anul XXVII

5/2020

www.consolight.ro

SOLUŢII ELECTRICE
PROFESIONALE
Cei mai Buni
lucrează cu Cei mai Buni
Bucureşti

Craiova

Constanţa

Oradea

Timişoara

Braşov

Cluj

Galaţi

Iaşi

Sibiu

E5_2020 scurt_E9/2008 8/19/20 2:52 PM Page 3

CUPRINS

APARATAJ ELECTRIC
EDITORI:
CROSSPOINT s.r.l.

4 Alege Leon! Aparataj modular cu personalitate, în portofoliul Consolight
14 Pentru spații moderne: Viko by Panasonic
30 Noutăți B.M.WIRE CONNECTIONS SR.L.
36 Noutăți de la Beckhoff Automation

ARTECNO BUCUREȘTI s.r.l.

SOFTWARE
021332, BUCUREȘTI, Sector 2
Sos. Mihai Bravu, nr. 110,
Bl. D2, sc. B, ap. 64
tel: 0722-404-508

www.electricianul.ro
rev.electricianul@gmail.com
CU COLABORAREA:
CNRI
Comitetul Național Român
de Iluminat
SIEAR
Societatea de Instalații Electrice
și Automatizări din România
ARTS
Asociația Română pentru
Tehnică de Securitate
AREL
Asociația Română a
Electricienilor
REDACTOR TEHNICO-S, TIINT, IFIC

Prof. dr. ing.
NICULAE MIRA
RECENZORI S, TIINT, IFICI

Prof. dr. ing. ȘERBAN LAZĂR
Dr. ing. MIHAI HUSCH
Prof. dr. ing. IOAN BORZA
Prof. dr. ing. JAN IGNAT
Prof. dr. ing. ANTONIU DOMȘA
Prof. dr. ing. GABRIEL ISPAS
Conf. dr. ing. DANIEL POPESCU
Ș. l. drd. ing. SILVIU GHEORGHE

6 Cinci aplicații zenon pentru perioade de criză
34 În cloud: Găsirea mai rapidă a datelor dispozitivelor și începerea imediată a lucrului

CABLURI S, I ACCESORII
8 Industrial Communication: Cabluri de date de joasă frecvență
24 Accesoriile HELUKABEL - Aceeași calitate sub același brand

ECHIPAMENTE
10 Echipamente de prindere cu vacuum în automatizările industriale
38 Sistem de măsurare multicanal a energiei electrice SENTRON 7KT PAC1200

MÆSURARE ØI TESTARE
16 IZYTRON IQ - o nouă dimensiune a tehnologiei de testare
32 DLRO2 - noul microohmetru Ducter™ Megger

RETELE DE DATE
22 Single Pair Ethernet - o privire către viitor

REGLEMENTÆRI
40 Despre revizuirea unor normative tehnice

TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATĂ

CRISTINA CHIVĂRAN
GRAFICĂ COMPUTERIZATĂ

MIHAI CHIVĂRAN

OPINII
42 Radiație UV (II)

DIRECTOR EDITORIAL

MIHAI MATEESCU
DIRECTOR GENERAL

DORU PETRESCU

ILUMINAT
44 PREMIERĂ ÎN LUMINOTEHNICA AUTOHTONĂ - Compania românească

ELECTROMAGNETICA a realizat nocturna de pe arena de atletism din Craiova

I.S.S.N. 1223 - 7426
c COPYRIGHT 1996
ARTECNO BUCUREȘTI

45 Consorțiul Repro-light lansează LLT - sistem optic inteligent pentru LED
46 Samsung Electronics a lansat familia de LED „Human Centric Light-HCL” pentru
îmbunătățirea iluminatului de interior

ELECTRICIANUL 5/2020

3

30 Lighting Science oferă o lampă cu LED

E5_2020 scurt_E9/2008 8/19/20 2:52 PM Page 4

APARATAJ ELECTRIC

Alege Leon! Aparataj modular cu
personalitate, în portofoliul Consolight
Consolight, cu aproape 25 de ani de experiență pe piața
distribuției de materiale electrice, a constatat urmărind evoluția
anuală a aparatajului de câmp, o cerere tot mai mare pentru
standardul modular.

Consolight, specialist pe piața distribuției de materiale și
sisteme pentru instalații electrice, gestionează numeroase
game și furnizori de aparataj de câmp, standard german și
modular. Analizând evoluția vânzărilor cantitative din ultimii
ani, Consolight a observat cererea în creștere pentru apara tajul standard modular, numit și standard italian.
Aparatajul standard italian, prin modularitatea sa, oferă
utilizatorilor o mult mai complexă și completă configurare a
funcțiunilor într-o singură zonă de acționare.
Nu în ultimul rând, standardul italian se remarcă și prin
designul deosebit, forma ramelor și mecanismelor este fină
și îngustă, din punct de vedere vizual oferă suplețe întregului
ansamblu.

4
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Gama LEON este alegerea Consolight pentru a acoperi
nevoia în creștere a utilizatorilor pentru aparataj de câmp cu
design modern, suplu și funcțiuni de la simple la avansate.
Gama LEON mai îndeplinește o cerință venită din partea
pieței, raportul excelent calitate – preț.
Aparatajul LEON, ca orice aparataj pe standard modular,
este compus din doza pentru montaj îngropat, mecanisme,
suport și rame, acestea putând fi combinate în funcție de
necesități pentru a alcătui grupuri de câte 2, 3, 4 sau 7
module.
Mecanismele disponibile în gama LEON acoperă toată
gama de funcțiuni, de la simple la avansate. Începând de la
butoane, întrerupătoare, prizele de 1 sau 2 module – toate
având protecție pentru copii, prize TV, de telefon sau de date
și până la funcțiuni avansate, cum ar fi dimmere, senzori și
funcțiuni de control acces sau semnalizare pentru zone comerciale.
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Cu trei linii principale de design al ramelor, toate remarcându-se prin finețe și rezistență, gama LEON oferă variantele de rame cu aspect clasic sau lux:
• rame cu aspect clasic - alb pur sau culori metalice,
• rame lux cu aspect metalizat – finisaje de culoare
argintiu, bronz, titan, antracit,
• rame lux cu aspect de lemn – finisaje în culorile cireș,
nuc, bambus și wenge,
• rame lux cu aspect sticlă – finisaj alb sau negru.
Ramele lux primesc un plus de stil și eleganță prin adăugarea unor inserturi interioare ce conturează și mai bine
aspectul mecanismelor montate. Inserturile pot fi alese în
orice combinație, toate potrivindu-se perfect cu ramele lux și
sunt disponibile pe culorile: alb, fumuriu, antracit, argintiu și
titan.
Mecanismele pot avea și ele finisaje de culoare diferite,
clienții având posibilitatea de a alege dintre culorile: alb,
fumuriu, antracit, argintiu și titan.
De aceea se poate spune despre gama LEON că oferă
posibilități nelimitate de alegere, potrivindu-se în orice zonă
de utilizare, în locuințe, birouri sau zone comerciale și instituții publice.

Din punct de vedere tehnic, modul de realizare a produselor din gama LEON le face ideale pentru orice mediu.
Realizate din policarbonat, acestea au rezistență mărită la
factorii externi - zgâriere, temperaturi ridicate, radiații UV,
fiind testate și certificate de organisme internaționale cum
este TUVRheinland. Un plus pentru utilizatori îl reprezintă și
tratamentul antistatic al suprafețelor ramelor.
Modalitatea de compunere și instalarea prin clipsare au
reprezentat alți factori datorită cărora Consolight a decis să
includă în oferta sa gama LEON. Montajul prin clipsare face
ca mecanismele să fie ușor de instalat și de extras din suport, acest lucru oferind viteză și ușurință de lucru instalatorilor electricieni, criteriu foarte important în decizia de
achiziție a unei game pentru proiecte de anvergură, cum ar fi
ansamblurile rezidențiale la cheie.
Compania Consolight a demarat la începutul acestei veri
un program amplu de promovare a gamei LEON către
utilizatorii finali, o campanie de comunicare în piață a
disponibilității acestei game în portofoliul său, susținându-și
clienții cu condiții deosebite.
Designul modern al ramelor, mecanismele cu funcțiuni
inovative, calitatea certificată și condițiile comerciale
deosebite, toate acestea sunt motive pentru a alege LEON!
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Cinci aplicații zenon pentru perioade de criză
Echipa Kreatron Automation
Criza generată de coronavirus a dezvăluit vulnerabilitatea
sistemelor noastre economice. Facilitățile de producție care deja
au făcut un progres major spre digitalizare sunt acum mai bine
poziționate pentru a se adapta în mod flexibil la schimbări.
COPA-DATA deja a rezolvat o bună parte din provocările actuale,
iar aceste soluții se reflectă în dezvoltarea zenon.

Restricțiile privind desfășurarea afacerilor, legate de criza
generată de coronavirus, încep să fie ridicate gradual în mai
multe țări. Pentru mai multe companii, întrebarea în momentul de față este cum să își desfășoare activitățile pe
viitor. Ce investiții sunt necesare pentru a fi mai bine pregătiți
pentru asemenea evenimente în viitor? Cum pot companiile
să își îmbunătățească echipamentele și să își reducă costurile? Digitalizarea va juca un rol-cheie în modul în care
companiile vor dezvolta și implementa strategiile referitoare
la soluții. Ca producător de software în sectorul de auto matizări, ne ajutăm clienții să își mențină operațiile de producție în cel mai bun mod posibil, chiar și în cele mai
dinamice perioade. Le oferim clienților instrumentele tehnice
necesare pentru a acționa flexibil, în siguranță și rapid, chiar
și în situații neprevăzute – fie în sectorul de alimentare cu
energie sau în sectorul de producție alimentară, farmaceutică
și de automobile.

sau instabilitatea politică. Așadar, zenon are multă experiență
când vine vorba de asemenea provocări. Experiența noastră
contează mai ales în menținerea infrastructurilor critice în
timpul situațiilor extreme. Află mai multe despre cum platforma noastră zenon ajută clienții cu cinci dintre provocările
organizaționale generate de criză.
1. Instrucțiuni clare: Smart Checklist
Chiar și atunci când comunicația este întreruptă de factori
externi, instrucțiunile de lucru trebuie să fie comunicate
rapid, eficient și în mod flexibil. În multe companii și organizații, există scenarii care au fost construite în jurul unor
planuri aflate pe hârtie și care nu includ dezvoltări digitale mai
recente. Smart Checklist din zenon este creat pentru a
înlocui listele de hârtie din producție. Este un instrument dovedit în a ajuta organizațiile să avanseze prin comunicarea
clară și fără întârziere a instrucțiunilor de lucru modificate.
zenon Smart Checklist poate fi folosit nu numai pe mașini
sau PC-uri, dar și pe device-uri mobile. Acest lucru permite
angajaților autorizați să updateze lista indiferent de locație,
chiar și fără acces la un PC standard.
2. Păstrați distanța dar mențineți legătura

Prezent în infrastructuri critice în toată lumea

Asigurarea distanței între angajați este una dintre modazenon este folosit în întreaga lume. Clienții noștri acțio - litățile prin care putem limita răspândirea coronavirusului.
nează în regiuni care de regulă se confruntă cu situații zenon face acest lucru ușor în ceea ce privește partea de
neprevăzute cum sunt dezastrele naturale, penele de curent inginerie. zenon Editor suportă logarea multi-user, astfel, mai
6
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mulți dezvoltatori de proiecte pot colabora în același timp din
diferite locații. Acest lucru înseamnă că proiectele pot fi
implementate chiar dacă există restricții de circulație și se
lucrează de la domiciliu. Prin funcția Hot Reload, clienții pot
transfera modificările în Runtime în timpul funcționării și le
pot uploada fără restart, astfel ajutând la reducerea volumului
de lucru de la fața locului în ceea ce privește mentenanța.
Redundanța integrată în rețea asigură fiabilitate maximă.
3. Control de la distanță: birou la domiciliu pentru
operatorii de mașini?
Din motive de securitate, mașinile nu pot fi folosite decât
direct la fața locului. Chiar și așa, multe sarcini referitoare la
monitorizarea și optimizarea echipamentelor pot fi îndeplinite
de la distanță. zenon oferă opțiuni flexibile pentru monitorizare, evaluare și control de la distanță – fie de pe un PC aflat
la domiciliu sau de pe un device mobil.
4. „Astăzi facem pâine, mâine bere”
Pandemia curentă scoate în evidență cât de important
este pentru companii să își poată converti rapid activitățile de
producție. Acest fapt se poate datora fluctuațiilor mari în
cereri sau erorilor din lanțurile de aprovizionare. În plus, o
companie ar putea decide într-un timp foarte scurt să producă bunuri necesare pe timpul crizei – de exemplu, să
producă dezinfectanți în loc de alcool sau aparate de respirat
în loc de motoare de mașini. Îndată ce pandemia se temperează, această flexibilitate modulară a producției pentru
diferite bunuri va crește în importanță.

zenon suportă retehnologizarea rapidă a mașinilor și
echipamentelor. Acest lucru include procese periodice de retehnologizare, ajustări pe termen scurt și concepte modulare
de fabricație. Cu zenon Recipe Administration, este de
asemenea foarte ușor de editat și salvat orice număr de
seturi de parametri. Astfel, se poate implementa o schimbare rapidă de producție. Utilizatorul transferă valorile setate
la nivelul procesului prin apăsarea unui buton, ceea ce generează schimbări ample în sistem. zenon oferă mecanisme de
securitate sofisticate și un management comprehensiv al
utilizatorilor și permisiunilor acestora. Este posibil să controlezi, monitorizezi și stochezi atât accesul la rețete, cât și
executarea lor corectă. Cu zenon Batch Control, proprietarii
proceselor pot crea și adapta rețetele intuitiv, fără cunoștințe
de programare, folosind o interfață grafică. Astfel sunt reduse costurile și este crescută flexibilitatea, fără a pune în
pericol securitatea procesului sau continuitatea rețetelor.
5. Rapid și sigur
Infrastructurile critice cu rețele de comunicație extinse
sunt în mod deosebit vulnerabile și ținte atractive pentru
atacuri cibernetice. Un atac reușit ar reprezenta un pericol
considerabil dincolo de mașinile individuale. COPA-DATA
este certificată în concordonță cu IEC 62443, standardul
pentru securitate în rețele industriale de comunicație. Acesta
oferă un cadru de lucru pentru securizarea automatizării
industriale și a sistemelor de control-comandă, îmbunătățindu-le securitatea în mod optim și constant. Redundanța
este un factor cheie în asigurarea fiabilității infrastructurilor
critice. zenon asigură redundanță fără probleme și con sistență maximă a datelor astfel încât nicio cantitate de date
nu este pierdută, iar funcționarea este neîntreruptă. Cu
funcția Hot Reload, clienții pot transfera schimbările în
Runtime în timpul funcționării și le pot uploada fără restart –
până la web client.

Optimizați costurile, îmbunătățiți eficiența
În mod deosebit în perioade economice dinamice, atenția
este orientată spre reducerea costurilor de producție. Pentru
a se putea lua decizii optime rapid, mașinile, echipamentele
și locațiile trebuie să fie comparabile pe baza datelor solide,
în toate locațiile și ierarhiile. Astfel, un sistem de management al datelor energetice (EDMS), bazat pe zenon, permite
clienților să identifice punctele slabe. Prin rapoarte despre
consum, date cheie disponibile în timp real și corelarea cu
cantitățile din producție, zenon ajută clienții să identifice
potențialul de optimizare.
Proprietarii de proiecte și designerii pot obține economii
adiționale cu zenon prin inginerie automatizată. Aplicând cele
mai bune practici, proiectele pot fi create și distribuite parțial
sau în totalitate automat în zenon. Acest lucru permite companiilor să investească resurse într-un mod mai eficient în
viitoare proiecte, inclusiv în sustenabilitate și digitalizare –
astfel obținând un avantaj în fața competitorilor.
office@kreatron.ro
www.kreatron.ro
ELECTRICIANUL 5/2020
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Industrial Communication:
Cabluri de date de joasă frecvență
Ing. Dan Ciortea, LAPP România
Continuăm seria articolelor dedicate conceptului Industry
4.0 deoarece subiectul este în plină dezvoltare și are nevoie
de o bună tratare și aprofundare. Dorim să stabilim doar
criterii principiale care să ajute la selecție corectă a cablurilor
și sistemelor de conectică, astfel încât utilizatorii să beneficieze de soluțiile optime.
LAPP are în portofoliul de produse un întreg brand
comercial destinat cablurilor de date de joasă frecvență,
conectori sau cabluri premufate, UNITRONIC ® . Acesta
cuprinde cabluri de date de joasă fecvență, cabluri pentru
magistrale de date de tip AS-Interface, Modbus, SUCOnet P,
Modulink P, VariNet-P, Profibus DP, Profibus PA, CAN,
DeviceNet, BUS IS, FOUNDATION Field, CC-Link, BUS
SAFETY, INTERBUS, EIB / KNX, conectori pentru Profibus,
Can, senzori sau actuatoare și o gamă foarte largă de cabluri
premufate și accesorii.
Ce este specific cablurilor de date de joasă frecvență?
Răspunsul la această întrebare va soluționa și modul de
proiectare și realizare a acestora.
În primul rând discutăm despre cabluri destinate unor
semnale mici, analogice sau digitale. Curenții vehiculați prin
aceste cabluri sunt cuprinse între µA și zeci sau sute de mA
deci secțiunile conductorilor sunt mici. În al doilea rând
trebuie să privim la modul foarte serios protecția semnalelor
împotriva zgomotului electromagnetic, în special în cazul
mediului industrial.
Protecția împotriva interferențelor electromagnetice se
realizează ținând cont în special de frecvență. Cea mai simplă
cale de a proteja o pereche de conductori este torsadarea,
procedeu care simetrizează geometric cei doi conductori din
pereche față de sursele de câmp electromagnetic exterior.
Astfel se obține o rejecție de mod comun, adică tensiunea
indusă în conductorul “a“ are aceeași valoare cu cea indusă
în conductorul “b“ și suma lor este nulă. Pe măsură ce frecvența crește, numărul de torsadări pe unitatea de lungime
trebuie să crească. Cablurile din familia LYY (TP) sau LHH
(TP) produse de LAPP sunt construite pe această logică.
Deoarece discutăm despre frecvențe joase, a doua cale
de a imuniza cablurile de date sunt ecranele din țesătură de
cupru cositorit. Adâncimea de pătrundere a câmpului electromagnetic exterior este în funcție de frecvență și de rezis tivitatea materialului cu care este construit ecranul. În con secință, pentru frecvențele zgomotului electromagnetic din
mediul industrial, dominat de fundamentală și armonicile
inferioare, ecranul din țesătură din lițe de cupru stanat
reprezintă cea mai viabilă soluție. Ecranul din folii de mase
plastice laminate cu folii de aluminiu nu poate asigura
protecția la interferențele electromagnetice, fiind penetrat de
către acestea. Deși mulți producători pun pe piață aceste
tipuri de cabluri de date ecranate, sub același nume, o
8
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atenție mărită trebuie acordată densității optice a ecranului.
Un cablu ecranat cu o țesătură cu ochiuri mari nu va oferi o
protecție corectă. LAPP, prin geometria ecranului și densitatea lițelor din acesta, asigură o protecție optimă a sem nalelor.
Cum puteți compara două cabluri care au aceeași denumire, număr de conductori și secțiune ? Relativ ușor, comparând indexul cuprului (cantitatea de cupru utilizată pentru
producerea unui kilometru de cablu), valoare pe care un
producător serios trebuie să o facă publică. Dacă presu punem că secțiunile conductorilor sunt reale, cablul care are
un index al cuprului mai mic va avea un ecran țesut cu lițe
mai subțiri sau cu densitate optică mai mică, deci nu va oferi
o protecție corectă la interferențele electromagnetice! De
aceea nu toate cablurile denumite, de exemplu, LiYCY oferă
aceeași protecție la interferențele electromagnetice.
Următoarea cale de a crește imunitatea împotriva interferențelor este combinarea primelor două sisteme, adică prin
torsadarea perechilor și ecranul colectiv țesut din lițe de
cupru stanat.
În fine, dacă diafonia între perechi trebuie strict controlată, fiecare pereche în parte poate beneficia de ecran țesut
și întregul cablu de un ecran colectiv țesut din lițe de cupru
stanat.
LAPP oferă toate aceste variante, atât pentru pozare fixă
cât și pentru mișcări repetitive. În același timp, sistemele de
izolații pot fi gândite pentru aplicații în care agresiunile
mecanice, termice sau chimice sunt la niveluri ridicate. De
exemplu, UNITRONIC® FD CP (TP) plus are perechi torsadate și ecran colectiv, izolații de conductor din poliolefină
astfel încât să ofere capacitatea electrică redusă, și manta
din poliuretan care îi permite executarea mișcărilor repetitive,
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în sisteme de lanț port-cablu între -40 și + 80˚C.
Modul de realizare și materialele utilizate permit
garantarea a 10 milioane de cicluri de îndoiredezdoire.
Cablurile destinate magistralelor de date au o
altă logică de protejare împotriva interferențelor
electromagnetice. Deoarece în cazul acestora
discutăm despre frecvențe mai mari, simpla
ecranare cu țesătură din lițe de cupru stanat nu
mai poate asigura o protecție eficientă, deoarece
geometria ecranului permite penetrarea, prin
golurile acestuia, a interferențelor cu frecvențe
superioare. Din această cauză, sis temul de
ecranare va beneficia de un ecran interior din
folie de masa plastică aluminizată și un ecran din
țesătură din lițe de cupru stanate. Acesta din
urmă joacă și rolul firului de drenă care
echipotențializează ecranul din folie. Și, în acest
caz, densitatea optică a ecranului țesut joacă un
rol decisiv, fiindcă în mediul industrial câmpurile
electromagnetice cu frecvență joasă sunt prevalente.
LAPP oferă produse premium care garantează o
funcționare corectă a sistemului pe întreaga durată de viață
a acestuia, pornind de la cabluri și terminând cu partea de
conectică. Doar pentru magistralele de date de tip Profibus,
LAPP oferă 31 de tipologii de cabluri, pentru pozare fixă,
pentru mișcări repetitive, pentru temperatură până la 180˚C,
cabluri destinate industriei alimentare, cabluri armate sau
hibride.
Un aspect demn de remarcat este cel al cablurilor premufate destinate sezorilor și actuatoarelor. Deși piața oferă

foarte multe variante este lesne de înțeles că cel realizat de
producătorul de cabluri și conectori va avea parte de cel mai
înalt know-how.
LAPP oferă în acest segment atât produse standard cât și
produse realizate la cerere, conform aplicației clientului. Sistemul de producție este semi-automatizat, fapt care permite
obținerea unei calități premium constant.
Specialiștii LAPP România vă stau alături pentru alegerea
celor mai potrivite produse care să garanteze funcționarea
ireproșabilă.
Ne puteți contacta pe www.lapp.ro și pe shop.lapp.ro.
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Echipamente de prindere cu
vacuum în automatizările
industriale
Adeseori în procesul de producție obiectele sau părți ale
acestora trebuie manevrate dintr-un loc în altul sau ținute în
poziție fixă. De exemplu, în timpul montării automate a
aparatelor electronice, unele componente trebuie extrase din
container și așezate pe placa cu circuite imprimate. Vă puteți
imagina și dumneavoastră mult mai multe situații asemănătoare.
Pentru mutarea obiectelor dintr-un loc în altul putem utiliza un
echipament de prindere mecanic, dar este o metodă destul de
dificilă, puțin răspândită, care poate fi mai degrabă adaptată unui
proces concret, pentru că trebuie măsurată forța cu care este
presat obiectul mutat. O asemenea copiere a naturii nu este
ușoară și, de aceea, în multe procese, se folosește o metodă
mult mai simplă și care are totodată multe avantaje - fixarea prin
sucțiune a obiectului cu ajutorul vacuumului. Caracteristici
importante ale acestei soluții sunt scalabilitatea și ușurința de
utilizare.

Cu siguranță, oricine, chiar și persoanele care nu au de-a
face în fiecare zi cu automatizările industriale, va înțelege în
mod intuitiv în ce constă utilizarea vacuumului pentru prinderea obiectelor. Mașina care utilizează această metodă operează cu un braț cu un capăt adecvat, adaptat obiectului (sau
cu un adaptor cu o serie de capete), prin care este aspirat
aerul. Aceste capete sunt denumite ventuze de aspirație.
Aspirarea este produsă de vacuumul obținut cu ajutorul pompei și este controlată de supapa deschisă în momentul
contactului dintre ventuză și obiect. Vacuumul care apare în
spatele ventuzei încearcă să tragă obiectul prin aceasta, ceea
ce nu este posibil din cauza dimensiunilor obiectului. În
această situație, obiectul se va comporta ca un dop menținut
pe poziție de vacuum.
Această metodă de prindere a obiectelor poate fi folosită
în mai multe moduri, deoarece forța cu care este ținut
obiectul depinde de valoarea vacuumului și de aria suprafeței
asupra căreia acționează. Prin urmare, forța poate fi modificată prin alegerea corespunzătoare a parametrilor menționați. Echipamentele de prindere cu vacuum pot fi folosite cel
mai ușor pentru manipularea obiectelor cu suprafețe mari,
plate, care asigură o bună aderență a capetelor. Apar însă
dificultăți atunci când obiectele au forme complicate și o
greutate mare. În această situație, trebuie realizată o ventuză
specială sau o matrice cu mai multe ventuze. Metoda
vacuumului este una de uz general, potrivită cu diverse
obiecte, indiferent de materialele din care sunt fabricate
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acestea. Fapt important, această metodă nu influențează
caracteristicile obiectelor manevrate, spre deosebire, de
exemplu, de dispozitivele de prindere magnetice, care pot
cauza o magnetizare secundară a obiectelor metalice.
Metoda vacuumului are două avantaje, menționate chiar
în introducere. Primul este ușurința utilizării și înțelegerii
principiului de funcționare. Astfel, nu va pune probleme
constructorilor de mașini, nici personalului de mentenanță. În
al doilea rând, este ușor scalabilă. Înseamnă că poate fi
folosită la fel de bine pentru manevrarea elementelor miniaturale, precum roți dințate ale ceasurilor sau componente
electronice SMD, precum și a celor mari, precum subansambluri ale vehiculelor montate pe bandă, foi de tablă,
scânduri sau elemente de mobilier.
Unul dintre cei mai importanți producători de elemente
pentru echipamentele de prindere cu vacuum este concernul
global Schmalz, originar din Germania. Oferta extrem de
bogată pentru automatizări a acestuia cuprinde toate componentele necesare pentru construirea sistemului de prindere.
Construirea unui asemenea sistem, deși pare ușoară, poate
pune însă anumite probleme. De aceea, firma Schmalz oferă
asistență în alegerea componentelor adecvate cerințelor și
chiar proiecte de sisteme cu vacuum „la cheie”. Nu este lipsit
de însemnătate faptul că aceștia dispun de cu noștințe
dobândite direct sau indirect pe baza numărului enorm de
aplicații realizate de clienții din diferite domenii, folosite pentru
manipularea unor obiecte din diverse materiale.
Datorită orientării consecvente spre client, capacității de
inovare, calității excelente a produselor și competențelor de
consiliere complexe, Schmalz este lider de piață în domeniul
automatizărilor cu vacuum. La sediul central al firmei din
Germania și în cele 19 filiale, aproximativ 1500 de lucrători
produc componente destinate echipamentelor de prindere
cu vacuum, inclusiv elemente pentru macarale acționate
manual și pentru fixarea lemnului sau a metalului în timpul
prelucrării. În oferta companiei putem găsi tot ceea ce este
necesar pentru construirea unui echipament de prindere cu
vacuum care funcționează eficient. Calitatea foarte bună a
produselor și modul de funcționare a firmei sunt confirmate
de numeroase certificate. Dintre acestea, merită menționate:
DIN ISO 9001 (managementul calității) din 1994, DIN ISO
14001 (managementul de mediu) din 1997, DIN ISO 50001
(managementul energiei) din 2012.
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Ventuzele de aspirație
Ventuza de aspirație este unul dintre cele mai
importante ele mente ale unui sistem de prindere cu
vacuum și, totodată, componenta cea mai delicată și mai
expusă la riscul deteriorării. Această ventuză este proiectată
să asigure un contact corespunzător de etanș cu obiectul și
fixarea aces tuia pe durata manipulării cu ajutorul
vacuumului. Deteriorările apar cel mai adesea la contactul
direct cu obiectul manevrat, care poate fi rugos, poate avea
o temperatură ridicată, alteori poate fi și murdărit cu unele
substanțe folosite în timpul producției.
Așa cum bine știm, un echipament este supus riscului
de avarie în aceeași măsură în care este expus cel mai slab
element al acestuia. De aceea, alegerea ventuzei de
aspirație și a materialelor din care va fi aceasta realizată este
hotărâtoare pentru funcționarea fiabilă, fără defecțiuni, a
echipamentului automat în procesul de producție.
Specialiștii de la firma Schmalz își dau bine seama de
acest lucru. Firma oferă un bogat sortiment de ventuze de
aspirație din diverse materiale durabile, proiectate pentru a
răspunde cerințelor adaptate la diferite profiluri de
producție. Majoritatea ventuzelor de aspirație sunt fabricate
din elastomeri speciali. Important este și faptul că acestea
sunt prevăzute cu racorduri care permit înlocuirea rapidă,
facilitând astfel operațiunile de service sau de adaptare a
liniilor la noi obiecte.
Ventuzele de aspirație pot fi clasificate în funcție de
forma acestora și de tipul materialului manipulat.
Simplificând, putem spune că forma unei ventuze de
aspirație este determinată de forma obiectului manevrat.
Ventuzele de aspirație rotunde sunt potrivite pentru
manipularea obiectelor cu formă regulată sau pentru
construirea de ansambluri alcătuite din mai multe ventuze și
un adaptor. Ventuzele de aspirație ovale sunt adecvate
pentru manipularea obiectelor lungi și înguste. Multe
ventuze de aspirație sunt prevăzute cu un burduf, care are
un dublu rol. În primul rând, acesta com pensează
diferențele din înălțimea la care ventuzele sunt aplicate pe
obiect, ceea ce este important pentru mane vrarea
obiectelor cu diferențe de înălțime, orientate în diferite
moduri, cu detalii convexe sau concave. În al doilea rând,
burduful este potrivit și pentru manipularea elementelor
delicate, pentru că reprezintă un amortizator între brațul
echipamentului automat (sau al robotului) și obiect.
Materialul din care este realizată ventuza trebuie adaptat
la materialul obiectului fixat. Ventuzele de aspirație
destinate manipulării obiectelor delicate trebuie să fie
fabricate din elastomeri moi. Pe de altă parte, ventuzele de
aspirație pentru lemn sau tablă sunt realizate dintr-un
material mai tare, fiind adeseori adaptate pentru
funcționarea la o temperatură ridicată. Materialul moale al
ventuzei de aspirație creează în mod natural o îmbinare
etanșă, cel tare necesitând însă ca suprafața de contact cu
obiectul manipulat să fie etanșată, de exemplu, cu ajutorul
unui elastomer. În alegerea materialului ventuzei de
aspirație sunt importante și cerințele prevăzute de
standarde - piesele metalice folosite în unitățile de producție
vor diferi de cele folosite în domeniul farmaceutic sau în
industria alimentară.
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În oferta Schmalz putem găsi ventuze de aspirație pentru
orice tip de obiect, material și din orice ramură industrială.
Acestea pot fi utilizate pentru manevrarea ambalajelor din
carton, a pungilor, a ambalajelor din plastic și a blisterelor,
foliilor, sticlei, materialelor compozite etc. Ventuzele respectă standardele internaționale aplicabile în industria
alimentară, farmaceutică și în alte domenii, iar materialele
folosite pentru construirea ventuzelor de aspirație nu lasă
urme pe obiectele manipulate. Unele modele de ventuze
sunt rezistente la temperaturi ridicate, de până la 600°C,
ceea ce este foarte util în cazul prelucrării termice. Firma
oferă și numeroase accesorii, precum profile de etanșare
pentru suprafețe rugoase, netede și texturate, flanșe, filtre,
inserții de etanșare și elemente de sprijin.

Elemente de montare
În cea mai simplă variantă, o singură ventuză de aspirație
poate manipula un singur obiect, unul nu foarte greu, însă cu
ajutorul unei matrici de ventuze pot fi manevrate și obiecte
mari, masive sau mai multe obiecte, de exemplu toate
tabletele sau biscuiții din blister.
Firma Schmalz oferă o gamă largă de accesorii destinate
integrării ventuzelor de aspirație sau a echipamentelor de
prindere speciale cu circuitul de vacuum. Este vorba, de
exemplu, de racorduri cu articulație, multidirecționale și
pentru îmbunătățirea contactului ventuzelor cu suprafața
neuniformă a obiectului. Pentru atenuarea efectelor
diferenței de înălțime sunt disponibile compensatoare cu
arcuri. În mod suplimentar, acestea ajută la ridicarea și coborârea delicată a obiectelor. În oferta firmei putem găsi și
kituri de montaj pentru echipamente de prindere care includ
și lagăre. Acestea sunt proiectate pentru compensarea
diferenței de înălțime din sistemele de prindere fără riscul de
blocare. Alte suspensii, precum FST-C, sunt destinate
construcției de echipamente pentru manevrarea obiectelor
răsucite sau încrețite, fără riscul desprinderii straturilor (în
cazul panourilor de mobilier) sau al deteriorării acestora.
Este foarte greu să enumerăm toate accesoriile oferite de
Schmalz. Este de ajuns să spunem că în oferta firmei se află
componente cu ajutorul cărora poate fi realizat orice
echipament de prindere, pentru orice tip de obiect, iar
profesioniști experimentați vă vor ajuta să alegeți soluția
potrivită pentru aplicația dvs.

Generatoare de vacuum
Chiar și cel mai bine construit echipament de prindere cu
vacuum nu poate fi utilizat fără vacuumul produs, în general,
de un generator de vacuum. Funcția acestuia poate fi
îndeplinită de un circuit pneumatic cu ejector, de o pompă
sau o suflantă.
12
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Avantajul generatoarelor pneumatice de vacuum îl
reprezintă timpul scurt dintre alimentarea cu aer și obținerea
vacuumului, precum și posibilitatea, rezultată din dimensiunile mici și greutatea mică, de integrare directă cu brațul
de prindere. Ejectoarele oferite de Schmalz sunt echipate cu
soluții inteligente care asigură controlul consumului de
energie și al procesului. Utilizarea ejectorului necesită o
sursă de aer comprimat, al cărui flux determină apariția
vacuumului. Există variante de ejectoare, care pot fi legate în
serie, creând astfel mai multe surse de vacuum.
Generatoarele de vacuum electrice funcționează pe baza
unei pompe sau suflante. Avantajul soluțiilor oferite de
Schmalz îl reprezintă posibilitatea integrării facile cu brațul
robotului sau cu un alt tip de echipament de prindere, precum și funcționalitatea integrată de reglare a valorii vacuumului. Spre deosebire de ejector, dimensiunile pompei nu
permit, de obicei, încorporarea directă a acesteia în dispo zitivul de prindere, dar există soluții destinate integrării cu
ușurință în brațul robotului. Cel mai adesea, acest tip de
generatoare este folosit atunci când nu există acces la o
sursă de aer comprimat sau când este necesar un vacuum
cu o valoare mare.
Ejectoarele oferite de Schmalz au diferite dimensiuni.
Acestea sunt foarte eficiente, fiabile, iar în interiorul lor este
integrat un amortizor. Sunt potrivite pentru sisteme cu generare de vacuum centralizată sau dispersată. Anumite
modele pot fi conectate în serie, fiind montate direct pe
furtunul (conducta) de alimentare cu aer comprimat. Unele au
integrate ventile la admisie sau la evacuare, iar cele mai
extinse sunt echipate cu un senzor de presiune. O opțiune
suplimentară este funcția de economisire a aerului comprimat,
precum și de control al alimentării și al etapelor procesului de
prindere și fixare. Cu ajutorul accesoriilor oferite de firma
Schmalz pot fi construite terminale compacte alcătuite din cel
mult 16 ejectoare fixate într-un singur bloc.
Generatoarele de vacuum electrice oferite de Schmalz nu
necesită alimentarea cu aer comprimat. Funcțiile inteligente
de control integrate facilitează utilizarea corespunzătoare,
economică a generatorului în aplicație. Forma carcasei le
predispune pentru aplicațiile care includ brațe de roboți sau
pentru manipularea staționară a materialelor cu ajutorul coboților, adică al roboților colaborativi. În generatoarele electrice, vacuumul este obținut cu ajutorul unei pompe de
vacuum sau al unei suflante.
Pompele de vacuum creează vacuum cu o valoare mare
și un debit redus. Firma Schmalz oferă pompe lubrifiate cu
ulei, pentru funcționare uscată sau cu inel de apă. Suflantele
permit obținerea unui debit mare, cu o valoare relativ mică a
vacuumului creat. Soluțiile oferite de Schmalz cuprind funcționalitatea opțională de control al vitezei de rotație a motorului suflantei și un circuit electropneumatic de inversare.
Alături de pompe, compania livrează și accesorii precum:
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rezervoare de vacuum, mini-centrale de vacuum (alcătuite
din pompă, rezervor, dispozitiv de monitorizare și regulator)
și unități de vacuum compuse din ejector, rezervor, dispozitiv
de monitorizare și regulator.

Sisteme de prindere cu vacuum „la cheie”
Firma Schmalz proiectează „la cheie” sisteme de
prindere gata de montare pe brațe de roboți sau pe
echipamente automate. Acestea sunt proiectate pentru a
răspunde cerințelor concrete ale diferitelor aplicații.
Sistemele de prindere au un rol cheie aproape în fiecare
sector industrial, asigurând o înaltă eficiență și fiabilitate a
proceselor de producție.
Sistemele complexe de prindere cu vacuum de la firma
Schmalz cresc în mod considerabil eficiența și fiabilitatea
proceselor de producție automate. Soluțiile cuprind sisteme
stratificate și de suprafață, precum și echipamente de
prindere cu mai multe ventuze de aspirație, gata de montare,
ideale în diverse domenii de automatizări.

Ventile
Ventilele sunt utilizate pentru controlul vacuumului și
aerului comprimat. Dacă sunt bine alese, contribuie la
fiabilitatea procesului și la eficiența sistemelor cu vacuum.
Firma Schmalz oferă aceste elemente în mai multe variante,
adaptate cerințelor concrete. În portofoliul acesteia putem
găsi ventile electromagnetice (controlate direct sau
pneumatic), supape de reținere și limitatoare de debit
destinate închiderii furtunurilor de vacuum care ajung la
ventuze fără contact cu elementul de lucru, ventile de
control, compensatoare cu arcuri pentru verificarea mecanică
a zonei acoperite de ventuză, supape unidirecționale cu
mecanism de retur cu arc, utilizate pentru protecția circuitului
în caz de avarie a generatorului de vacuum.
În afara celor menționate (controlate automat), în oferta
producătorului sunt disponibile și ventile operate manual,
destinate utilizării în dispozitive de ridicare cu acționare
manuală sau pentru controlul de avarie al debitului de aer în
echipamentele automatizate.

Filtre și racorduri
Echipamentele de prindere cu vacuum au un singur
inconvenient. Acesta constă în posibilitatea atragerii în
interiorul sistemului de vacuum a unor așchii de material,
picături de lubrifiant, lichid sau a altor obiecte. Pentru a
preveni accesul unor asemenea impurități și, totodată,

posibile avarii, generatorul de vacuum, furtunurile și ventilele
sunt protejate de filtre.
În distribuția vacuumului sunt implicate distribuitoare,
furtunuri, racorduri și îmbinări. Acestea sunt elemente care
completează oferta firmei Schmalz, necesare în orice circuit
de vacuum. Sunt destinate nu doar distribuirii vacuumului în
sistem, dar și racordării ventuzelor cu generatoarele de
vacuum.

Senzori și dispozitive pentru monitorizarea
instalației
Pentru asigurarea unei funcționări fără avarii a sistemului
cu vacuum sunt necesare dispozitive de monitorizare, care
controlează starea sistemului și valoarea vacuumului.
Acestea au o importanță considerabilă pentru siguranța
funcționării sistemului, pentru fiabilitatea acestora și permit
depistarea precoce a eventualelor defecte. În oferta firmei
vom găsi: întrerupătoare mecanice de vacuum, senzori de
presiune cu ieșire analogică (măsurare în intervalul cuprins
între -1 și 10 bar), senzori electronici de presiune prevăzuți cu
afișaj, cu ieșiri digitale PNP și NPN, regulatoare de vacuum,
supape de reducere, dispozitive de avertizare, precum și
accesorii corespunzătoare, precum racorduri și adaptoare
pentru întrerupătoare de vacuum.

În încheiere
Construirea unui sistem eficient cu vacuum destinat
manipulării obiectelor necesită nu doar cunoștințe despre
produsele destinate realizării acestui sistem, dar și
experiență în aplicarea soluțiilor. Chiar dacă înțelegerea
principiului de funcționare a echipamentelor de prindere cu
vacuum nu este dificilă, punerea în practică a acestuia
necesită cunoștințe interdisciplinare și utilizarea
componentelor corespunzătoare.
Dintr-un sistem standard de prindere cu vacuum fac
parte: o ventuză de aspirație sau o matrice de asemenea
ventuze care creează un fel de interfață între sistem și
obiectul manipulat, elemente de montare, un generator
corespunzător de vacuum care alimentează ventuzele,
ventile sau ansambluri de ventile, întrerupătoare și elemente
de monitorizare care asigură o utilizare fără riscuri, precum și
dotări suplimentare, precum furtunuri, racorduri, filtre,
ramificații și altele. Toate aceste componente le putem găsi
în oferta firmei TME, care este distribuitorul mărcii Schmalz.
Fapt important, dacă utilizăm soluțiile oferite de o singură
firmă, vom fi siguri de realizarea fără probleme a aplicațiilor,
pentru că diferitele elemente se vor potrivi unele cu altele.
ELECTRICIANUL 5/2020
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SpotVision Electric & Lighting este
distribuitor oficial pentru aparataj
electric Panasonic în România.

www.spotvisionelectric.ro

Pentru spații moderne: Viko by Panasonic
Panasonic Life Solutions Turcia își desfășoară activitatea
din Istanbul în instalațiile industriale și își propune să furnizeze produse și soluții inovatoare care să ofere confort,
securitate și eficiență energetică pe piețele mondiale, să
ofere o viață mai bună și mai confortabilă, cu abordări
orientate către oameni.
Viko este brand Panasonic încă din anul 2014, un nume
de top din sectorul electrice cu statut de Super Brand își
continuă supremația în Turcia cu exporturi în peste 60 de țări.
În România importator oficial este Spot Vision Electric &
Lighting, cu peste 26 game de produse: scule profesionale,
corpuri iluminat LED, aparataj electric, prelungitoare, panouri
de siguranță, întrerupătoare automate, contoare și accesorii.
Cele mai noi game de aparataj din familia Viko by
Panasonic sunt Linnera și Rollina, pentru decorațiuni care
doresc schimbare. Două forme noi, două concepte noi.
Linnera se evidențiază prin colțurile sale evidente, a fost
concepută pentru cei care dau atenție liniilor cu colțuri în
decorațiuni. Trasează limitele foarte clar, se adresează celor
care doresc soluționarea tuturor necesitaților în aceași serie,
satisfice așteptările din orice punct prin: calitate, tehnologie
și utilizare în siguranță.
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Prin liniile delicate și rotunde Rollina însoțește mobila,
completează decorațiunile și celelalte accesorii casnice. O
gamă nouă, caldă, compatibilă în toate sensurile.
Carcasa metalică din inox galvanizat oferă posibilitatea
utilizării îndelungate și în siguranță. Arcul de reîntoarcere
asigură posibilitatea de a se monta și demonta ușor iar golul
de scoatere, aflat special pe marginea cadrului, asigură posibilitatea demontării fără a afecta produsul și/sau peretele.
Game complete în stoc: întrerupătoare, prize, variatoare,
data-tv cu posibilitate de montaj de la 1 post pâna la 6
posturi.
Pentru spațiile exterioare umede sau cu praf: balcoane,
terase, foișoare, cea mai potrivită gamă de aparataj Viko by
Panasonic este Palmiye cu indice de protecție IP54, tensiune
de utilizare 230V, 16A pentru prize și 10A pentru întrerupătoare.
Opțiuni de culoare alb și gri cu montaj aparent, pot fi
asamblate sau dezasamblate numai prin strângerea sau
desfacerea șurubului. Garnitura flexibilă permite ușor montarea cablului de alimentare atât pentru varianta monobloc
simplă cât și pentru ansamblul vertical sau orizontal.

E5_2020 scurt_E9/2008 8/19/20 2:52 PM Page 15

APARATAJ ELECTRIC

Variantele compuse (combinate), dintre întrerupătoare și
prize oferă consumatorilor o utilizare diversă și completă.
Nouă ne place să spunem că tablourile de distribuție
electrică sau cutiile de siguranță fie ele de uz casnic sau
industrial sunt “inima unui cămin”. Protecția, accesibilitatea
și rutarea energiei electrice sunt principalele funcții ale acestora. Pentru cele casnice se pot observa mai multe elemente
de siguranță dispuse într-o singură linie, concepute pentru
garsoniere sau apartamente și două sau trei linii recomandate pentru vile sau case.
Cutiile Viko by Panasonic au gradul de protecție IP40 atât
pentru modelele încastrate, cât și pentru cele cu montaj
aparent, un număr vast de sloturi de la 2M la 36M, clasa II

protecție împotriva șocurilor electrice. Acestea se remarcă
prin: rezistență sporită la șocuri mecanice și termice, funcționând la temperaturi cuprinse între -15 și +60°C, făcând față la
foc până la 650°C, fiind fabricate din plastic dur, respectiv
metal galvanizat șină DIN. Ușa de vizitare este de culoare
transparentă, ușor fumurie cu deschidere de 180°, ușor de
acționat prin apăsare. Sunt produse care vin pregătite pentru
instalare pentru că accesoriile de conectare și legare la
pământ sunt incluse în cutie împreună cu o mini nivelă cu
bulă de aer pentru precizie în montaj .
Toate produsele Viko by Panasonic au o garanție de 24
luni, certificate CE și ISO în vigoare.
Vă recomandăm să apelați la persoane specializate,
pentru că astfel de operațiuni trebuie efectuate doar de către
persoane cu cunoștinte tehnice electrice și de asemenea
care cunosc normele de protecție și siguranță.
Apelați doar la electricienii autorizați!
O viață mai bună, o lume mai bună !

ELECTRICIANUL 5/2020
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MÆSURARE ØI TESTARE

IZYTRON IQ - o nouă dimensiune a
tehnologiei de testare
Realizare rapidă și ușoară a structurilor și testelor complexe
IZYTRON IQ este un software de testare dezvoltat recent. Cu ajutorul acestuia
întregul scenariu de testare poate fi vizualizat, gestionat și documentat într-o manieră
pregătită pentru audit și totodată, independentă de instrument. Puteți combina și
documenta într-un singur test, măsurători și date provenite de la diverse instrumente
de măsură și multimetre. Acest software funcționează intuitiv și modern, oferind acces
rapid la toate funcțiile. Utilizatorii au doar opțiuni pentru acțiuni care sunt relevante
pentru sarcina respectivă, datorita modului de selectare inteligent și dezactivării instrumentelor și zonelor de lucru. Software-ul are o proiectare ingenioasă, cu iconițe
expresive. Reprezentarea relațiilor complexe dintre elementele bazei de date se face
prin intermediul structurilor arborescente. Modul de vizualizare poate fi adaptat
individual pentru comutarea între modurile tabel, arbore și index, format portret și
peisaj (landscape) precum și între modurile de operare prin ecran tactil sau mouse.
Obiectele și locațiile pot fi definite prin intermediul procedurii de drag & drop. Se
faciliteaza chiar și operații complexe: atribuirea obiectelor definite anterior către alte
locații cum ar fi proprietăți, clădiri, etaje și camere. Opțiunile de funcționare sunt
extinse prin mod de operare de la distanță și funcția apasă-imprimă. Este simplificată
transmiterea valorilor măsurate împreună cu toate datele caracteristice relevante.

INTELIGENT-> IZYTRONIQ revoluționează modul în care
lucrați cu aparatul de măsură.
IZYTRON IQ detectează și gestionează automat in strumente de testare interconectate și arată domeniile și
funcțiile disponibile ale aparatelor de măsură. Datorita
modului inteligent în care se face importarea și exportarea
datelor între IZYTRON IQ și aparatul de măsură, sincronizarea structurilor de memorie și a valorilor măsurate este
simplificată cu mult și se evită din timp, posibile inadvertențe
privind măsurătorile efectuate.
SIGUR -> Documentare într-o manieră pregătită pentru
audit.
Întregul scenariu de testare poate fi vizualizat, gestionat
și documentat într-o manieră pregătită pentru audit și
totodată, independentă de instrument. Deci, pentru prima
dată, puteți combina și documenta într-un singur test, măsurători și date provenite de la diverse aparate de măsură și
multimetre.

pectivă. Acest aspect este completat de o proiectare ingenioasă, cu iconițe sugestive și reprezentarea relațiilor
complexe dintre elementele bazei de date, cu ajutorul
structurilor arborescente simple.
FLEXIBIL-> Posibilitate de extindere – software-ul crește
în conformitate cu sarcinile dumneavoastră.
IZYTRON IQ are disponibile 3 versiuni, adică Business,
Enterprise și Education, pentru a se plia pe diferite cerințe.
Dacă sistemul dumneavoastră de gestionare a testelor
devine mai cuprinzător și cerintele cresc, IZYTRON IQ poate
fi adaptat ușor. Datele pe care le aveți în baza de date sunt
păstrate și protejate pe parcursul procesului de extindere

GAMĂ DE APLICAȚII

Testarea echipamentelor și instalațiilor
De obicei, verificarea echipamentelor implică efectuarea
mai multor măsură tori,în diverse puncte de tes tare.
IZYTRON IQ permite introducerea de structuri ale sistemelor
EFICIENT-> Testele se documenteaza rapid.
electrice, printr-o structură arborescentă, și alocarea orienIZYTRON IQ este optimizat pentru utilizarea staționară și tată pe componentă a rezultatelor obținute în urma testelor,
mobilă. Astfel permite atât efectuarea măsurătorilor cât și prin intermediul comunicației apasă/imprimă, prin
documentarea lor, la fața locului, într-un mod foarte practic.
Bluetooth, USB sau Wi-Fi. O
În concluzie, se facilitează documentarea testelor, care până
altă variantă o reprezintă
acum necesita foarte mult timp.
faptul că structura arborescentă complexă se poate
SIMPLU-> Funcționare simplă, intuitivă și inteligibilă.
transmite bidirecțional către
Structurile și secvențele de testare complexe se dezvoltă
instrumentul de măsură. Rafacil și rapid – interfața cu utilizatorul a IZYTRON IQ a fost
poartele se pot genera dinaconcepută pe baza acestui principiu. Are un mod inteligent
mic prin opțiunea pentru dode selectare și suprimare a zonelor de lucru și a instrumen cumentare fotografică. Acest
telor disponibile, lucru ce îi oferă utilizatorului doar opțiuni
lucru ajută la pregătirea efipentru acțiunile care îi sunt relevante pentru sarcina res cientă și rapidă a rapoartelor
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Testarea mașinilor
Mașinile moderne de producție au structuri complexe,
necesitând astfel o mare varietate de etape de testare,
acestea fiind incluse în procedura generală de testare.
Etapele includ inspecții
vizuale și teste funcționale,
precum și verificări metro logice. IZYTRON IQ se pliază
pe această cerință cu ajutorul
unor secvențe de testare individuale programabile. Pentru
fiecare etapă din secvență se pot include instrucțiunile și
imaginile de asistență, fapt ce susține munca inspectorului.
Testarea echipamentelor medicale
Fiecare producător de
echipamente medicale specifică testele necesare pentru
inspecțiile tehnice de sigu ranță și pentru verificările metro logice. Testele care se
efec tuează pe instrumentul
medical respectiv sunt foarte
variate, în funcție de fiecare
caz în parte. IZYTRON IQ
oferă posibilitatea realizării
unei documentații de testare foarte eficiente, însă indi vidualizate, pentru echipamentele medicale, prin rezumarea
și combinarea testelor de siguranță și de funcționare.
Testarea dispozitivelor electrice
Fie că este vorba de verificare după reparații, de verificare inițială sau de veri ficare periodică - IZYTRON IQ
vă pune la dispoziția dumneavoastră diverse opțiuni, cu
scopul de a eficientiza procedurile și pentru a economisi
timp. Mai mult decât schimbul de date bidirecțional cu
instrumentul de testare, testarea computerizată și modernă
este permisă cu ajutorul funcțiilor de control la distanță și
apasă/imprimă. Secvențele create individual se pot transfera
către instrumentul de testare și executate acolo cu ajutorul
acestuia.
Discută cu specialistul nostru - Project Manager Ionuț Gauca
0731 570 381, ionut.gauca@arc.ro
ARC BRAȘOV SRL este partener autorizat în România.
Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați.
Tel: 0268 – 472 577
0268 – 477 777
arc@arc.ro
www.arc.ro
blog.arc.ro
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Soluții wireless de identificare și
monitorizare a descărcărilor parțiale
de la Prysmian Group
Prysmian Group, lider mondial în industria de sisteme de cabluri de energie și telecomunicații, prezintă instrumentul revoluționar
în exploatarea liniilor de medie și înaltă tensiune, prin diagnoza viitoarelor defecte, asta fără a întrerupe alimentarea cu energie a
liniilor. Acest echipament mută conceptul de mentenanță a liniilor de la o abordare reactivă, la o mentenanță predictivă, pe baza
informațiilor furnizate de PRY CAM.

O SOLUȚIE INOVATIVĂ LA O PROBLEMĂ REALĂ
Măsurarea descărcării parțiale (PD) este o procedură
crucială pentru evaluarea condiției sistemelor electrice. 80%
din viitoarele defecte/întreruperi ale liniilor electrice sunt
legate de descărcări parțiale. De fapt, este unul dintre
parametrii critici evaluați în timpul fabricării produsului, a
instalării și funcționării. Cu toate acestea, testarea PD nu a
fost niciodată utilizată pe scară largă ca un instrument
puternic de diagnostic online datorită mai multor limitări ale
tehnologiei tradiționale.

PRODUSELE NOASTRE

CUM FUNCȚIONEAZĂ
PRY-CAM este un instrument pentru prelucrarea și
clasificarea automată semnalelor de impuls generate de
fenomenele de descărcare parțială (PD) care apar în izolația
cablurilor din sistemele și echipamentele de medie și înaltă
tensiune, precum transformatoare, mașini electrice, sisteme
de cabluri și tablouri electrice. Acesta captează câmpul
electromagnetic produs de fiecare impuls PD fără
întreruperea serviciului. PRYSMIAN are o bază imensă de
date pe baza căreia este interpretat și diagnosticat spectrul
câmpului electromagnetic. Predictibilitatea echipamentului
are o acuratețe de 100% - atunci când este semnalat un
spectru care e încadrat în categoria celor cu probleme, în
timp problema va apărea cu siguranță.

PRY-CAM PORTABIL
Pentru măsurători wireless, online a descărcărilor parțiale

PRY-CAM GRID
Cea mai bună soluție pentru monitorizarea continuă a
descărcărilor parțiale

Caracteristici principale

Caracteristici principale

Portabil

Fără conexiuni galvanice pentru siguranță maximă

Tehnologie wireless

Compatibil cu senzorii PRY-CAM WINGS pentru PD și
temperatură

Senzor de câmp diferențial cu lățime de bandă ultra-largă,
cu sensibilitate 0,5pC

Impulsuri PD sub formă de unde și spectru de frecvență
până la 50 MHz

Detectare exactă PD și sincronizare AC

Avertizare și alarmare cu algoritmul PRY-CAM BRAIN pentru
diagnostic automat

Fără conexiuni galvanice pentru siguranță maximă

Mai multe moduri de conectare a datelor pentru comunicare
și acces la distanță
Redare exactă a modelului PD
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PRY-CAM LA NIVEL GLOBAL
La nivel mondial PRY-CAM este utilizat în mai mult de 720 de unități, măsurătorile efectuate au depășit cifra de 2.000.000,
peste 700 de instalații sunt permanent monitorizate cu Pry-Cam, numărul clienților recurenți este mai mare de 50 iar rata de
diagnosticare PD este de 100%.

PRY-CAM MONITORING SOFTWARE
Aplicația care se adresează unei administrări complexe a
unor linii de importanță majoră de transmisie și distribuție.
Este singura aplicație care integrează în aceeași platforma
informații despre descărcări parțiale, senzori de temperatură
și acustici.

Pentru un eveniment important Prysmian a făcut evaluarea liniilor de medie tensiune din Taormina – câteva
statistici:
• 12 zile pe teren pentru măsurători;
• 735 componente testate incluzând: terminații, manșoane, întrerupătoare, cabluri;
• 140 pagini de rapoarte.
În urma evaluărilor s-au făcut recomandări: Curățarea a 40
de terminații, înlocuirea terminațiilor a 21 de întrerupătoare,
înlocuirea a 18 capete terminale, monitorizarea continuă a 3
terminale de cablu care prezentau descărcări parțiale critice.

MANAGEMENTUL DATELOR – MĂSURAȚI, TESTAȚI,
CONTROLAȚI
Ori de câte ori doriți, fiecare măsurare PD poate fi salvată
împreună cu multe detalii utile, cum ar fi imagini, mesaje
înregistrate, coordonatele GPS, note și etichete.
Fiecare măsurătoare PD, împreună cu imagini, video clipuri, înregistrări de mesaje, coordonate GPS pe care doriți
să le adăugați în timpul testării PD, sunt stocate și protejate

În varianta mobilă, echipamentul PRYCAM permite colec tarea de date a punctelor critice ale liniilor în timp record,
permițând evaluarea și luarea de măsuri urgente pentru a
evita întreruperile de furnizare a electricității, spre exemplu în
cursul unor evenimente importante: sportive, summit-uri
internaționale etc.
ELECTRICIANUL 5/2020
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în siguranță pe PRY-CAM CLOUD. Accesând zona dvs. de
membru puteți verifica, analiza și actualiza de la distanță
propriile măsurători de PD și puteți obține informații avansate, precum statistici de date.

PRY-CAM APP
PRY-CAM PORTABLE funcționează cu iPad-ul dvs. cu
aplicația Pry-Cam disponibilă în App Store și poate fi acționat
în trei moduri de operare diferite pentru a vă oferi flexibilitatea maximă.
• BASIC - utilizare gratuită
PRY-CAM se poate utiliza pentru detectarea exactă a PD
cu lumină de avertizare și interfață simplificată (recomandat
pentru MV).
• AVANSAT
Vă oferă modelul de PD pentru un diagnostic simplu
(recomandat pentru MV + HV).
• PREMIUM
Vă oferă modelul complet de PD, inclusiv cu forme de
undă și spectru de frecvență, pentru fiecare semnal PD
(recomandat pentru MV + HV).
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Modul de operare se poate actualiza temporar de la
opțiunea BASIC la cea AVANSAT sau PREMIUM pentru un
diagnostic mai detaliat atunci când este necesar.

DE CE PRY-CAM PORTABLE ESTE INSTRUMENTUL
POTRIVIT
• Detectează 100% din defectele critice din sistemele HV
și MV
• Permite evitarea a până la 80% din defecțiuni
• Reduce timpul de măsurare cu până la 70% față de
tehnologiile tradiționale
• Până la 5x sensibilitate mai mare la defecte mici
• Domeniu mare de aplicație, în industrii și facilitățile care
necesită o conexiune energetică stabilă: parcuri eoliene,
panouri solare, centrale nucleare, parcuri industriale cu flux
de lucru continuu, centre de date, aeroporturi, spitale, clădiri
guvernamentale, etc.
Pentru mai multe detalii și portofoliu complet de produse
vizitați pagina noastră https://ro.prysmiangroup.com sau
contactați-ne la infocables-ro@prysmiangroup.com.

Nu ați cerut
atât de mult?
Cabluri de încărcare CCS pentru domenii mai mici de putere, până în 80 kW
Cablurile standard de încărcare în curent continuu sunt de obicei supradimensionate pentru
multe aplicații. Cu toate acestea, puteți obține performanțele dorite la un preț accesibil cu noile
noastre cabluri compacte de încărcare CCS pentru puteri mai mici, de până la 80 kW. Acestea
reprezintă soluția perfect echilibrată pentru încărcare rapidă acasă, la magazin sau la restaurant.

Pentru mai multe informații și sfaturi, nu ezitați să ne contactați la
sales.ro@phoenixcontact.com sau la +40-21-350-88-12.
www.phoenixcontact.ro
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Single Pair Ethernet - o privire către viitor
Simplitate, eficiență,
miniaturizare
Nu avem nici o îndoială că Single Pair
Ethernet (SPE) reprezintă viitorul în
comunicațiile din mediul industrial.
Ethernet este astăzi principalul
protocol de comunicații pentru rețelele
locale de date (LAN) la nivel corporativ și
operațional. Cu sute de milioane de porturi noi implementate anual în rețelele de
automatizare din fabrici, clădiri sau
infrastructura de transport, optimizarea
vitezelor de transfer a datelor, a dis tanțelor la care putem comunica, a
costurilor de implementare, adăugarea
de funcționalități suplimentare sau miniaturizarea echipamentelor, reprezintă
tot atâtea provocări pentru rețelele
viitorului.
Epoca IIoT (Industrial Internet of
Things) a început iar pe fondul acestor transformări din
mediul digital, tendințele și inovațiile industriei vor aduce
funcționalitățile echipamentelor tot mai aproape de exi gențele beneficiarilor. Dacă examinăm îndeaproape
conceptul SPE din această perspectivă, ob servăm deja
câteva caracteristici cheie: distanțe de până la 1000 m, viteze
mari de transfer folosind doar o pereche de conductoare
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torsadate, miniaturizarea componentelor ce ne permite
inclusiv conexiuni până la nivelul senzorilor și bineînțeles
importante economii de costuri.
Obiectivul general al comunicării în rețelele Ethernet ale
viitorului va fi desigur integrarea bazată pe IP a tuturor componentelor unui sistem de comunicații. Multe dintre componentele de sistem folosite în prezent, cum ar fi senzorii sau
elementele de interfață, nu au capabilități IP native, motiv pentru care trebuie
integrate în sistemul de comunicații
folosind alte sisteme, spre exemplu IOLink. Având în perspectivă imediată concepte precum Industry 4.0 și între ținerea predictivă, un sistem consistent
de comunicare bazat pe Ethernet oferă
avantaje semnificative față de soluțiile
actuale, de multe ori bazate pe pro tocoale sau metode de conectare proprietare.
Fiind membru activ de la bun început
în Alianța Single Pair Ethernet, Phoenix
Contact și-a asumat misiunea de a
aduce toate aceste provocări la realitate.
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Iar zilele acestea avem plăcerea de a vă invita să participați la
prima ediție a Zilelor Tehnologiei ce abordează tema Single
Pair Ethernet.
Pe 22 și 23 septembrie, SPE System Alliance găzduiește
un schimb internațional de cunoștințe digitale între experți
din diferite industrii și sectoare tehnologice pe tema SPE
(Ethernet pe o singură pereche de conductoare). Zilele
Tehnologiei, care au loc pentru prima dată în acest an, oferă
participanților ocazia de a discuta cu specialiștii și de a se
informa despre avantajele acestei tehnologii de comunicare.
Prezentările, discuțiile și spațiul expozițional virtual constituie
cadrul acestei conferințe digitale. Parteneri ai Alianței Single
Pair Ethernet, precum Dätwyler, Fluke Networks, Kyland,
Microchip, Phoenix Contact, Prysmian Group, R&M,
Rosenberger, Sick, Telegärtner și Weidmüller, vor evidenția
tendințele pentru tehnologia SPE și vor explica direcțiile de
evoluție a componentor cum ar fi switch-uri, semiconductoare, senzori, conectori și cabluri.
Evenimentul va putea fi accesat în ambele zile pe mai
multe paliere orare, astfel încât specialiștii din întreaga lume
interesați de subiectele abordate la Zilele Tehnologiei, să
poată participa indiferent de ora lor locală. Conferința va fi
susținută în limba engleză. Vă invităm să vă înregistrați

pentru această conferința digitală din 22 și 23 septembrie
2020 accesând următorul link:
www.singlepairethernet.com/TechnologyDays
Aici veți găsi programul și alte detalii suplimentare.
Expoziția virtuală va fi deschisă pentru toți participanții până
pe 2 octombrie 2020.

Despre SPE System Alliance
SPE System Alliance este o asociere a celor mai im portante companii de tehnologie din diferite industrii și domenii asociate aplicațiilor de comunicație și automatizare,
care își cumulează eforturile de proiectare și își împărtășesc
expertiza cu privire la conceptul Ethernetului pe o singură
pereche de conductoare. Astfel, toți partenerii urmăresc
obiectivul comun de promovare a tehnologiei SPE pentru
IIoT și pentru orice alt domeniu de aplicare. Pentru mai multe
informații despre SPE System Alliance, vizitați:
www.singlepairethernet.com
Pentru mai multe informații și sfaturi, nu ezitați să ne contactați la sales.ro@phoenixcontact.com sau la telefon
+40-21-350-8812.
www.phoenixcontact.ro
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CABLURI S, I ACCESORII

Accesoriile HELUKABEL - Aceeași calitate
sub același brand
Inside Sales Specialist Gabriel Cotoară
Știm cât de important este pentru partenerii noștri ca,
accesoriile folosite pentru cabluri să fie fiabile în timp și să
asigure în parametrii optimi funcționarea întregului proces
electric. HELUKABEL este un important producător de
cabluri, conductori dar și de accesorii aferente acestora,
oferind produse la standardul și calitatea pentru care
HELUKABEL a devenit unul din liderii mondiali în domeniu.
Ca de fiecare data, departamentul tehnic HELUKABEL cu
cei mai buni ingineri din industrie, reușesc prin metode
inovative și prin cunoștințele în materie să găsească soluții,
dezvoltând produse premium care să satisfacă cele mai
complexe cerințe.
Accesoriile HELUKABEL sunt testate, certificate, având
numeroase agrementari tehnice și devenind produse complementare ale cablurilor și conductorilor oferiți, punând cel
mai bine în valoare produsul finit și oferind funcționarea
optimă în diversele aplicații în care sunt folosite.
Utilizate pe scară largă în multe industrii, accesoriile
HELUKABEL se remarcă prin calitatea materialelor, durabilitate, fapt ce ajută la prelungirea timpul de utilizare sigură a
întregului echipament.
Dintre cele mai uzuale produse complementare cablurilor,
vă facem remarcate urmatoarele accesorii, cu stocuri ridicate
și termene scurte de livrare:

Presetupe și piulițe HELUKABEL

HSK

Presetupe halogen-free

HELUFAST THREADLESS CABLE GLAND

Presetupe din poliamidă pentru asamblare rapidă

HSK-8

HELUTOP HT

Presetupe din poliamidă pentru aplicații mobile
Presetupe standard din poliamidă

HELUTOP HT-BS

Presetupe cu protecție împotriva prafului
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HSK-WI

Presetupe din poliamidă pentru aplicații mecanice
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HELUTOP HT-MS

SD-XXL

Presetupe din alamă pentru aplicații standard

Presetupe din alamă pentru cabluri cu diametru mare

HELUTOP HT-MS PLUS

HELUTOP MS-EP4

Presetupe din alamă pentru aplicații standard

Presetupe din alamă - Compatibilitate electromagnetică (EMC)

HSK-MS-B

HELUTOP MS-EP

Presetupe din alamă pentru aplicații mobile

Presetupe din alamă - Compatibilitate electromagnetică (EMC)

UNI-DICHT-MS

HELUTOP HT-PA-EX EXPLOSIVE AREA

Presetupe din alamă cu inserții colorate

Presetupe din poliamidă, folosite în zone ATEX

KVA-XXL-MS

HELUTOP HT-PA-EX-PLUS -40˚C - +70˚C

Presetupe din alamă pentru cabluri cu diametru mare

Presetupe din poliamidă, folosite în zone ATEX
ELECTRICIANUL 5/2020
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HSK-MS-EX

KM COUNTERNUT

Presetupe metalice, folosite în zone ATEX

Piulițe din alamă

HELUTOP-HT-MS-EX-D

Adaptoare și reducții pentru presetupe
ADAPTER PA

Presetupe metalice, folosite în zone ATEX

HELUTOP-HT-CLEAN-EMV

Adaptoare din poliamidă

EW-PA EXTENDER

Presetupe pentru industria alimentară și chimică

HELUTOP-HT-E

Extender din poliamidă

RE-PA REDUCER

Presetupe din oțel inoxidabil
Reducții din poliamidă

KMK-PA-MB

Piulițe din poliamidă
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ADAPTER HEXAGONAL

Adaptoare metalice
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RE HEXAGONAL REDUCER

HELUCOND CO-PP

Reducții metalice hexagonale

Tuburi de protecție splitat longitudinal, pentru protecția suplimentară a
cablurilor deja instalate

RE ROUND REDUCER

S

Reducții metalice rotunde
Tuburi de protecție cu spirală din oțel și înveliș din PVC sau PUR

Tuburi de protecție pentru cabluri
HELUCOND PA6

S-PU

Tuburi de protecție cu spirală din oțel și înveliș din PVC sau PUR
Tuburi de protecție cu flexibilitate ridicată și rezistența mecanică sporită

HELUCOND PA12

Tuburi de protecție cu flexibilitate ridicată și rezistența mecanică sporită

HELUCOND CO-PA

Tuburi de protecție splitat longitudinal, pentru protecția suplimentară a
cablurilor deja instalate

SPR-AS

Tuburi de protecție metalice

SPR-PVC-AS

Tuburi de protecție metalice
ELECTRICIANUL 5/2020
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SPR-EDU-AS

BRAIDED HOSE CU

Tub de protecție cu împletitură din sârmă de oțel

Tub cu împletitură din cupru

UL

Alte accesorii - bride, papuci din cupru, pini
TY-RAP CABLE TIE

Tub de protecție din oțel inoxidabil

Conectori și accesorii pentru tuburi de protecție

Bride de strângere

USK

ADI CORE END SLEEVES

Conector de plastic cu grad ridicat de protecție

Pini simpli și dubli

US

HELU-S-RK-S-CU-UL

Conector din alamă cu un grad ridicat de protecție

Tuburi de protecție speciale

Papuci tubulari

SOLDERLESS TERMINALS, INSULATED TAPE PRODUCT, FORKED

HTP TUBE /WRAPPING TAPE

Tub de protecție rezistent la temperaturi ridicate
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Capete terminale tip inelari sau tip furcă
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email office@helukabel.ro, aceștia fiind pregătiți să satisfacă
cerințele dumneavoastră atât din punct de vedere tehnic cât
și comercial :

Strap de împământare

HELUKABEL ROMÂNIA pune la dispoziția colaboratorilor
săi cele mai simple și eficiente metode în identificarea
produsului potrivit.
Echipa noastră de specialiști lucreaza în permanență la
aceste sisteme, atât pe site-ul nostru oficial
www.helukabel.ro la secțiunea de produse “Product
Finder”, dar și prin numeroasele broșuri sau ghiduri de
selecție a produselor HELUKABEL, ce sunt destinate și
oferite gratuit clientilor nostri.
Cu aceeași abordare deschisă și orientată către nevoile
partenerilor de afaceri,HELUKABEL oferă produse inovatoare
de ultimă generație, propune soluții complexe și răspunsuri
prompte, se focuseaza pe rapiditatea livrărilor catre clienți,
pune la dispoziție training-uri și prezentări de calitate și
promite o comunicare și o relaționare deschisă și
transparentă cu partenerii de afaceri.
Vă rugăm să contactați specialiștii noștri pe adresa de

Gabriel Cotoară Inside Sales Specialist

Bogdan Dragu Inside Sales Specialist

HELUKABEL ROMÂNIA SRL
Șos. de Centură, nr.1D / 077040
Com.Chiajna, Jud.Ilfov / România
TEL: +40.310.69.90.85, Fax: +40.310.69.92.11
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Noutăți B.M.WIRE CONNECTIONS SR.L.
B.M. Group este un producător italian din 1958 leader pe
piața locală și unul dintre principalii producători europeni în
elemente de conectică electrică precum: Terminali și Scule
de sertizare, Presetupe, Bride, Scule electrice, toate având
certificate europene EU și americane UL.
De asemenea compania este posesoarea certificatului
ISO 9001 ca urmare a îmbunătățirilor constante și a nivelului
ridicat de calitate al proceselor de producție și comerciale,
fiind din anul 2018 parte a grupului industrial Beta.
Începând cu luna Februarie 2020, pentru a aduce produsele mai aproape de clienți, BM a deschis filială în România,
B.M. Wire Connections SRL la București, dotată cu stoc și
personal în măsură să ofere consultanță tehnico-comercială
strategică distribuitorilor naționali și clienților strategici din
zonele: rezidențiale, comerciale, servicii și O.E.M.
Începând cu luna Septembrie 2020 B.M. lansează pe
piață următoarele noutăți:

Caracteristici
• Realizate din Cupru Electrotehnic Cu-ETP 99,99%;
• În conformitate cu norma RoHS;
• 15 tipodimensiuni secțiuni de la 2…10 mm²;
• 16 Livrate la lungimi de 1 m sau 2 m;
• Filetare de la M5 până M8;
• Interaxul perforărilor de la 17.5 la 25 MM;
• Ambalaj rezistent ce se poate reînchide fără deteriorare.
• UNELTE ELECTRICE PENTRU TABLOTIER

• TRESĂ ORGANIZARE ȘI PROTECȚIE CABLURI
INTERIOR TABLOU ELECTRIC

Caracteristici
• Din polyester în două culori: gri și negru;
• Secțiuni până la 40 mm;
• Flexibilă, Halogen Free;
• Izolare, protecție mecanică, protecție împotriva coroziunii;
• Plajă largă de temperaturi: - 40˚C până la 125˚C;
• Conform normei.

Caracteristici
• Maximă siguranță pentru utilizare sub tensiune;
• Durată lungă de lucru;
• Ergonomie;
• Confort;
• Sunt scule ce nu produc scântei;
• Gam[ completă oricărei aplicații

• BARE FILETATE TABLOURI ELECTRICE
Posibilitate de depozitare ;i deplasare în: geamantan,
marsupiu, rucsac, valiză de umăr, trolley ABS sau aluminiu.
Pentru orice informații referitoare la produsele B.M. în
România:
B.M.Wire Connections s.r.l.
Drumul Găzarului nr.43-45, sector 4, –
București, România
Alexandru Cazacu - Country Manger România
Tel.: +40727786559
Office: +40770292425
a.cazacu@bm-group.com
www.bm-group.com
www.bm-wireconnections.com
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Reprezentanță în România: ELVA SERV,
tel. +40723954263, oﬃce@elvaserv.ro

întrerupător automat pentru orice sursă de curent
posibilitate de conectare pentru curent până la 150 khz
rezistă la îngheț, căldură, praf, umiditate, gaze

Îngheț

Căldură

Praf

Umiditate

măsurarea izolației fără deconectarea de la curent
măsurare în timp redus
măsurătorile nu sunt falsiﬁcate electronic

Fără ISΩ:

Nou!
Cu ISΩ HD
fără conectare
e nevoie de:

Întro stare fără tensiune, DFS IS HD trebuie pornit,
ca să se poată face măsurarea izolației la tensiune.

Gaze poluante
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DLRO2 - noul microohmetru
Ducter™
DLRO2 este un microohmetru portabil care oferă un
curent maxim de 2A, domeniu de măsură între 1mW și
2000W și o precizie de 1%, cu accent pe repetabilitate, ceea
ce-l face ideal pentru teste de calitate repetate în medii de
producție.

Pentru utilizatorii din industrie sau din companiile de
utilități, este prevăzut un nivel ridicat de securitate cu o
clasificare CATIII 600V/CATIV 300V cf. IEC61010. În plus,
instrumentul este protejat împotriva conexiunilor eronate
până la 600V fără fuzibil, evitând astfel pierderea timpului
esențial din cauza reparațiilor sau găsirea unei siguranțe
fuzibile de schimb. Pentru testele executate în aer liber,
gradul de evaluare IP54 asigură că nici ploaia și nici praful nu
vor afecta instrumentul sau măsurătorile.
DLRO2 are trei moduri de test principale:
➢ Mod rezistență normal (mW) – utilizatorul poate seta
orice domeniu de test maxim până la 2 A, iar instrumentul se
va scala automat pentru a se adapta cu rezistența măsurată
pentru acea valoare.
➢ Mod de test rapid/cordoane lungi (mW) - Pentru viteză
curentul de test este generat numai într-un sens și nu sunt
necesare setări. Acest mod de test este ideal pentru utilizatorii fără pregătire tehnică de specialitate dar care fac
măsurători în condiții speciale.
➢ Mod inductiv (mW) – pentru măsurători pe sarcini
inductive, motoare electrice sau transformatoare.

Este conceput pentru a oferi măsurători rapide, precise,
repetabile, chiar și în locații zgomotoase din punct de vedere
electric. DLRO2 este cel mai recent instrument din vasta
gamă de aparate Megger cu marca Ducter™.
DLRO2 este primul ohmmetru pentru rezistențe mici
care prezintă un contor de diferență, un dispozitiv care
transformă schimbările de rezistență într-un indicator în
mișcare și o modificare a procentului indicat prin setarea unui
marker de referință. Când testați mai multe conexiuni
similare, este ușor să detectați acele mici creșteri ale
rezistenței care în cele din urmă se transformă în defecțiuni
majore.
Setare marker de referință

DLRO2 este alimentat cu acumulatori NiMH de tip HR6
cu o autonomie de măsurare de peste 1000 de teste
bidirecționale și care pot fi înlocuite la nevoie cu baterii
alcaline LR6. Cablurile de tip Kelvin de 2m și 10A sunt incluse
în setul standard iar opțional sunt disponibile vârfuri de
măsură speciale și lungimi de cablu adaptate aplicațiilor
dedicate.
DLRO2 poate fi folosit cu succes și încredere în aviație,
căi ferate și metrou, marină, industria petrolieră și de gaze,
medicină, controlul autovehiculelor, producția de cabluri și
infrastructura electrică, inginerie spațială, verificarea protecției la trăsnet pentru turbinele eoliene, etc.
Pentru mai multe informații vizitați ro.megger.com.

SebaKMT - Seba Dynatronic GmbH
Reprezentanța în România
Str. Av. Ștefan Protopopescu nr.1, Bl.C6, Ap.25,
sector 1, 011725 București
tel: +40 (0)21 2309138
ro.megger.com; www.sebakmt.com;
info.ro@megger.com; www.cabletestvan.com
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Soluţii complete pentru spitale şi clinici
În perioade de criză putem asigura măsuri tehnice pentru accesul şi operarea de la distanţă din zone sigure, sisteme de
comunicaţie cu voce pentru secţii de carantină şi sisteme de apelare şi de poziţionare fără fir pentru locaţii temporare.
SCHRACK SECONET AG, Sisteme de Securitate şi Comunicaţie, RO-023961 Bucureşti, Str. Mântuleasa nr. 15A/1,
Tel. +40 372 756316, bucuresti@schrack-seconet.ro

FIRE ALARM

HEALTH CARE
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În cloud: Găsirea mai rapidă a
datelor dispozitivelor și începerea
imediată a lucrului
Cea mai nouă versiune a EPLAN Data Portal, care le oferă
utilizatorilor date pentru componente și dispozitive pentru
ingineria de proiectare pe web, a fost lansată la începutul lunii
iunie 2020. Portalul este acum integrat exclusiv în mediul cloud
EPLAN ePulse. Inginerii electricieni și inginerii proiectanți din
domeniul hidraulic selectează datele dispozitivelor de care au
nevoie și le transferă direct în proiectele lor EPLAN, reducând
eforturile necesare pentru ingineria de proiectare și asigurând
date standardizate pentru documentație. O interfață complet
nouă cu utilizatorul, cu o funcție de căutare intuitivă și de
sugestie inteligentă face utilizarea portalului mai simplă, mai
rapidă și mai convenabilă decât oricând.

Atingerea chiar mai rapidă a obiectivului
EPLAN a facilitat chiar mai mult utilizarea și navigarea
printr-o serie cuprinzătoare de date stocate pentru dis pozitive cu noua sa interfață cu utilizatorul. O funcție de
căutare intuitivă oferă asistență rapidă și practică. O funcție
de sugestie - de exemplu, pentru grupuri de produse, componente sau producători - a fost integrată, de asemenea, oferind o experiență similară motoarelor de căutare obișnuite.
Aceasta economisește timp la proiectare și duce la rezultate
rapide. Un alt beneficiu practic: programele de calcul,
precum Rittal Therm sau selectoarele de la Schneider
Electric au fost deja integrate în modelele producătorilor,
facilitând selectarea produsului corespunzător. Utilizatorii pot
găsi ceea ce caută într-un mod și mai țintit și pot descoperi
suplimente sau alternative utile cu doar câteva click-uri.

Datele curente în cloud
Integrarea aplicației EPLAN Data Portal în EPLAN ePulse
oferă un număr de avantaje imediate: actualizările pot fi
importate oricând - fie în aplicația înseși, fie în portofoliul de
peste trei sute de producători de componente, care oferă
deja circa un milion de date pentru dispozitive pentru descărcare directă. În plus, pot fi apelate peste 1,5 milioane de
variante de dispozitive prin configuratoarele integrate. Un alt
beneficiu practic pentru utilizatori este faptul că software-ul
este întotdeauna la zi în mediul cloud.

Directorul departamentului de date coordonatoare
comerciale în cloud, Timm Hauschke, spune: «Transferul
direct al datelor componentelor oferite în documentația
EPLAN reduce eforturile necesare pentru proiectare pentru
clienții noștri.»
Noul EPLAN Data Portal a fost lansat și această aplicație
bazată pe web este acum disponibilă exclusiv în mediul
cloud EPLAN ePulse. Utilizatorii platformei EPLAN curente,
versiunea 2.9, o pot accesa după ce se înregistrează la
www.epulse.com și beneficiază de acces online imediat la
cataloage de produse de înaltă calitate, de la o serie de
producători de componente renumiți, aflată în continuă
creștere. Directorul departamentului de date coordonatoare
comerciale în cloud, Timm Hauschke, spune: «Transferul
direct al datelor componentelor oferite în documentația
EPLAN reduce eforturile necesare pentru proiectare pentru
clienții noștri și sporește calitatea documentației de sistem a
utilajelor și instalațiilor.» Toate soluțiile bazate pe platforma
EPLAN au acces la serviciul web în egală măsură.
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Noul EPLAN Data Portal a fost integrat direct în mediul
cloud EPLAN ePulse din iunie. Noua interfață cu utilizatorul,
cu o funcție de căutare intuitivă și de sugestie inteligentă
face utilizarea portalului mai simplă, mai rapidă și mai
convenabilă decât oricând.
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Standardul asigură detalierea datelor
Datele standardizate ale componentelor sunt indis pensabile pentru crearea unor procese eficiente. Când sunt
proiectate dulapuri de comandă în 3D, când lungimea cablurilor este calculată automat sau plăci de montare sunt
procesate de utilaje, sunt necesare date standardizate. După
cum explică Hauschke: «Standardul EPLAN Data
suplimentează standardele dovedite de clasificare pentru
datele dispozitivelor, de exemplu eCl@ss Advanced,
făcându-le adecvate pentru utilizare practică. Asigură
utilizarea uniformă a datelor pe tot parcursul proceselor de
inginerie și producție - progresând spre un lanț de valoare
complet integrat.» Utilizatorii beneficiază de economii
considerabile de timp, care au efect de la începutul pla nificării proiectului până la darea în exploatare. În fond,
reprezentarea unui dispozitiv în diverse diagrame de sistem
se bazează pe o sursă uniformă de date - singura sursă de
valori adevărate.

De exemplu, Lenze a integrat datele componentelor în
EPLAN Data Portal - unele din acestea sunt deja conforme cu
standardul EPLAN Data.

Context
EPLAN Data Portal este un portal pentru comunicarea
dintre producătorii de componente pe de o parte și inginerii
electricieni și inginerii proiectanți din domeniul hidraulic pe
de alta, oferind date coordonatoare pentru descărcare. Pe
lângă datele alfanumerice ale componentelor, include, de
asemenea, macrouri de scheme, informații despre dispozitive în mai multe limbi, imagini de previzualizare, documentație și informații suplimentare.
Aflați mai multe la: www.epulse.com
Eplan Software & Service
EPLAN furnizează soluții software și de servicii în domeniile ingineriei electrice, automatizării și mecatronicii. Compania dezvoltă una
dintre soluțiile software de proiectare de vârf pe plan mondial pentru
constructorii de mașini și de tablouri. De asemenea, EPLAN este
partenerul ideal pentru optimizarea proceselor de inginerie solicitante.
Atât interfețele standard, cât și cele personalizate cu sistemele
ERP și PLM/PDM asigură uniformitatea datelor de-a lungul întregului lanț valoric. Colaborarea cu EPLAN înseamnă comunicare fără
limite în întregul spectru al disciplinelor de inginerie. Indiferent dacă
este vorba despre întreprinderi mari sau mici: clienții își pot pune în
practică experiența în mod mai eficient. EPLAN dorește să se dezvolte alături de clienții și de partenerii săi și stimulează integrarea și
automatizarea în domeniul ingineriei. La nivel mondial, EPLAN are
peste 55.000 de clienți. Accentul se pune pe «ingineria eficientă».
Compania EPLAN a fost fondată în 1984 și face parte din
Friedhelm Loh Group, condus de proprietar. Friedhelm Loh Group
activează în toată lumea cu 18 unități de producție și 80 de filiale internaționale. În total, grupul are 12.000 de angajați și a avut venituri
de circa 2,6 miliarde Euro în 2018. Pentru a 11-a oară succesiv,
această companie familială a câștigat premiul «Cel mai bun
angajator din Germania» în 2019. În plus, Friedhelm Loh Group a
fost recunoscut drept «Cel mai bun formator profesional», conform
unui studiu desfășurat de Deutschland Test și Focus Money.
Pentru mai multe informații, vizitați:
www.eplan.de și www.friedhelm-loh-group.com
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Noutăți de la Beckhoff Automation
Echipa Kreatron Automation

CP32xx | Panou PC Multi-touch de înaltă
performanță
Cu seria CP32xx, un panou PC cu multi-touch de ultimă
generație poate fi folosit direct pe teren. Device-urile cu
carcasă de aluminiu îngustă au protecție completă IP 65 și
sunt proiectate pentru instalații cu montare pe braț. Panourile
PC oferă o putere de calcul maximă utilizând procesoare de
ultimă generație, precum Intel® Celeron® sau Core™ i3/i5/i7.
Este disponibilă o selecție de șapte display-uri multitouch TFT, de dimensiuni între 12 și 24 inch și formate 4:3,
5:4 sau widescreen 16:9. Răcirea este făcută cu ajutorul unor
aripioare de răcire de pe peretele exterior precum și prin ven tilatoare aflate în interiorul carcasei. Intervalul de temperatură de funcționare este între 0 și 45 °C.
Panoul PC dispune de un adaptor de braț de montare integrat, rotativ și înclinabil pentru un tub cu diametru de 48 mm.
Brațul de montare se poate atașa din partea superioară sau
inferioară. Cablurile de conectare sunt instalate prin brațul de
montare. Conexiunile Industrial PC (până la șase) cu co nectori IP 65 sunt poziționate în spațiul larg de cablare și sunt
ușor accesibile. Spațiul de cablare poate fi deschis cu
ușurință, fără a fi nevoie să se demonteze echipamentul de
pe brațul de montare, oferind astfel acces rapid la conectorii
IP 65 pentru alimentare, Ethernet și fieldbus sau USB opționale. Cabluri prefabricate de diferite lungimi sunt disponibile
pentru toate conexiunile. Panourile PC din seria C32xx sunt
alimentate cu o unitate de 24 V, opțional cu o sursă de alimentare neîntreruptă integrată (UPS). Un acumulator poate fi
conectat extern și instalat pe o șină DIN în dulapurile de
control-comandă.

Panourile PC CP32xx sunt echipate cu unul sau două
hard-uri, SSD-uri sau carduri CFast ori combinații între cele
menționate. Cu controller-ul RAID, două hard-uri la fel, SSDuri sau carduri CFast pot să funcționeze în mirroring. Suportul
de date și bateria cu litiu ale ceasului de sistem sunt accesibile din partea din spate, de sub capac. În CP32xx există un
slot PCI. Un modul FC9062 PCIe cu montare din fabrică, cu
două port-uri Ethernet adiționale, poate fi adăugat. NOVRAM
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este de asemenea disponibil ca modul PCIe pentru stocare
de date fail-safe.

TE1120 | TC3 XCAD Interface 2
TC3 XCAD Interface 2 este cea mai nouă interfață între
intrumentele ECAD și TwinCAT 3. Cu ajutorul formatului
standardizat AutomationML (AML), topologiile I/O create în
instrumente ECAD pot fi importate în TwinCAT și create
automat, salvând timp și efort pentru transferurile manuale.
Pe baza formatului AML este posibil să se schimbe date
incremental și bidirecțional. Acest lucru înseamnă că un
import în TwinCAT poate fi făcut într-un stadiu incipient al
design-ului electric și poate fi updatat cu ușurință în orice
moment. În cazul în care modificări asupra topologiei I/O
sunt necesare, de exemplu în timpul punerii în funcțiune,
acestea pot fi transferate înapoi la instrumentul ECAD prin
AML. Managementul schimbărilor este astfel simplificat
considerabil.

Cu ajutorul plugin-ului CreateGVLWithLinks, un proiect
PLC cu GVL poate fi creat odată cu importarea fișierului AML
(în baza TagTable-ului pe care îl conține), ale cărui variabile
sunt deja conectate cu canalele I/O. Conectarea manuală
complicată nu este necesară.
TwinCAT 3 XCAD Interface 2 suportă formatul existent
Beckhoff XML, ceea ce înseamnă că noua versiune poate fi
folosită pentru proiecte noi fără un update pe partea de
instrument ECAD.
office@kreatron.ro
www.kreatron.ro
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Sistem de măsurare multicanal a energiei
electrice SENTRON 7KT PAC1200
Monitorizarea puterii cu scalabilitate flexibilă
Sistemul de măsurare a energiei multicanal 7KT PAC1200
este soluția eficientă constând din componente hardware și
software pentru localizarea valorilor mari de consum și
pentru alocarea exactă a centrelor de costuri.
Sistemul de măsurare a curentului multicanal 7KT
PAC1200 pentru montarea pe șină standard este un sistem
complet, format din componente hardware și software
pentru rețele TN, TT și IT. Este ușor de instalat și afișează cu
exactitate nivelurile de consum de energie și, astfel, costurile
asociate în tabloul de sub-distribuție pentru măsurare directă
până la 63 A. Detectarea valorilor curente pentru până la 96
de circuite individuale are loc prin senzori în formă de inel,
care sunt montați deasupra întreruptoarelor automate miniatură. Alocarea exactă a centrelor de costuri, precum și afișarea pe un server web și o aplicație asigură o transparență
ridicată a nivelului de consum de energie. Sistemul de
măsurare a curentului multicanal 7KT PAC1200 este utilizat
și în aplicații de iluminat, mașini de producție și motoare.

prin procesarea și stocarea datelor, chiar până la a le face
disponibile pentru vizualizare.

Opțiuni de afișare definite de utilizator
Valorile curente detectate de sistemul de măsurare a
curentului multicanal 7KT PAC1200 sunt afișate prin
intermediul aplicației specifice sub formă de statistici de
consum. Aici, utilizatorul poate selecta dacă consumul total
al tuturor senzorilor sau consumul de senzori individuali
trebuie să fie afișat pe serverul web sau în aplicație. Atât
Euro, cât și kilowați ore (kWh) sunt disponibile ca unități, în
timp ce afișarea rezultatelor apare opțional ca grafice de
plăcintă sau diagrame de bare pentru zile, săptămâni, luni
sau ani. Introducerea unei date anterioare permite, de asemenea, utilizatorului să verifice eventuale abateri retroactiv.
Prin funcția de export, sunt transmise costurile și încărcăturile, precum și citirile de contor și valorile instantanee.
Acest lucru se produce manual sau automat prin e-mail sau
FTP la intervale de timp definite.

Transparența nivelurilor de consum de energie
Cu sistemul de măsurare a curentului multicanal 7KT
PAC1200, este posibilă afișarea consumului curent și a
costurilor rezultate oricând și oriunde. Pe lângă consumul
total al sistemului, pot fi măsurate și alimentatoarele individuale de sarcini separate. În combinație cu opțiunea de a
numi senzorii respectivi individual, încărcările pot fi astfel
comparate direct unele cu altele. Această funcție permite
compararea a până la opt surse diferite de consum, selectabile între ele. Stocarea internă de până la 1 GB permite nu
numai achiziția de date pe termen lung peste un an, ci și
compararea retroactivă pentru a determina abaterile posibile.

Urmărirea în direct și vederi versatile ale
consumului de energie

SENTRON PAC 1200 este un contor inteligent complet
integrat în trifazat de putere activă și reactivă, care este
operat și configurat printr-o interfață web. Comunicația de la
barele de senzori către managerul de date are loc printr-o
interfață RS485. Valorile stocate în managerul de date sunt
transmise ulterior către web browser pentru evaluare prin
protocolul Ethernet sau Modbus TCP. Ca soluție plug-andplay, sistemul combină toate funcțiile necesare de măsurare,
38
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Valorile actuale detectate de sistemul de măsurare a
curentului multicanal 7KT PAC1200 sunt afișate utilizatorului
prin intermediul browserului web sau într-o vizualizare a
aplicației. Aceasta oferă opțiunea de afișare a acestor valori
prin intermediul elementului de navigație „valori actuale”
direct în timp ce sunt înregistrate. Aceasta include, de asemenea, afișarea consumului minim și maxim prin intermediul
funcției „min / max”. Acest mod include o tendință și un
nivel al contorului, precum și valorile curente ale senzorilor
individuali sub formă de curent, tensiune și factorul de
putere al fazelor individuale.

E5_2020 scurt_E9/2008 8/19/20 2:53 PM Page 39

ECHIPAMENTE

Ușor de instalat și de dimensionat
Barele de senzori ale sistemului de măsurare a curentului
multicanal 7KT PAC1200 sunt disponibile pentru trei, șase,
nouă sau 12 senzori. Datorită designului lor în formă de inel,
acestea pot fi montate pe șina de montaj standard, fără a fi
supraterane de instalare majore pentru a măsura nivelul
consumului de energie. Cablurile de ieșire pe partea de
încărcare nu sunt împărțite în timpul instalării, ci pur și simplu
alimentate prin senzorii în formă de inel. Deasupra capătului
de instalare permite, de asemenea, instalarea ușoară și
scalabilitatea ridicată. Numărul de puncte de măsurare sunt
selectate în funcție de dimensiunea sistemului de distribuție
a puterii. Cu un număr variabil de până la maximum opt bare
de senzori aplicabile, sistemul de măsurare a curentului
multicanal 7KT PAC1200 poate fi configurat flexibil și adaptat
la nevoile și aplicațiile respective.
www.siemens.com
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Despre revizuirea unor normative tehnice
Către,
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII
ȘI ADMINISTRAȚIEI
- DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM
ȘI CALITATE ÎN CONSTRUCȚII
- DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI
INFRASTRUCTURĂ
- SERVICIUL REGLEMENTĂRI ÎN CONSTRUCȚII, ATESTAREA SPECIALIȘTILOR ȘI PUNCT DE INFORMARE
Mai multe asociații profesionale pe care le reprezentăm și
partenere cu noi ne solicită informații despre unele din normativele tehnice care, fiind vechi și neconforme cu mai
multe standarde europene în vigoare, creează probleme
specialiștilor și firmelor implicate în sectorul construcțiilor.
Pentru a furniza celor interesați aceste informații actualizate,
vă rugăm să ne comunicați care este stadiul revizuirii urmă toarelor normative tehnice pentru instalații electrice, de
iluminat și pentru siguranța la foc a construcțiilor:
1. I 7-2011 Normativ pentru proiectarea, execuția și
exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor. Aprobat
prin O.M.D.R.T. nr. 2.741/01.10.2011.Publicat în M. Of., p I,
nr. 802 bis/14.11.2011 și în B.C.nr.13/2011
2. NP 061-2002 Normativ pentru proiectarea și exe cutarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri. Aprobat
prin O.M.L.P.T.L. nr. 939/02.07.2002. Publicat în B.C.
nr.10/2003
3. NP 062-2002 Normativ pentru proiectarea sistemelor
de iluminat rutier și pietonal. Aprobat prin O.M.L.P.T.L. nr.
938/02.07.2002 Publicat în B.C. nr.10/2003
4. P 118-1999 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor. Aprobat prin O.M.L.P.A.T. nr. 27/N/07.04.1999 Publicat
în B.C. nr.7/1999
5. P 118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu
a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere. Aprobat
prin O.M.D.R.A.P. nr. 2.463/08.08.2013, modificat prin
O.M.D.R.A.P. nr. 6026/25.10.2018. Publicat în M. Of., p I,
nr.595 bis/24.09.2013 și M. Of., p I, nr. 966/15.11.2018
6. P 118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu
a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu. Aprobat prin O.M.D.R.A.P. nr.
364/09.03.2015, modificat prin O.M.D.R.A.P. nr.
6025/25.10.2018 Publicat în M. Of., p I, nr.243 bis
/09.04.2015 și M. Of., p I, nr. 977/19.11.2018

Către: Mihai Mateescu, redactor șef Revista Electricianul
Nr. 82946/16.07.2020

Referitor la solicitarea dumneavoastră, transmisă Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA)
și înregistrată cu nr. 82946/16.06.2020, vă comunicăm
următoarele:
Referitor la Normativul pentru proiectarea, execuția și
exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ
I7-2011, ca urmare a solicitărilor factorilor interesați cu privire
la necesitatea armonizării prevederilor cu reglementările
tehnice europene, vă informăm că procedura de achiziție
publică pentru atribuirea contractului de achiziție publică de
servicii este în curs de inițiere, în vederea revizuirii acestuia.
MLPDA, prin fonduri de la bugetul de stat sau prin fonduri
europene, are în vedere revizuirea cu prioritate a Normativului pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat
artificial din clădiri, indicativ NP 061-2002 și a Normativului
pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier și pietonal,
indicativ NP 062-2002.
Referitor la Normativul de siguranță la foc a construcțiilor,
indicativ P 118-1999, MLPDA se află în procedură de
atribuire a contractului de achiziție publică de servicii, în
vederea revizuirii acestuia.
Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor,
Partea a II-a - Instalații de stingere, indicativ P 118/2-2013 și
Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor,
Partea a II-a - Instalații de detectare, semnalizare și avertizare
incendiu, indicativ P 118/3-2015, au fost revizuite în cursul
anului 2018 și publicate în M.Of., p I, nr. 966/15.11.2018,
respectiv M. Of., p I, nr. 977/19.11.2018.
În plus, menționăm că MLPDA implementează proiecte
finanțate prin Programul Operațional Capacitate Admi nistrativă 2014-2020, proiecte care, prin activitățile derulate,
vizează revizuirea reglementărilor tehnice în domeniul
construcțiilor:
• Proiectul “Sistematizarea legislației din domeniul
Menționăm că asociațiile profesionale pe care le repre zentăm (SIEAR, CNRI, ARI, ARTS), au făcut mai multe amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și
consolidarea capacității administrative a structurilor de
propuneri de modificare a acestor normative.
specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități
în domeniu”, cod SIPOCA 50, finanțat în cadrul Programului
Cu stima,
Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.
Mihai Mateescu
În cadrul proiectului SIPOCA 50 va fi realizată auditarea
sistemului de reglementări tehnice și revizuirea cadrului
redactor șef. al revistei ELECTRICIANUL, revista oficială a
normativ secundar din domeniul amenajării teritoriului, urbaSIEAR, CNRI; partener ARTS, ARI
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nismului și construcțiilor, având ca scop reorganizarea și
simplificarea sistemului de reglementări tehnice și modificarea reglementărilor tehnice pentru atingerea țintei de reducere a numărului de reglementări tehnice cu minim 25%.
Proiectul are ca obiectiv general creșterea calității
cadrului legislativ și metodologic cu incidență asupra mediului de afaceri și asupra cetățenilor prin sistematizarea
legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și
construcțiilor și prin consolidarea capacității administrative a
structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu
responsabilități în domeniu.
Proiectul va avea ca rezultat principal Codul amenajării
teritoriului, urbanismului și construcțiilor, prin intermediul
căruia se are în vedere realizarea unei legislații moderne,
coerente, adaptate noilor realități economice, sociale și de
mediu, care să asigure dezvoltare durabilă a teritoriului, o
calitate crescută a vieții cetățenilor, servicii publice eficiente,
bazate pe digitalizare și un mediu investițional atractiv.
Mai multe informații privind proiectul puteți accesa la
următorul link

https://www.mlpda.ro/pages/sistematizarealegislatieicon
solidareacapacitatiiadministrative (secțiunea “Achiziții”).
• Proiectul “Creșterea coerenței cadrului normativ și a
eficienței reglementarilor tehnice în domeniul construcțiilor”,
cod SIPOCA 731, finanțat în cadrul Programului Operațional
Capacitate Administrativă 2014 – 2020.
Proiectul are ca scop optimizarea cadrului normativ în
domeniul construcțiilor, din perspectiva asigurării coerenței
reglementărilor tehnice aplicabile construcțiilor. Principalele
rezultate ale proiectului vizează asigurarea unui cadru de
reglementare coerent și eficient racordat la obligațiile
legislative existente la nivel național și european în domeniul
construcțiilor.
Mai multe informații privind proiectul puteți accesa la
următorul link
https://www.mlpda.ro/pages/proiectpocaoptimizare
(secțiunea “Achiziții”).
Serviciul Comunicare

Philips Hue lansează o serie de becuri inteligente și corpuri
de iluminat
Signify (Euronext: LIGHT), lider mondial în domeniul ilu minatului, anunță lansarea unei serii de produse Philips Hue,
care transformă atmosfera din living și bucătărie, făcând
iluminatul inteligent mai accesibil. Printre lansări se numără
becuri standard mai puternice, o gamă de corpuri de iluminat
pentru interior, versiuni actualizate pentru Philips Hue Lightstrip
și Bloom, dar și completări la gama de produse Philips Hue
White.

Noul bec Philips Hue White A21 permite utilizatorului să
lumineze întreaga încăpere grație luminozității de 1600 de
lumeni pe care o oferă (echivalentul becului tradițional de
100W. Ideal pentru iluminatul bucătăriei în timpul gătitului,
becul oferă posibilitatea de reglare wireless a intensității,
pentru a crea o ambianță liniștită, perfectă pentru momentul
cinei.
O altă noutate este Philips Hue Centris, o gamă unică și
inovatoare de spoturi LED, disponibile atât în varianta cu
lumina albă, cât și colorată. Concepute pentru a crea o
lumină puternică, fiecare bec poate fi reglat și controlat
individual, iar spoturile sunt ușor de poziționat, având o
rotație de 350 de grade.
Încă de la bun început, banda luminoasă Philips Hue
Lightstrip Plus a oferit posibilitatea de a fi reglată ca dimensiune, în funcție de modalitatea în care a fost utilizată. Versiunea actualizată permite reutilizarea părților tăiate sau alăturarea mai multor benzi printr-un conector. În plus, noua
bandă Hue vine cu suport Bluetooth, fiind astfel ușor de
instalat, chiar și pentru noii utilizatori Hue, care nu dețin HUE
Bridge.

Un alt produs care beneficiază de o actualizare este lampa
Philips Hue Bloom, promițând acum culori mai intense și o
putere mai mare de iluminare - de 500 de lumeni, pentru o
experiență unitară, în perfectă armonie cu celelalte dis pozitive Hue (temperatura poate fi reglată de la lumină caldă
[2000K] la rece, ca lumina zilei [6500K]). Ușor de instalat și de
controlat prin Bluetooth, noul Hue Bloom este ideal pentru
consumatorii care vor să testeze sistemele inteligente de
iluminat Philips Hue. Grație designului compact și modern,
Hue Bloom se potrivește în orice încăpere, permițându-le
utilizatorilor să se joace cu luminile, să dea culoare pereților
cu milioanele de nuanțe disponibile și să creeze atmosfera
potrivită pentru orice moment. Intensitatea luminii poate fi
redusă până la 1%, astfel încât dispozitivul poate fi utilizat și
ca lumină de noapte.
Pentru a face iluminatul
inteligent și mai accesibil și
a oferi o metodă facilă de a
transforma atmosfera lo cuinței, Signify lansează și o
serie de corpuri de iluminat
pentru interior, cu activare
Bluetooth, din gama Philips
Hue White Ambiance.
Gama include spoturi, lămpi
de plafon și perete, veioze
și lămpi încastrate.
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Radiație UV (II)
Ing. Cornel Sfetcu
În articolul din numărul trecut menționam că “Subiectul
UV-C a fost lăsat într-o cenușărie preocupațională... Nu
există, eu cel puțin nu am găsit o documentare unitară sau
clară cu privire la dimensionări ale sistemelor...”
Iata ce citim în comunicatul din 26 Iulie 2020 dintre IES
(NA) și IUVA:
“The Illuminating Engineering Society and the Inter national Ultraviolet Association have partnered to assemble
experts in the measurement of ultraviolet C-band emissions
(UV-C) to develop standards for the measurement and
characterisation of UV-C luminaire performance.
Despite the proliferation of UV-C products during the
Covid-19 pandemic, there is an absence of standards to
enable accurate measurement and comparisons of different
lights.“
În traducere: ceea ce am menționat într-un mod ceva mai
plastic...
În plus, tot în comunicat este menționat că grupurile de lucru
vor avea în vedere două standarde, “Approved Method for
Electrical and Ultraviolet Measurement of Discharge Sources”
și “Approved Method for Electrical and Ultraviolet Mea surement of Solid-State Sources, for UV-LED components.”
Comentarii:
1.Nu știu dacă elaborarea Standardelor mai sus men ționate va dura mai mult decât vaccinul Covid, dar este bine
ca se începe ceva ce ar putea face ordine și în acest
domeniu.
2. IUVA este din punctul meu de verere cea mai bună
organizație în domeniu. Comunicarea este deschisă și fără
echivoc, ca membru poți avea acces la un bagaj enorm de
practici și cunoștinte. Am înaintat și noi cererea de a deveni
membru și vom deveni conform procedurilor Organizației de
la 1 Ianuarie 2021. Ne costă ceva... dar merită banii.
De partea aceasta a Atlanticului, în Europa... ei bine...
Lumea va fi salvată: CIE anunță organizarea din Viena a unui
Simpozion on line cu o taxă de participare astronomică iar
Signify a cumpărat GLA Olanda, o firmă specializată în office
and hospital appliance în UV-C.
Comentarii:
1. CIE face bani cum poate din neinformarea generală și
din interesul propriilor membrii... mă îndoiesc că voi putea
afla ceva semnificativ dintr-un Simpozion on-line... de la o
serie de specialiști pe care i-am mai văzut și care s-au ocupat
tangențial de subiect... am mai văzut astfel de întâlniri.
2. Signify a făcut o achiziție în stil PR... că dă bine în lume;
a cumpărat probabil câteva patente, are o piață semnificativă
în iluminat și va vinde UV-C “appliance” fără vreo certificare
prin măsurători a eficienței... Din ceea ce am trait pe la
multinaționalele la care am lucrat (Philips și Hager...) și pe la
cele pe care eram interesat să le urmăresc prin prisma
funcției, după achiziția unei firme, primii care pleacă sunt
Cercetarea/Dezvoltarea mai îmbătrânită, urmați de
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managementul second line și de producția locală care, de
obicei, se mută în extremul Est cel ieftin... adică cei care știu
în detaliu despre ce este vorba. Să expui la vânzare în România un Device echipat cu 3 lămpi, trei balasturi, un ven tilator și o cutie frumoasă de pus pe tavan cu 5.500 RON... la
care nu ai o dovadă palpabilă prin măsurători a eficienței...
este o îndrăzneală minunată... care la numele uriaș care-i
trage din spate... se poate!
Mi-am utilizat statutul de consumator... o fi și european...
și am trimis o cerere foarte clară de a mi se prezenta un tabel
de eficiență la microorganisme a dispozitivelor comercializate
pe site-uri de către 13 firme. Dintre acestea au răspuns 7: din
care 3 roboței cu mulțumim pentru mesaj, unul cu “noi sun tem distribuitori și în afară de un certificat CE și ce este
trecut pe site nu avem ce să vă dam”, altul cu “așa cum
scrie pe site omoară 99% din viruși, și avem certificat CE”,
unul cu instrucțiunile de utilizare pe care le puteam descărca
și de pe site, iar altul cu două linkuri: unul către Wikipedia, și
unul cu referire la dezinfectarea în apă... deși ei vând dispozitive pentru aer... ei le-or fi citit?
Comentarii:
1. Certificatul CE (dacă nu o fi China Export!) nu are nimic
de a face cu UV-C. .
2. Să pui în vanzare dispozitive de tip domestic sau
portabile, care utilizate de persoane neavizate (poate
accidental de copii) pot cauza daune ireversibile vederii sau
cancer de piele mi se pare complet deplasat moral din toate
punctele de vedere.
În ceea ce ne privește, vă spuneam că vom achiziționa un
radiometru UV-C de la Firma Genuv Koreea (membru IUVA).
Acesta ne-a sosit, cu toata documentația, cu Certificat
Metrologic de calibrare KRISS cu valabilitate de un an, cu
raportul de Certificare, cu număr unic de trasabilitate și cu
CE.
Am avut și o solicitatre de a realiza măsurători pentru un
prototip de Dispozitiv UV-C. S-au făcut măsurători pentru
componenta directă a radiației, s-au obținut puterile specifice
ale radianței UV-C la diferite distanțe și înălțimi față de Dispozitiv. Datele obținute din măsurători s-au introdus într-un
grafic, iar continuitatea acestora ne-a permis să obținem o
caracteristică matematică a acestuia. Aveți un exemplu în
graficul de mai jos. Am dat și tabele complete cu timpii
necesari pentru Dezinfecție 90%, respectiv Sterilizare 99%,
pentru microrganisme și spori în funcție de dozele cerute
pentru fiecare în parte. Este un rezultat palpabil pentru un
Dispozitiv UV-C și are și ceva aer de premieră în domeniu. În
măsura în care se va putea, vom face o comunicare mai
amănunțită. Suntem deschiși la orice colaborare atât din
punct de vedere teoretic dar și pentru finalitate economică.
Cei cu posibilități, pot realiza standuri cu înregistrarea
automată a datelor de la senzori UV-C, iar rezultatele se pot
prelucra automat. Cu ceea ce avem însă, vom mai face
măsurători și pentru alte tipuri de dispozitive, sper că vom
mai avea această oportunitate.
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Putere specifică mW/cmp în funcție de Distanța față de Dispozitiv și 3 înălțimi de lucru
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PREMIERĂ ÎN LUMINOTEHNICA AUTOHTONĂ
Compania românească ELECTROMAGNETICA a realizat
nocturna de pe arena de atletism din Craiova
După zece luni de la demararea lucrărilor, arena de atletism
din Craiova a fost finalizată, aceasta urmând să fie inaugurată de
autoritatea locală, care este beneficiarul proiectului. Investiția,
care are o valoare cuprinsă între 9 și 10 milioane de euro,
conform celor implicați în proiect, este o premieră pentru țara
noastră, prin prisma sistemului de iluminat cu LED produs de
Electromagnetica și comandat prin DMX, cu ajutorul cal culatorului, lumina putând fi controlată în funcție de necesități.

Întins pe 35.000 de mp, stadionul este prevăzut cu 240
de proiectoare (204 pe arena principală și 36 pe arena de
antrenament), dispuse pe cei cinci stâlpi și pe copertină.
Corpurile de iluminat AQUILLA au fost special proiectate
pentru stadioanele de fotbal și terenurile de sport, spații ce
necesită iluminat puternic pentru desfășurarea activităților în
cele mai bune condiții. Acestea pot fi comandate în variante
de 1, 2 și 3 module, în funcție de locul aplicației. Sistemul se
pretează pentru iluminatul arhitectural, stadioane, terenuri
sportive, parcări, tuneluri, după cum ne-au transmis reprezentanții Electromagnetica.
Companiile care au participat la realizarea stadionului de
la Craiova au acționariat 100% românesc, reprezentanții
acestora exprimându-și speranța ca, pe viitor, autoritățile să
apeleze mai mult la societățile comerciale autohtone pentru
derularea unor astfel de proiecte.
Eugen Scheușan, Președinte și Director General
ELECTROMAGNETICA: "Autoritățile ar trebui să ia în calcul și
oferta companiilor românești"
Proiectul din Craiova este o premieră pentru lumino tehnica din țara noastră, subliniază Eugen Scheușan,
directorul general al companiei Electromagnetica, societatea
care a proiectat și produs sistemul de iluminat de pe
stadionul craiovean.
Domnul Scheușan ne-a spus: "Este vorba despre ilu minarea unui stadion specializat pentru atletism, cu proiectoare special construite pentru acest proiect. După știința
noastră, este o premieră pentru luminotehnica românească și a ridicat unele
probleme, atât de proiectare, cât și de
iluminare. Întâi a trebuit să simulăm
computerizat această iluminare, ca să
ne dăm seama de câte astfel de pro iectoare este nevoie, de ce putere
trebuie să fie acestea, de ce tip trebuie
să fie elementele luminoase ale
proiectoarelor, cum trebuie să fie
sursele de alimentare care oferă
puterea de iluminare a LED-urilor din
proiectoare, să stabilim amplasarea
judicioasă a proiectoarelor pe stâlpii
care înconjoară stadionul. Însă simularea este doar o simulare și ea trebuie
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confirmată odată cu finalizarea proiectului. Ca atare, am trăit
unele emoții până când am văzut toată instalația iluminând,
dar rezultatele au confirmat previziunile noastre".
Domnul Scheușan ne-a spus că acest sistem de iluminat
are trei avantaje: economia de energie electrică, durata de
viață și uniformitatea iluminării, toate aceste caracteristici
fiind net superioare soluțiilor clasice.
Directorul general al Electromagnetica și-a exprimat
speranța că vor mai urma astfel de proiecte, în care compania să livreze soluții inteligente de iluminat: "Ținând seama
că acum se construiesc la noi foarte multe facilități sportive
cu iluminare pentru desfășurarea ativităților specifice inclusiv
pe timpul nopții, sperăm ca, în noile condiții economice, să
primim mai mult de lucru pe această direcție. Personal, nu
cred că soluția finanțării producătorilor este cea adecvată, ci,
mai degrabă, realizarea unor caiete de sarcini, pe anumite
segmente de piață, astfel încât producătorii români să fie în
mod natural favorizați. Aș dori foarte mult să fim consultați și
chemați tot mai des la implementarea de astfel de proiecte.
Acum, un antreprenor câștigă lucrarea și apoi își caută cola boratorii. Am dori ca atât antreprenorii, cât și autoritățile să ia
în calcul și oferta noastră, care, la proiectul de față, a fost net
superioară celorlalte oferte din piață. Toți participanții la
proiect au primit cu entuziasm propunerea noastră, atât din
punct de vedere al performanței, cât și ca ofertă a costurilor".
În opinia domniei sale, orientarea noastră către importuri
nu este întâmplătoare, "ci este voită și este contraproductivă
pentru industria și pentru economia României, generând
pierderi ale statului român prin producție mai mică, neim pozitarea acesteia, repatrierea profiturilor etc., toate aceste
chestiuni nefăcând decât să sărăcească România". "Nu cred
că ajutorul în bani sau în credite este cel mai favorabil pentru
restartarea economiei românești, ci acordarea de oportunități
companiilor autohtone să își dezvolte activitatea în anumite
segmente de piață. Cred că aceasta este principala metodă
prin care poate fi relansată economia noastră".
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Consorțiul Repro-light lansează LLT sistem optic inteligent pentru LED
Echipa interdisciplinară de la Bartenbach a anunțat
săptămâna aceasta succesul producerii a două modele de
sisteme optice inegalabile pentru sistemele de iluminat cu
LED. Conformă cu obiectivul proiectului Repro-light și anume
„Transformarea industriei europene a iluminatului LED prin
crearea corpului de iluminat al viitorului” , echipa de la
Bartenbach a primit sarcina de a furniza un nou sistem optic
și este încântată să prezinte două astfel de noi sisteme „LED
Light Tile Optics (LLT)”.
Conceptul cuprinde un sistem modular care permite un
număr nelimitat de configurații și distribuții de lumină în
interiorul corpului de iluminat. Având doar 8,3 mm grosime,
LLT poate fi integrat cu ușurință în ecranul mai multor corpuri
de iluminat. Prin utilizarea unei reflexii interne totale, lumina
emisă de LED este dispersată uniform de sistemul LLT pe
întregul ecran, de unde este emisă cu precizie după o distribuție dorită a intensității luminii. Prin urmare, se evită o
luminozitate ridicată în afara câmpului de radiații ca și zonele
cu umbre multiple.
Designul brevetat al micro-fațetelor acoperite cu un strat
cu proprietăți reflectoare, garantează o distribuție orientată și
uniformă a luminii. Prin urmare, fiecare fațetă este calculată
individual pentru controlul optimizat total al luminii. În funcție
de designul ales al fațetelor, se poate realiza aproape orice
distribuție dorită a luminii, fără a fi necesară modificarea
aspectului vizual al ecranului corpului de iluminat. Această
compoziție unică a punctelor de lumină pe fațete, creează o
suprafață luminoasă consistentă, fără umbrire multiplă și, de
asemenea, fără umbră de culoare atunci când utilizați două
LED-uri colorate diferite, deoarece sunt perfect amestecate
în LLT.
Toate LLT-urile cu variate distribuții de intensitate a
luminii sunt proiectate pentru aceeași poziție a LED-urilor și
au aceleași dimensiuni exterioare. Prin urmare, același
dispozitiv poate fi utilizat în diferite aplicații, prin simpla
înlocuire a unui LLT pentru a oferi o distribuție alternativă
dorită a luminii. LLT-uri cu distribuții diferite pot fi amestecate într-un singur corp de iluminat, de exemplu, pentru a
genera lumină ambientală și lumină de lucru din același corp
de iluminat.
În mod special pentru proiectul Repro-light, au fost create
două tipuri de LLT: unul cu o distribuție specială mai intensă
dar evitând strălucirea prin reflexie și o alta cu o distribuție
„spală pereții”, pentru a genera lumină ambientală de su prafață mare. Lampa de control cu distribuție intensă poate fi
atât simetrică cât și asimetrică, adică partea stângă a corpului
de iluminat strălucește spre dreapta și invers. În plus,
întrucât lumina este distribuită din optica din dreapta și din
stânga, nu există nicio reducere de lumină directă dedesubt.
Când sunt utilizate împreună, ele realizează armonios
următoarele: reducerea strălucirii prin reflexie, amestecarea
culorilor, eliminarea umbrelor multiple și sunt complet
amestecate.

În ceea ce privește domeniul de aplicare a tehnologiei
LLT, nu există limite: birouri, iluminat general, industria
ospitalității, domeniul gastronomiei, cel rezidențial, cel
exterior și, de asemenea, utilizarea la Personal Table Light,
conceput și proiectat de Bartenbach. Posibilitățile variate ale
tehnologiei LLT sunt de asemenea interminabile: iluminat
pentru un singur punct, iluminat multipunct (liniar / panouri),
o singură funcție, multifuncțională, încastrată, semi-încastrată, montată pe suprafață, suspendată, independentă și
montată pe masă.
„La Bartenbach suntem foarte încântați că am conceput
un design optic inovator (N.R.: sistemul LLT) care se
adaptează și funcționează atât de flexibil în multe medii și
suntem mândri că facem parte din consorțiul Repro-light”,
Christian Anselm, Director Dezvoltare.
Echipa de dezvoltare împinge mai departe limitele noilor
tehnologii și modelează viitorul iluminatului prin minuțiozitate. Echipa de la Bartenbach este faimoasă pentru inovația
și crearea de soluții uimitoare de iluminat, cum ar fi în special
iluminatul pentru filmele seriei James Bond din Soelden,
Austria și pentru sediul Airbnb din Irlanda.
Despre Bartenbach
Bartenbach este un consultant premiat de mai multe ori
în domeniul proiectării și cercetării din iluminat, cu sediul în
munții de deasupra orașului Innsbruck și include o echipă de
arhitecți, fizicieni, psihologi și designeri care creează soluții
individuale de iluminat. Această echipă interdisciplinară este
mândră să facă parte din rețeaua științifică internațională,
întotdeauna fiind la vârful cercetării.
Consorțiul Repro-light este format din experți de vârf din
Europa, inclusiv; TRILUX, motorul industriei europene de
iluminat, producători de componente, inclusiv BJB, Grado
Zero Espace și Rohner Engineering, membri inovatori ai industriei de iluminat cum sunt Bartenbach și Luger Research,
precum și experți în sustenabilitatea iluminatului și evaluarea
ciclului de viață IREC și Universitatea Mondragon, proeminenți în științele sociale.
Acest proiect a primit finanțare din programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în baza
acordului de finanțare nr. 768780.
https://www.repro-light.eu/
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Samsung Electronics a lansat familia de LED
„Human Centric Light-HCL” pentru
îmbunătățirea iluminatului de interior
Samsung Electronics, lider mondial
în soluții avansate de electronică, a
prezentat primele sale pachete cu LEDuri HCL, sub denumirea de LM302N.
Proiectată cu spectre luminoase atent
create, familia LM302N ajută corpul
uman să regleze nivelul de melatonină
produsă de glanda pineală, făcând
oamenii să se simtă mai energici sau
mai relaxați în funcție de programul lor
de viață zilnic.
„Avantajele utilizării LM302N de la
Samsung este că el depășește funcția
de bază de iluminat ce permite văzul,
prin îmbunătățirea efectelor biologice
non-vizuale ale iluminatului asupra
oamenilor” , a declarat Un Soo Kim,
vicepreședinte senior al echipei de
business LED la Samsung Electronics. „Soluțiile noastre cu
LED-uri se dezvoltă într-o abordare complet nouă, orientată
către oameni, în ceea ce privește utilizarea iluminatului
artificial, pentru a spori productivitatea și relaxarea, oamenii
beneficiind astfel de stiluri de viață moderne în interiorul
clădirilor.”
Melatonina, hormon care reglează ciclul somn-veghe,
răspunde la gama de lungimi de undă de nuanță albastră. O
iluminare mai intens concentrată în culoarea albastră suprimă
producția de melatonină a organismului, crescând concentrarea și generând un sentiment global de alertă. În mod
similar, o intensitate mai mică a luminii albastre minimizează
tulburările în startul natural al producției de melatonină a
organismului, contribuind la asigurarea unei bune calități a
somnului.
LM302N de la Samsung utilizează spectre luminoase
proiectate cu cantități
optimizate de albastru
pentru a satisface nevoile
de iluminat în măsura
dorită la un moment dat
de timp: LM302N DAY
îmbunătățește vigilența și
LM302N NITE îmbunătățește relaxarea. Standardizate la 3.0 x× 3.0mm, aceste module LED se pot încadra
într-o gamă largă de corpuri de iluminat și sunt protejate la
umiditate și căldură.
Ziua, LM302N poate suprima nivelul de melatonină al
corpului cu mai mult de 18 la sută sub cel al iluminatului
convențional cu LED. Disponibil într-o varietate de tem peraturi de culoare de la 3000K la 6500K, pachetul DAY
poate fi utilizat într-o gamă variată de aplicații interioare, cum
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ar fi școli, birouri, biblioteci și site-uri industriale, pentru a
îmbunătăți sentimentul de trezire și nivelul de energie al unei
persoane.
LM302N NITE poate oferi un nivel corespunzător de
luminozitate, fără a împiedica eliberarea de melatonină,
ajutând oamenii să mențină nivelul hormonilor ca și cum ar fi
într-o atmosferă naturală calmă noaptea. Corpul eliberează cu
aproximativ cinci procente de melatonină mai mult, sub
lumină cu pachetele LM302N NITE decât la folosirea pachetelor convenționale cu LED-uri, sporind relaxarea.
Iluminatul convențional pe timp de noapte poate provoca o
vigilență excesivă care îngreunează adormirea. În plus,
LM302N NITE este oferit la temperaturi de culoare cuprinse
între 1800K și 4000K, oferind flexibilitate de proiectare
pentru a aduce beneficiile luminii relaxante într-o varietate de
spații de iluminat.
Pachetele DAY și NITE pot fi, de asemenea, combinate
într-un singur corp de iluminat pentru a ajuta oamenii să își
mențină ritmul circadian natural 24 de ore pe zi. Această
opțiune de iluminat dual este optimă pentru cei care își
petrec cea mai mare parte a timpului în interior.
Familia recent lansată LM302N a intrat acum în producție
în masă.
Despre Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung inspiră lumea și modelează viitorul cu idei și
tehnologii transformatoare. Compania este redefinirea
lumilor televizoarelor, smartphone-urilor, dispozitivelor
purtabile, tabletelor, aparatelor digitale, sistemelor de rețea
și a memoriei, sistemelor LSI, turnării și soluțiilor LED.
Pentru cele mai recente știri, vizitați Samsung Newsroom la
news.samsung.com.

