentru a vinde divizia
de componente LED pentru iluminat Lumileds firmei
americane de capital privat, Apollo Global Management
LLC, a raportat Bloomberg Technology.

Dupæ ce mai multe fonduri private de investiflii de ca-
pital au ieøit din negociere, Apollo este acum cel mai pro-
babil cumpærætor Lumileds. Cu toate cæ Philips avea ca scop
închiderea tranzacfliei pânæ la sfârøitul lunii octombrie, nu
existæ nici o garanflie a finalizærii tranzacfliei pânæ la sfârøitul
acestu an.

Philips este în discuflii cu cumpærætorii interesafli, a de-

clarat Steve Klink, purtætor de cuvânt de la Philips. Philips
a desprins divizia de Lighting în luna mai, iar acum încearcæ
sæ vândæ Lumileds øi sæ se concentreze pe afaceri de îngrijire
a sænætæflii.

Philips Chief Executive Officer Frans van Houten a
spus cæ este posibil ca Lumileds sæ se vândæ cu mai puflin
decât preflul iniflial cerut în ianuarie, când existau discuflii cu
GO Scale Capital. Conform estimærilor ING, Lumields are
o valoare de tranzacflionare de 2. miliarde de USD (conform
Bloomberg 2,8).

Philips a fost nevoit sæ renunfle la tranzacflia cætre fondul
de investiflii chinez GO Scale Capital of China în ianuarie
datoritæ unor aspecte legate de opoziflia guvernamentalæ a
SUA prin organismele sale de verificare øi veto asupra  achi-
zifliilor stræine legate de securitatea naflionalæ. Cumpærætori
precum KKR & Co., CVC Capital Partners sau Bain
Capital au fost printre pretendenflii pierzætori ai licitafliei.

Lumileds este cel mai mare furnizor de læmpi cætre in-
dustria auto øi echipeazæ practic una din trei autoturisme în
lume conform website’ului propriu. 

88..  CClleevveellaanndd  BBuussiinneessss::  0011  SSeepptteemmbbrriiee  22001166..  GE Lighting
renunflæ la pieflele din Asia øi America Latinæ.

GE Lighting a anunflat intenflia de a-øi stopa activitæflile
de vânzare din America Latinæ øi din Asia - o miøcare care
se adaugæ la recenta decizie a companiei de a reduce activi-
tæflile bazate pe tehnologiile tradiflionale din iluminat, in-
clusiv de închidere a øase unitæfli de productie, øi de a se
concentra în întregime pe LED-uri. GE Lighting a fæcut, de
asemenea, un alt anunfl în legæturæ cu aceastæ schimbare:
Intenflia de a deschide un „laborator de incubaflie”, care va
cæuta moduri noi de a utiliza LED-urile pentru tehnologii
"home connect”.

Compania a anunflat aceste decizii în data de 31 august.
Întrebatæ de ce GE Lighting a vrut sæ iasæ din Asia øi Ame-
rica Latinæ, Alicia Gauer, director de comunicare la GE
Lighting,  a menflionat schimbærile în curs din industria de

iluminat øi faptul cæ "industria de iluminat trece
printr-un schimb major de tehnologie, departe
de produsele tradiflionale de iluminat precum
cele incandescente, cu halogen øi læmpi fluores-
cente liniare, iar cererea consumatorilor pentru
iluminatul tradiflional a ajuns la un minim
istoric."

"Privind în perspectivæ, GE Lighting se va
concentra în întregime pe inovaflie øi dezvoltarea
de „connected home technology” cu LED-uri în
America de Nord, Europa øi Orientul Mijlociu."

Veniturile GE Lighting au scæzut cu „an
undisclosed amount” în primele øase luni ale
anului 2016, potrivit raportului trimestrial
General Electric. Declinul a fost cauzat de
"vânzæri tradiflionale de iluminat mai mici", dar a
fost "parflial compensat de o creøtere a venitu-
rilor din vânzarea de LED-uri", menflioneaza
raportul. În primele øase luni ale anului, GE
Lighting a generat aproximativ 29% din cei 3,663
miliarde USD din vânzæri – ceea ce echivaleazæ
cu peste un miliard de dolari.
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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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