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EXE Green Holding, lider în dome-
niul eficienței energetice și al ilumi-
natului, și-a dezvoltat o gamă variată 
de produse, construită pe baza 
obiectivului nostru de continuă 
inovație și revoluționare a industriei. 
Astfel, portofoliul companiei s-a 
dezvoltat și s-a specializat în furniza-
rea de soluții pentru diverse domenii, 
de la spații de birouri, industriale și 
arhitecturale la domeniul hotelier, 
sportiv și medical. 

Servicii electrice

Serviciile noastre în domeniul 
eficienței electrice vin sub forma 
instalațiilor electrice cu tensiune 
joasă și curenți slabi – CCTV, 
detecție incendiu, control acces, 
detecție efracție, sonorizare, proiec-
tare luminotehnică de specialitate 
realizată de experții noștri în indus-
trie, amenajarea și mentenanța 
corpurilor instalate și soluții de 
eficiență energetică bazate pe 
nevoile specifice ale clienților noștri. 
Aceste servicii au fost solicitate și 
livrate eficient, garantând satisfacția 
clienților noștri.

EXE 
Green 
Holding
EXE Green Holding este o 
companie românească, cu o 
răspândire internațională, ce 
își desfășoară activitatea în 
domeniul comerțului global și 
al dezvoltării industriale, care 
oferă soluții Business to Business 
bazate pe inovație și tehnologii 
de ultimă oră pentru o mare 
varietate de arii de activitate.
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Soluții de iluminat
Gama noastră de corpuri de iluminat 
este variată și proiectată astfel încât 
să îndeplinească cerințele necesare 
pentru diverse spații interioare și 
exterioare. Proiectele noastre au fost 
realizate în domeniile sportive, 
bancare, comerciale, turistice, 
industriale, pentru numeroși clienți 
naționali și internaționali. În plus, 
gama de produse se extinde con-
stant, atât în domeniul producerii, 
distribuției, montajului și mentenan-
ței de corpuri de iluminat pe baza 
tehnologiei LED, cât și produse din 
gama IoT, sisteme energetice solare 
fotovoltaice, de igienizare și dezin-
fectare pe baza razelor UV/UVC, 
face recognition și mobilier urban 
smart. 

Sisteme energetice solare fotovoltaice

Adaptându-ne constant la trendurile 
piețelor interne și internaționale în 
ceea ce privește soluțiile de eficiență 
energetică, compania noastră 
adaugă constant în portofoliu 
sisteme energetice solare fotovoltai-
ce inovative. Acestea servesc la  
îmbunătățirea mediului în spațiile 
publice urbane, printr-o  funcționali-
tate ridicată, ușor de integrat în 
sisteme complementare, sunt 
avantajoase din punct de vedere 
economic și aduc un plus de estetică 
în spațiile în care sunt instalate.

Soluții antivirale UV/UVC
În prezent, EXE Green Holding 
acordă o atenție sporită factorilor de 
igienă, atât în cadrul propriei compa-
nii, cât și a partenerilor noștri, 
oferindu-le soluții eficiente, de ultimă 
generație, pentru igienizarea spațiilor 
de lucru. În acest sens, promovăm pe 
piețele locale și internaționale produ-
se de igienizare și dezinfectare cu 
tehnologie LED UVC, participând la 
demersul internațional de găsire a 
unor soluții cât mai eficiente în acest 
domeniu, inclusiv prin prezentarea 
experților Exe Green Holding în 
concursurile de specialitate internați-
onale, cu propriile noastre concepte 
și produse.  

Mobilier stradal

Compania noastră și-a propus 
dezvoltarea unei game ample de 
produse din categoria mobilier 

stradal, Smart sau convențional, 
fiind interesată de îmbunătățirea cali-
tății vieții cetățenilor și de ridicarea 
standardelor de estetică urbană. 
Regenerarea urbană este o prioritate 
în următorii ani, EXE Green Holding 
având ca obiectiv prioritar consoli-
darea unei relații solide de parteneri-
at în acest sens atât cu autoritățile 
locale din România, cât și cu opera-
torii din sectorul privat în procesul 
lor de modernizare.

Smart City

Digitalizarea și tehnologiile Smart 
reprezintă o componentă  
importantă a strategiei de  
dezvoltare a companiei noastre.  
În acest sens, propunem parteneri-
lor noștri soluții și tehnologii Smart 
pentru diverse arii de activitate cu 
impact imediat în planul îmbunătăți-
rii vieții urbane.

Detalii de identificare
Adresă: Strada Aeroportului nr. 141, 
Mogoșoaia, Ilfov, cod poștal 077135

Website: www.exeholding.com
E-mail: office@exeholding.com
Telefon: +40 746 040 407
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Sistemele de alimentare cu energie 
electrică reprezintă inima mașinilor și 
sistemelor, asigurând energia nece-
sară pentru funcționarea acestora. 
Supracurenții sau scurtcircuitele pot 
afecta alimentarea electrică și pot 

cauza oprirea echipamentelor, 
sistarea producției sau costuri 
ridicate. Acest sistem ne ajută să 
evităm aceste aspecte, maximizând 
astfel fiabilitatea sistemelor de 
alimentare cu energie electrică. 

Sistemul Murrelektronik alcătuit din 
dispozitive de alimentare electrică de 
înaltă calitate și sistemul de monito-
rizare a curentului Mico Pro aduce o 
contribuție semnificativă disponibili-
tății optime a sistemelor și mașinilor.

MICO PRO
Un sistem perfect pentru 

monitorizarea energiei electrice

Murrelektronik GmbH Telefon: +43 1 7064525-0  
Concorde Business Park D2/11 Fax: +43 1 7064525-300
A-2320 Schwechat www.murrelektronik.ro
 mail@murrelektronik.at

Sistemul inovator de jumpere este simplu de utilizat

Mico Pro este sistemul inovator de monitorizare a curentului de 24 V c.c. de la Murrelektronik. Structura 
modulară permite adaptarea sistemelor exact la aplicația concretă – oferind astfel un raport avantajos 
preț-beneficii, cu o economie maximă de spațiu. Cu o procedură de declanșare brevetată, Murrelektronik 
asigură cel mai ridicat nivel de disponibilitate a mașinii. Un alt avantaj îl reprezintă conceptul integrat de 
distribuție a potențialului. Simplifică semnificativ sistemul de cabluri al panoului de control.
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De la introducerea sa pe piață în anul 
2006, sistemul inovator de monitori-
zare a curentului Mico a fost utilizat 
la milioane de mașini și sisteme. Spre 
deosebire de întrerupătoarele de 
protecție a liniilor utilizate anterior, 
Mico se declanșează în mod fiabil și 
la cablurile lungi, precum cablurile 
cu secțiuni transversale mici, utilizate 
de obicei în domeniul de 24 V c.c. 
Astfel se garantează o siguranță 
stabilă pe perioade îndelungate și 
fără probleme a circuitelor de 
sarcină în domeniul de 24 V c.c.
Cu procedura de declanșare breve-
tată, toate canalele unei instalații 
sunt monitorizate individual din 
punct de vedere al curentului absor-
bit. Canalele afectate sunt deconec-
tate în mod țintit, pe principiul „Cât 
mai târziu posibil și cât mai repede 
necesar”. Cauzele defecțiunilor, cum 
ar fi suprasarcinile cauzate de 
consumatorii conectați sau chiar de 
scurtcircuite, pot fi localizate rapid și 
precis cu ajutorul funcțiilor de 
diagnosticare. După remedierea 
fiecărei erori, canalul deconectat 
este reactivat. Deconectarea nu se 
realizează, desigur, în mod expres în 
cazul suprasarcinilor „intenționate” și 

în general de scurtă durată, de 
exemplu la pornirea consumatorilor 
capacitivi. Cu componentele inteli-
gente ale panoului de control Mico, 
Murrelektronik proiectează identifi-
carea erorilor în mod rapid și țintit - 
eliminând astfel timpii mari de 
inactivitate și susținând astfel 
procesele fiabile în producție.

Soluția perfect adaptată  
pentru aplicație

Pentru a face față cerințelor tot mai 
mari privind tehnica de automatizare 
în sensul modularității și miniaturiză-
rii, Murrelektronik a dezvoltat 
conceptul de succes Mico. Cu 
ajutorul Mico Pro, Murrelektronik 
oferă o soluție modulară: sistemele 
de asigurare a alimentării electrice 
pot fi alcătuite până la cel mai mic 
detaliu conform nevoilor utilizatorilor 
pentru aplicațiile acestora. Stația 
dispune de numărul exact de canale 
necesare în cazul de utilizare con-
cret. Portofoliul vast oferă variante 
cu unul, două sau patru canale, care 
pot fi presetate la valori fixe sau pot 
fi setate în mod flexibil conform 
aplicațiilor. De asemenea, se pot 

realiza fără probleme și extinderi 
ulterioare. Dacă trebuie asigurate și 
alte canale, se introduce pur și 
simplu un modul suplimentar.
Pentru a asigura fiabilitatea stațiilor 
Mico Pro, Murrelektronik lucrează în 
toate etapele proceselor cu un simț 
accentuat al calității. Încă din etapa 
de dezvoltare, se pune foarte mult 
accentul pe utilizarea componentelor 
de înaltă calitate. Acestea sunt, de 
exemplu, extrem de eficiente și de 
aceea nu sunt supuse stresului termic 
în timpul funcționării. Acest aspect 
se reflectă într-o valoare ridicată a 

Stație Mico Pro cu modul de alimentare

Sistemul de monitorizare a curentului poate fi creat cu ajutorul unui configurator
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timpului mediu dintre defecțiuni de 
peste 2,4 milioane ore. Procedurile 
riguroase de testare – de exemplu cu 
peste 1.000 scurtcircuite – asigură 
compatibilitatea perfectă dintre 
componente chiar și în cele mai 
solicitante situații. Toate acestea 
oferă siguranța unei durate de viață 
semnificativ de lungă și a disponibili-
tății permanente.

Reducerea semnificativă a spațiului 
din panoul de control

Stația Mico Pro este alcătuită din 
numărul exact de module mici de 
care are nevoie aplicația dumnea-
voastră, reducând astfel spațiul 
necesar în panoul de control. Ca 
opțiune suplimentară se pot integra în 
Mico Pro dispozitive de rețea special 
concepute pentru sistem – acestea 
înlocuiesc modulul de alimentare și 
preiau sarcinile acestuia (transmitere 
cumulată a alarmei, avertizare 
precoce de 90%, semnal de control 
pentru întreținerea de la distanță) în 
raport de unu la unu. Componentele 
de rețea eficiente din punct de vedere 
energetic furnizează în modul paralel 
până la 20 A și sunt conectate intuitiv 
într-un timp scurt cu jumpere.
Pe lângă aceste măsuri „structurale”, 
Mico Pro oferă însă o posibilitate 
mult mai mare din punct de vedere al 
economiei de spațiu: sistemul oferă 
module de distribuire a potențialului, 
cu ajutorul cărora pot fi conectați 
mai mulți consumatori cu „Plus și 
minus” (+24 V și GND) la un canal de 
monitorizare. Astfel se elimină din 
panoul de control distribuțiile 0 V și 

rândurile de borne necesare, elibe-
rându-se astfel mult spațiu. Consu-
matorii se conectează direct la 
canalul respectiv și astfel pot fi 
alocați cu ușurință.
Toate acestea simplifică instalațiile 
din panoul de control și reduc 
costurile de conectare. Rezultatul: 
costurile totale scad.

Asigurat pentru aplicațiile viitorului

Cei care au la o mașină sau un sistem 
două sau mai multe panouri de 
control nu mai necesită neapărat 
două dispozitive de rețea dacă 
utilizează Mico Pro în mai multe 
aplicații. Cu modulele inovatoare cu 
curent înalt (> 10 A), alimentarea 
electrică poate fi transmisă complet 
selectiv dintr-un panou de distribuție 
principal într-un panou de distribuție 
secundar. Această selectivitate 
garantează că se va deconecta 
exclusiv canalul la care există 
scurtcircuit sau suprasarcină.
În conceptele de automatizare se 
utilizează tot mai mult consumatori 
cu consum mare de energie electrică. 

Mico Pro asigură chiar și aceste 
concepte în mod fiabil. Ca interfață 
în câmpul IP67 se recomandă M12 
Power (l-coded), acesta fiind conce-
put pentru sarcini de până la 16 A și 
definit ca standard de PI (Dachver-
band PROFIBUS & PROFINET 
International).
Pentru a facilita proiectantului sis- 
temelor electrice alcătuirea sistemu-
lui modular, Murrelektronik oferă pe 
micopro.murrelektronik.com un con-
figurator online confortabil. Cu 
câteva clicuri de mouse, acesta 
poate crea sistemul exact conform 
cerințelor, combinând modulul de 
alimentare și modulele Flex și Fix 
necesare. Proiectantul va primi nu 
doar o imagine 3D a unității sale 
Mico Pro, ci și multe alte informații 
importante: se calculează spațiul 
necesar, se indică curentul total 
important pentru selectarea alimen-
tării electrice – și o verificare a 
plauzibilității exclude erorile de 
proiectare încă din aceste etape 
preliminare ale construcției.

Integrat într-o sistematizare  
perfect armonizată

Mico Pro este o componentă impor-
tantă a unui sistem de alimentare 
electrică de viitor. Murrelektronik 
oferă un portofoliu cu produse 
compatibile până la cel mai mic 
detaliu. Acesta include filtre de 
rețea, sisteme de alimentare electri-
că, module tampon și unități Mico 
Pro care întregesc în mod elegant 
sistemul ca soluție eficientă de 
monitorizare a circuitului de sarcină.

Din numeroasele module Mico Pro se selectează componente, care se îmbină cu un modul de putere pentru a forma un sistem
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Spot Vision Electric & Lighting este 
aproape de partenerii săi de peste 26 
de ani, acceptând mereu noi provo-
cări. Clienții noștri știu că în perma-
nență aducem pe piața din România 
produse noi și eficiente pentru mediul 
înconjurător. Siguranță, diversitate în 
aplicații și design inovativ sunt doar 
câteva din cerințele corpurilor de 
iluminat solicitate în caietele de 
sarcini din proiectele în derulare, iar 
Braytron face față cu brio acestor 
calități, dezvoltând fiecare gamă de 
produs în permanență.
Pentru că prioritățile planetei s-au 
schimbat în ultimul an, odată cu 
apariția și extinderea mondială a 
virusului SARS-CoV-2 am lansat cu 
puțin timp în urmă lampa portabilă 
germicidă UV-C Braytron BY50 
Safehome cu multiple utilizări.
Dar înainte de a vorbi despre lampa 
noastră, am dori să menționăm ce 
înseamnă UV, unde și de ce se 
folosește:
Razele ultraviolete, numite și raze 
UV, sunt radiații electromagnetice cu 
o lungime de undă mai mică decât 
radiațiile luminii percepute de ochiul 
omenesc. Denumirea de „ultraviolet” 
provine de la culoarea violet din 
spectrul luminii albe ( se măsoară în 
„nm“ = nanometru) care are o 
lungime de undă învecinată, doar că 
un pic mai mare. 
Soarele emite radiații în spectrul 
UV-A, UV-B și UV-C. Stratul de ozon 
al Terrei blochează 97-99% din 
radia țiile UV până ajunge la sol.
Apariția ridurilor, îmbătrânirea pielii, 
pigmentarea imediată a acesteia 
după expunerea la soare și alergiile 
solare sunt cauzate de UV-A (lungi-
me de undă 315-400 nm). Circa 99% 
dintre radiațiile UV care ajung la 
suprafața pământului sunt radiații de 
tip UV-A.

Arsurile solare sunt produse în 
principal de UV-B (lungime de undă 
290-315 nm). 
UV-C (lungime de undă 200−280 nm) 
se folosește prioritar pentru dezin-
fectare.
Principiul UV-C: 
Lumina UV-C este cea mai sigură și 
eficientă metodă de eliminare a 
germenilor patogeni.
Razele UV-C au un efect distructiv 
asupra structurii moleculare a 
microorganismelor provocând 
ruperea lanțului ADN și ARN, ceea ce 
duce la incapacitatea acestora de a 
se reproduce și de a supraviețui. 
Lampa germicidă se poate folosi în 
spații ca: locuințe rezidențiale, băi, 
bucătării, dormitoare, dressing-uri 
sau birouri, săli de clasă, conferințe, 
recepții, săli de așteptare, saloane, 
cabinete medicale, magazine alimen-
tare, depozite, unități hoteliere și 
chiar autoturisme. Cu desăvârșire 
este interzisă utilizarea lămpii 
germicide UV ca un corp de iluminat 
obișnuit.

Lampa germicidă fară Ozon Braytron 
BY50 Safehome are o eficiență 
ridicată de până la 99,9%, este 
realizată din material necoroziv și 
este ideală pentru suprafețe de până 
la 40m2. Tubul quartz are o putere 
de 36W și o durată de viață 8.000 h 
iar razele UV-C acționează 360°.
Aceasta dezinfectează 99,99%, 
îndepărtează acarienii 100%. Este 
ideală și pentru eradicarea alergeni-
lor din încăpere, asigurând în același 
timp îndepărtarea sporilor de 
mucegai, reîmprospătează și înde-
părtează mirosurile neplăcute, fără 
efecte reziduale.
Se recomandă utilizarea ei de două 
ori pe săptămână doar de către 
persoanele majore, este ușor de 
manevrat fiind portabilă, cablul de 
alimentare cu lungime 150 cm se 
poate folosi în orice priză cu tensiu-
nea 230V.
Are funcție „Delay“ – pornire întârzi-
ată 10 secunde și 4 cicluri de funcți-
onare, se poate programa 15 min – 
30 min – 60 min prin buton individual 

Braytron SAFEHOME
Lămpi germicide UV-C

UV-C 
Light

DNA 
Broken

Înainte După

SpotVision Electric & Lighting este distribuitor
oficial Braytron în România
www.spotvisionelectric.ro
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din telecomandă în funcție de 
mărimea suprafaței 10m2 – 20m2 – 
40m2 plus „Mod Automat“ 45 min. 
Distanța de acțiune a telecomenzii 
este de 30m (baterii incluse), din 
acest motiv programarea se poate 
face și de la distanță.
Temperatura optimă de funcționare 
este între -10°C și + 45°C, atunci 
când temperatura scade mai mult de 
20°C sau crește mai mult de 45°C, 
timpul de expunere trebuie prelungit 
cu aproximativ 15-30 de minute, de 
asemenea în cazul în care aveți în 
grijă copii, bătrâni sau bolnavi, este 
indicat să folosiți lămpile mai des.
Înainte de utilizare asigurați-vă că nu 
există persoane, animale sau plante 
în zona de sterilizare.
Dacă intenționați să utilizați lampa 
după ce ați curățat podeaua, așteptați 
să se usuce complet iar apoi puneți 
lampa UV în funcțiune. Înainte de utili-
zare asigurați-vă că înscrisuri, picturi 
de mătase de înaltă calitate, cărți, 
articole din piele, colecții prețioase cu 
importanță memorială sunt protejate 
sau acoperite de lumina UV. Expune-
rea îndelungată la lumina UV duce la 
decolorarea anumitor materiale, din 
acest motiv trebuie luate măsuri de 
siguranță. Protecția se poate face prin 
acoperirea obiectelor cu o pânză sau 
scoaterea lor din cameră.
Este recomandată închiderea feres-
trelor și a ușilor înainte de a porni 

lampa și nu priviți lampa în timpul 
funcționării.
Expunerea pe termen lung la lumina 
UV poate afecta ochii și pielea.
Lampa trebuie poziționată pe o 
suprafață dreaptă, stabilă, de 
preferat în centrul încăperii pentru 
a-i permite o funcționare corectă, ea 
acționează numai asupra suprafețe-
lor unde ajunge lumina. 
BY50 Safehome deține un sistem de 
protecție, lampa se oprește automat 
datorită senzorului radar în momen-
tul în care detectează mișcare la o 
distanță mai mică de 5m. 
După utilizare ventilați încăperea sau 
deschideți ferestrele timp de 30 min 
după ce ați folosit lampa UV.
Perioada de garanție este de 36 de 
luni în baza certificatului de garan-
ție.
Credem totuși că trebuie neapărat 
menționat faptul că acest tip de 
corpuri de iluminat speciale nu 
înlocuiesc sub nici o formă curățarea 
materialului organic sau a prafului de 
pe suprafețele solide.
Pentru eficiență maximă în timp 
scurt, utilizați o lampă cu emisie 
UV-C certificată, iar lampa noastră 
deține certificatele necesare: EMC, 
LVD și Test de Încredere.
Nu lăsați lampa la îndemâna copiilor 
și atenționați copiii să nu se joace 
sau să atingă lampa!
Braytron Lighting expert!

Telecomandă
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Măsurare confortabilă de la postul  
de lucru

BlueNet BN7500 reprezintă următoa-
rea generație de produse BlueNet. 
Factorul de formă optimizat, PDU-ul 
(unitate de distribuție electrică) 
conectabil în serie prin Modbus, 
monitorizarea universală a curentului 
diferențial integrată opțional, 
 Command Line Tools și afișajul 
OLED rotativ reprezintă cele mai 
bune premise pentru sistemul de 
monitorizare energetică al viitorului 
și cel mai înalt nivel tehnologic. Mai 
mult: aceasta înseamnă siguranță și 
eficiență, chiar și integrate în siste-
mele DCIM.
Cu produsele BlueNet monitorizați și 
controlați confortabil, de la postul de 
lucru, rețeaua de curent complexă a 

centrului de date. Disponibilitatea 
centrului de date este crescută cu 
BlueNet, timpii de nefuncționare sunt 
reduși la minimum și se economisesc 
costuri. Cu BlueNet se monitorizează 
valorile curentului, tensiunii, puterii 
și energiei. Aceasta permite o 
planificare eficientă a resurselor și o 
alarmare în caz de defecțiune.
Avantajele dintr-o privire:
 Formă constructivă deosebit de 
compactă (lățime 1HE x 65mm 
adâncime) și numeroase posibilități 
de fixare
 Carcasă stabilă, de înaltă calitate, 
din profil din aluminiu rigid la 
răsucire
 Măsurare per fază sau per port
 Măsurare a: curentului, puterii 
(puterea activă, puterea aparentă, 
puterea reactivă), energiei, tensiunii, 

BACHMANN este o firmă germană de familie, activă în industria electrotehnică și care încă 
din 1947, când a fost înființată, este deținută și condusă de proprietari. Cu aproximativ 800 
de angajați, grupul Bachmann dezvoltă, produce și comercializează componente și sisteme 
electrotehnice, cum ar fi unități de distribuție electrică, panouri de racord pentru suprafețe de 
lucru și subansambluri electrotehnice. Cu sediul central în Stuttgart, grupul BACHMANN deține 
în jur de 30 de societăți partenere și de distribuție la nivel global.

BACHMANN PDU  
BlueNet BN7500
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frecvenței, factorului de putere, 
curentului conductorului neutru
 Comutare cu relee bistabile
 Conectare în serie tip master/slave 
prin Modbus RTU – o singură adresă 
IP pentru până la 12 PDU-uri
 Marcaj cromatic al fazelor prizelor
 Posibilitate de conectare pentru 
senzori externi (temperatură / 
temperatură și umiditatea aerului)
 Operare locală pe afișaj OLED sau 
prin browser-ul web integrat sau 
SNMP prin conexiune Ethernet
 Protocoale: HTTP, HTTPS, SNMP, 
SMTP, DHCP, NTP, SSH, Modbus 
TCP, LDAP, JSON
 Precizie de măsurare +/- 1%
 Monitorizare opțională a curentu-
lui diferențial (RCM)
 Softul BlueNet pentru monitoriza-
re este Gratuit!

Sistem de monitorizare a curentului 
diferențial (RCM) tip B

Prin utilizarea sistemului de monitori-
zare a curentului diferențial (RCM:
Residual Current Monitoring) se pot 
detecta din timp modificări ale 
nivelului de izolație al unei alimentări 
cu curent, înainte ca un curent 
rezidual, care prezintă un pericol 
pentru persoane și un pericol de 
incendiu, să ducă la declanșarea 
unor organe de protecție și astfel ca 
avaria infrastructurii IT critice să fie 
consecința. Acest avantaj temporal 
permite planificarea unor contramă-

suri și contribuie la disponibilitatea 
înaltă a alimentării cu curent, și 
astfel, a Data Center-ului.
Grație PDU-ului nostru BlueNet, 
aceste măsurători ale curentului 
rezidual se fac nu numai în punctele 
centrale de măsurare ale distribuției 
principale sau ale sub-distribuției, ci 
și în mod exact la nivelul rack-ului 
pentru fiecare PDU și chiar pentru 
fiecare fază. Acest aspect ajută, în 
caz de escaladare, la localizarea mai 
rapidă a surselor de eroare și 
remedierea eficientă a acestora.
Senzorul de monitorizare a curentu-
lui diferențial, care respectă standar-
dul EN 62020, oferă, alături de o 
acuratețe fizică ridicată, un nivel 
maxim de siguranță și o disponibili-
tate înaltă. Această tehnologie de 
măsurare universală (tip B) monitori-
zează toate tipurile de curent rezidu-
al și oferă posibilitatea de a diferen-
ția între curenți reziduali alternativi 
(c.a.) și continuu (c.c.). Astfel pot fi 
diferențiați fizic curenții de scurgere 
necesari de curenții reziduali adevă-
rați. Ambele valori de măsurare (c.a. 
și c.c.) sunt evaluate separat prin 
intermediul software-ului BlueNet și 
sunt monitorizate inclusiv prin 
sistemul de comandă al clădirii 
(GLT), sistemul tehnic de comandă al 
clădirii (GLT). De aceea, acest tip de 
sistem de monitorizare a curentului 
diferențial (RCM tip B) este adecvat 
în mod deosebit pentru utilizarea în 
domeniul IT.
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Deschide poarta casei
Te întorci acasă cu mașina și nu găsești 
telecomanda porții? 
Nicio problemă, poți deschide poarta de pe 
smartphone-ul tău.

Aprinde luminile sau 
udă grădina*
Chiar și atunci când ești plecat în vacanță, 
poți acționa cu ușurință sistemul de 
irigare și poți aprinde luminile direct de pe 
smartphone-ul tău.

Vezi ce se întâmplă 
în jurul casei
Un plus de siguranță pentru casa ta.
Cu ajutorul smartphone-ului tău, poți activa 
camerele interioare și exterioare conectate 
la sistemul de acces video.

Apel direct acasă
Fii mereu în legătură cu cei de acasă. 
Smartphone-ul este un terminal de 
intercomunicații cu unitatea ta interioară 
video.

*) Necesită echipamente adiționale

Funcțiile aplicației Door Entry 

Primește toate apelurile de 
oriunde din lume
Atunci când ești plecat, în vacanță, sau la 
birou, poți prelua toate apelurile video ale 
sistemului de acces, oriunde te-ai afla.

Classe 100
NOUA GAMĂ 
DE UNITĂȚI INTERIOARE VIDEO
După lansarea Classe 300X, primul videointerfon Wi-Fi de pe piață, BTicino reînnoiește gama de unități interioare 
Classe 100 și introduce conectivitatea Wi-Fi în oferta standard de sisteme de acces video. Rezultatul este o gamă de 
unități interioare video și audio cu un design modern și elegant, adaptată tuturor nevoilor de instalare. 
Smartphone-ul devine o „unitate interioară video suplimentară virtuală”, după conectarea la Classe 100X, putând fi 
folosit pentru a răspunde la apeluri, pentru activarea deschiderii ușilor și a camerelor video ale sistemului.

Acum standard înseamnă să fii conectat
n Libertate maximă 
Întotdeauna în siguranță, chiar și când 
nu ești acasă. Grație conectivității Wi-Fi 
integrate, Classe 100X oferă posibilitatea
de a gestiona diverse funcții, rapid și în 
siguranță, cu ajutorul smartphone-ului. 

n Ecran complet, vizualizare compactă 
Ecranul de 5” oferă întotdeauna o 
vizibilitate excelentă, indiferent de 
tipul de instalare. 

n Subțire și minimalist  
Aspectul modern completat de o 
siluetă subțire, greutate redusă 
și rezistență: acesta este 
design-ul caracteristic noului  
Classe 100. 

n Integrare între comenzile 
fizice și digitale pentru o 
experiență îmbunătățită 
oferită utilizatorului 
Noul comutator basculant 
permite preluarea și 
încheierea apelului, 
împreună cu o gamă 
de comenzi tactile 
pentru alte 
funcții. 

Unitatea interioară video, Classe 100X este compatibilă 
cu camerele inteligente de interior și exterior NETATMO.



Classe 100
Noul

CONECTIVITATEA.
NOUL STANDARD.
BTicino reînnoiește gama de unități 
interioare Classe 100 și introduce 
conectivitatea Wi-Fi în oferta 
standard de sisteme 
de acces video. 

Descoperă mai multe pe
www.legrand.ro

CONECTIVITATE 
INTEGRATĂ 
PENTRU O 

CONEXIUNE 
PERMANENTĂ 
CU CASA TA. 

PÂNĂ LA 22 DE 
APARTAMENTE 

FĂRĂ 
SURSĂ 

DE ALIMENTARE 
DEDICATĂ. 

ASOCIERE 
IMEDIATĂ 

CU APLICAȚIA 
DOOR ENTRY 
CLASSE 100X 

PENTRU SISTEME 
DE ACCES.

FĂRĂ LUCRĂRI 
SUPLIMENTARE 

PENTRU INSTALATOR; 
UȘOR DE FOLOSIT 

PENTRU UTILIZATOR.

IDEAL PENTRU 
MODERNIZAREA 

SISTEMELOR 
VECHI 

DE ACCES. 



S eria testerelor PROFITEST 
– MASTER de la Metrawatt 
Germania oferă electricieni-
lor calificați, cu experiență, 

și specialiștilor în protecția împotriva 
trăsnetului numeroase metode 
pentru măsurarea rezistenței de 
dispersie a prizei la pământ, pentru a 
îndeplini cerințele specificate în 
normativele și standardele în vigoare 
(EN 60364-6 și EN 62305-3).
Pe lângă măsurarea rezistenței 
globale a sistemului de împământare 
care urmează să fie evaluat, proce-
durile de măsurare selectivă permit, 
de asemenea, evaluarea valorilor de 
rezistență ale electrozilor individuali 
de împământare. Această metodă 
are avantajul de a elimina necesita-
tea deconectării piesei de separație. 
Procedura de măsurare alternativă 
se bazează tot pe metoda de măsu-
rare a curentului și tensiunii.
În timp ce instrumentele de testare 
Profitest MBASE și MTECH funcțio-
nează cu alimentare de la rețea, 
adică consumă curent direct din 
sistemul împământat, testerele 
Profitest MPRO și MXTRA oferă 
toate avantajele unui tester de 
împământare de sine stătător.

Măsurări la o centrală electrică  
pe biogaz la Green Energy  
din Mitterteich, Germania

De ceva timp în lume, producția de 
energie prin fermentarea biomasei 
este una dintre cele mai importante 
tehnici de generare a căldurii și 
energiei din resurse regenerabile. 
Datorită faptului că instalațiile de 
biogaz produc și procesează canti-
tăți mari de gaz combustibil, sigu-
ranța în exploatare este de o impor-
tanță enormă. De exemplu, 
funcționarea incorectă a instalației, 
erorile de proiectare și exploatare 
cresc riscul de explozie, după cum 
s-a demonstrat printr-o serie de 
accidente grave în ultimii ani la nivel 
european.

Cum funcționează o fabrică de biogaz 
– Merită să știți!

Gunoiul de grajd (gunoi lichid și 
bălegar), precum și materiile prime 
regenerabile, cum ar fi porumbul și 
rapița (în general orice substanță 
organică), sunt utilizate în cea mai 
mare parte în instalațiile agricole de 
biogaz.

Reactorul, așa-numitul fermentator în 
care se descompune materia organi-
că, se află în centrul unei fabrici de 
biogaz. În esență, fermentatorul 
constă dintr-un recipient sigilat din 
oțel sau beton armat, etanș la gaze și 
care poate fi încălzit. Aceste recipien-
te sunt prevăzute cu agitatoare care 
amestecă substratul de biomasă și 
care operează la o temperatură 
mezofilă (35–42°C). Un post-digestor 
anaerobic este instalat frecvent în 
aval de fermentator pentru a asigura 
o „digestie“ eficientă și completă a 
materialelor organice.
Condițiile ideale de viață pentru 
bacteriile de fermentare prevalează în 
fermentator. Ele transformă o mare 
parte din substanțele organice în 
biogaz, cu excluderea aerului. Acest 
proces are loc în patru etape succesi-
ve: în timpul primei etape, și anume 
hidroliza, materialele cu lanț lung sunt 
descompuse în compuși mai mici. În 
faza de acidificare (acidogeneza), 
produsele intermediare sunt descom-
puse în continuare în acizi grași 
inferiori, dioxid de carbon și hidro-
gen, care sunt transformați în precur-
sori ai biogazului în timpul formării 
acidului acetic (acetogeneza). În 

Măsurarea rezistenței de dispersie  
a prizei de pământ la centralele 

electrice pe biogaz (CEB) cu profitest  
MXTRA – Metrawatt, Germania

Un sistem funcțional de împământare este un element fundamental al instalațiilor electrotehnice. Valoarea 
rezistenței de dispersie a prizei de pământ RE este o caracteristică importantă pentru evaluarea siguranței și 
funcționalității instalațiilor electrice din clădiri. Printre altele, joacă un rol în oprirea automată a alimentării cu 
energie (îndeplinirea condițiilor de oprire și a legăturii echipotențiale de protecție), protecția împotriva trăsnetului 
și protecția împotriva supratensiunii. Ca urmare, rezistența de dispersie a circuitului de împământare RE este 
esențială pentru declarațiile privind eficacitatea măsurilor de protecție împotriva șocurilor electrice.

Figura 1: Profitest MXTRA setat pe funcția de operare corespunzătoare  
poziției RE a comutatorului

Figura 2: Uzina de biogaz Green Energy din 
Mitterteich, Germania
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ultima fază, și anume metanogeneza, 
biogazul este produs în cele din urmă 
cu un conținut de metan între 50% și 
70%.
Biogazul este apoi ars într-o centrală 
combinată pentru a produce energie 
electrică și căldură. O mică parte din 
căldură este utilizată pentru încălzirea 
fermentatorului, dar cea mai mare 
parte poate fi utilizată pentru încălzi-
rea clădirilor proprii ale operatorului 
sau vândută unor terțe părți.
Fecalele provenite din creșterea 
animalelor agricole sunt îngrășăminte 
de înaltă calitate și pot fi în general 
reutilizate prin împrăștierea pe 
terenuri agricole.
În timpul descompunerii în fermenta-
tor, numai componentele organice 
sunt transformate în biogaz, iar 
substanțele nutritive minerale sunt 
păstrate. Acestea, numite digestat, 
sunt folosite ca îngrășământ pentru 
agricultură, iar în comparație cu 
gunoiul de grajd lichid netratat, are un 
miros mult mai puțin ofensator, este 
non-caustic și se poate răspândi mai 
ușor. În plus, agenții patogeni sunt 
distruși și numărul semințelor nedori-
te este redus, dând posibilitatea 
plantelor fertilizate să absoarbă 
nutrienții mai ușor. Nămolul de biogaz 
(digestat) este, prin urmare, net 
superior gunoiului de grajd lichid 
netratat în ceea ce privește proprietă-
țile de mediu și fertilizare.

Metoda de măsurare a împământării 
3/4-fire (poli) cu Profitest MXTRA

Aceste două metode sunt legate între 
ele, iar măsurarea rezistenței circui-
tului de împământare cu 4 fire (4 
poli) este utilizată în primul rând 
pentru sistemele de împământare cu 
impedanță foarte mică. Rezistența 
cablului de măsurare conectat la 
dispozitivul testat poate fi luată în 

considerare prin utilizarea unui 
jumper intern în interiorul testerului 
între bornele pentru electrodul de 
împământare (E) și electrodul sondă 
(S). Această creștere inevitabilă a 
rezistenței care are loc cu metoda de 
măsurare cu 3 fire (3 poli) este 
menținută la minimum în practica 
reală prin utilizarea unor cabluri de 
test corespunzător de scurte între 
electrozii de împământare și instru-
mentul de testare.

Pentru această metodă trebuie 
utilizat un electrod auxiliar (H) și un 
electrod sondă (S) (măsurare cu 3 
fire). Curentul de măsură IM este 
injectat în sol prin platbanda de 
împământare și electrodul auxiliar. 
Poziționarea electrodului auxiliar H 
are o importanță deosebită, deoare-
ce trebuie să fim siguri că în acest 
moment se obține o valoare de 
rezistență corespunzător de mică. 
Căderea de tensiune care apare între 
electrodul de împământare (E) și 
sonda (S) datorită rezistenței de 
dispersie la pământ, este măsurată 
conform raportului:

RE =  rezistența măsurată a circuitului 
de împământare

UM =  cădere de tensiune măsurată 
între bornele E și S 

IM =  curentul între electrodul de 
împământare E și electrodul de 
împământare auxiliar H

Trebuie respectată distanța dintre 
sondă și electrodul auxiliar

Poziționarea sondei S și a electrodu-
lui auxiliar H este de o mare impor-
tanță pentru această măsurare. 
Poziția electrodului H în sol trebuie 
să fie suficient de îndepărtată de 

dispozitivul supus încercării pentru a 
se asigura că zonele de dispersie ale 
electrodului de împământare și 
electrodului auxiliar nu se suprapun. 
De regulă, cu cât sistemul de împă-
mântare este mai mare, cu atât este 
mai mare distanța necesară până la 
electrodul auxiliar. O rezistență 
excesivă a electrodului de împămân-
tare poate duce la măsurări eronate. 
În special în cazul unor valori ridicate 
ale rezistivității solului, electrodul 
auxiliar trebuie introdus în pământ la 
o distanță mai mare. O distanță de 
40 de metri între electrodul de 
împământare și electrodul auxiliar 
s-a dovedit a fi o regulă practică. Cu 
toate acestea, în practica reală, 
aranjamentul trebuie testat în conse-
cință. În cazul țărușilor de împămân-
tare și altele asemenea, se recoman-
dă o distanță de trei ori adâncimea 
țărușului.
Figura 4 ilustrează aceste relații. 
Două zone de rezistență a dispersiei 
la electrod se formează datorită 
fluxului de curent între electrodul de 
împământare și electrodul auxiliar. 
Distribuția lor este reprezentată de 
liniile circulare. Pentru a obține o 
măsurare corectă, este absolut 
esențial ca sonda S să fie localizată în 
potențial de referință neutru. Această 
zonă este cunoscută sub numele de 
„zonă neutră”.
Dacă s-au efectuat numeroase 
măsurări cu distanța crescândă între 
electrodul de pământ și sondă, valori-
le măsurate ar avea ca rezultat o 
curbă caracteristică. Această curbă 
se distinge prin capete abrupte cu o 
linie orizontală între ele. Această zonă 
orizontală aproape constantă (zona 
neutră) apare numai dacă electrodul 
de împământare și electrodul auxiliar 
sunt suficient de distanțați.
Testarea aranjării corecte a sondei și 
a electrodului auxiliar poate fi efectu-

Figura 3: Metoda de măsurare cu 3 fire cu PROFITEST MXTRA Figura 4: Dispunerea țărușilor de test pentru sonda și electrodul 
auxiliar  „Zona neutră”
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ată prin deplasarea poziției sondei 
de-a lungul liniei de referință directă 
între electrodul de împământare și 
electrodul auxiliar. Se efectuează încă 
două măsurători cu sonda poziționată 
la 6 metri mai aproape de electrodul 
de împământare și de electrodul 
auxiliar. Dacă se obțin rezultate 
aproape identice pentru toate cele 
trei măsurători, valoarea medie poate 
fi considerată rezistență de dispersie 
a prizei la pământ.
Dacă rezultatele variază, măsurarea 
trebuie repetată cu electrodul auxiliar 
poziționat la o distanță mai mare. 
Dacă curba caracteristică este 
neregulată, măsurarea este influența-
tă de obiecte metalice din pământ, 
cum ar fi conductele de apă, gaz etc. 
Schimbarea aranjamentului țărușilor 
de test cu 90° poate remedia această 
situație.
Graficul prezentat în figura 5 descrie 
metoda de măsurare cu 4 fire. În 
cazul acestei metode de măsurare, se 
stabilește o conexiune suplimentară 
de la terminalul sondei de împămân-
tare la instrumentul de măsurare. În 
consecință, rezistența de la terminalul 
de conectare a dispozitivului la 
electrodul de împământare poate fi 
ignorată. Această metodă de măsura-
re este utilizată în principal pentru 
măsurarea rezistenței de dispersie 
pentru sistemele de împământare larg 
răspândite și, prin urmare, cu impe-
danță foarte mică. Valoarea măsurată 
este astfel semnificativ îmbunătățită 
față de metoda cu 3 fire.

Măsurarea rezistenței buclei de 
împământare – Metoda cu 2 clești

Această metodă extrem de eficientă 
este utilizată pentru sistemele de 
împământare care constau din mai 
mulți electrozi de împământare 
interconectați (de exemplu, conectați 
prin conductori PEN). Rezistența 
circuitului de legare la pământ este 

măsurată în acest caz prin interme-
diul unei metode cu 2 clești. Acest 
lucru permite măsurarea selectivă 
fără utilizarea țărușilor, asigurând 
astfel un grad ridicat de eficacitate, 
deoarece este eliminată deconecta-
rea instalației electrice, respectiv a 
dispozitivului testat (operație consu-
matoare de timp).
În consecință, această metodă de 
măsurare este adecvată în special 
pentru clădirile în care nu este 
posibilă utilizarea „ţărușilor de 
măsurare” sau sistemul de împămân-
tare nu poate fi deconectat.
Principiul de măsură se bazează pe 
interacțiunea dintre doi senzori fixaţi 
pe circuitul de legare la pământ. Un 
transformator de curent adecvat 
(E-Clip 2) induce tensiunea de 
măsurare în „bucla electrodului de 
împământare”, care constă din 
rezistența de împământare care 
trebuie determinată și electrozii de 
împământare conectați în paralel. 
Curentul, care este determinat de 
tensiunea indusă și rezistența buclei, 
este măsurat de un al doilea senzor 
tip clește în conformitate cu princi-
piul transformatorului de curent. 
Valoarea rezistenței este calculată și 
indicată de instrumentul de măsurare 
în mod automat.
 

Rezistivitatea solului ρE – Măsurarea 
conform „metodei Wenner”

Determinarea rezistivității solului 
este necesară pentru proiectarea 
sistemelor de împământare. Rezisti-
vitatea solului din zona înconjură-
toare este decisivă în ceea ce 
privește amploarea rezistenței de 
dispersie a unui electrod de împă-
mântare. Această valoare poate fi 
determinată cu PROFITEST MAS-
TER MPRO sau MXTRA utilizând o 
procedură de măsurare cu 4 fire (4 
poli), și anume „metoda Wenner”.
Rezistivitatea solului este specificată 
în unitatea de măsură Ωm. Rezistivi-
tatea solului variază foarte mult și se 
caracterizează în primul rând prin 
configurația geologică predominantă 
din locația respectivă. De asemenea, 
este influențată de umiditate și 
temperatură.
Rezistivitatea solului este calculată 
în conformitate cu următoarea 
ecuație:

ρE = rezistivitatea solului în Ωm
d = distanța dintre țăruși 
π = pi (factor: ~ 3.1416)

Evaluarea rezultatului măsurării

După cum s-a menționat deja mai 
sus, rezistivitatea solului este o 
mărime care este supusă în perma-
nență unei fluctuații. Printre cauzele 
acestor variații putem include 
umiditate și concentrația sărurilor 
dizolvate în apele subterane, precum 
și modificările climatice. Astfel, 
rezistivitatea solului variază pe 
parcursul anului. Această variație 
rezultă din temperatura solului și, 
într-o foarte mare măsură, din 
cantitățile de precipitații fluctuante 
sezonier.

Figura 5: Metoda de măsurare cu 4 fire, PROFITEST MXTRA Figura 6: Metoda de măsurare cu 4 fire cu PROFITEST MXTRA

Figura 7: Măsurarea rezistenței buclei de 
împământare cu Profitest MXTRA
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O serie de valori tipice de rezistivitate a solului pentru 
diferite tipuri de sol sunt rezumate în tabel. Pe baza 
acestor valori, poate fi estimată rezistența de dispersie 
rezultată a sistemului de împământare (în raport cu tipul de 
sol).
Profitest MXTRA face posibilă efectuarea și documentarea 
tuturor măsurărilor rezistenței de dispersie a circuitului de 
legare la pământ folosind diferite metode de măsurare, așa 
cum este descris mai jos.
Măsurarea rezistenței circuitului de legare la pământ – Me-
todă de măsurare cu Profitest MXTRA
Funcționare cu ajutorul rețelei de alimentare:
• Măsurare cu 2 fire prin adaptor cu 2 poli
• Măsurarea cu 2 fire prin adaptorul de măsurare PRO-Schuko
• Măsurare cu 3 fire prin adaptor și sondă cu 2 poli
•  Măsurare selectivă: măsurare cu 2 fire cu sondă și clește 

de curent
 
Funcționare cu ajutorul bateriei:
• Măsurarea cu 3 fire prin adaptorul PRO-RE
• Măsurarea cu 4 fire prin adaptorul PRO-RE
•  Măsurare selectivă cu clampmetru (4 fire) prin adaptor 

PRO-RE
• Măsurarea cu 2 clești prin adaptorul PRO-RE / 2
• Determinarea rezistivității solului prin adaptorul PRO-RE.

Figura 8: Rezistivitatea solului în raport de perioada anului fără 
influența precipitațiilor (adâncimea electrodului pământului <1,5 m)

Tipul de sol Rezistivitatea 
solului ρE [Ωm]

Teren mlăștinos 8 … 60
Sol arabil, sol argilos și argilos, pietriș umed 20 … 300
Sol nisipos umed 200 … 600
Sol uscat nisipos, pietriș uscat 200 … 2000
Teren stâncos 300 … 8000
Stânca 104 … 1010

Figura 9: Rezistivitatea solului ρE în raport cu tipul de sol

Discută cu specialistul nostru
Project Manager & Trainer Constantin Iosim

0726 746 424
constantin.iosim@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



G reen Electric City are un 
acționariat 100% româ-
nesc și peste 11 ani de 
experiență în domeniul 

automatizărilor. Obiectul de activita-
te îl reprezintă proiectarea și imple-
mentarea soluțiilor de eficientizare 
energetică, soluțiilor de clădiri 
inteligente, precum și soluțiilor 
personale de producție energie 
electrică. Cu timpul, Green Electric 
City a reușit să se poziționeze drept 
un jucător valoros într-o piață în care 
know-how-ul și experiența fac 
diferența.
Departamentul de implementare a 
soluțiilor tehnice este compus din 
personal bine pregătit, coordonat 
de specialiști certificați la nivel 
național și internațional, reușind 
astfel să ducă la bun sfârșit proiecte 
cu grade de complexitate diferite. 
Activitatea de implementare a 
soluțiilor tehnice KNX a dus în mod 
natural la necesitatea dezvoltării 
unei direcții noi a afacerii: cercetare 
și inovare de soluții hardware și 
software.

Misiunea companiei este de a face 
cât mai mulți pași către un viitor mai 
ecologic și mai curat.
Unul din obiectivele importante ale 
departamentului de cercetare și 
inovare a fost de a răspunde provo-
cărilor tehnice, și de aceea o parte 
însemnată a activității este reprezen-
tată de alocarea de resurse pentru 
găsirea a noi soluții optime. Astfel a 
luat naștere suita de aplicații Wireeo, 
cât și o serie de produse electroteh-
nice dedicate pentru detecția inun-
dațiilor – I-STOP.
Povestea Wireeo a început în 2018 
ca o suită de aplicații dedicate 
instalațiilor electrice inteligente KNX. 
În momentul de față există o aplica-
ție pentru terminale cu Android 
(disponibilă în Google Play) și una 
pentru iOS (disponibilă în Apple 
Store). Există trei versiuni: Lite (de 
test), Standard (pentru utilizatorii 
finali) și Pro (pentru integratori).
Portofoliul software existent este 
completat cu producția de echipa-
mente hardware dedicate ce acoperă 
lipsurile din oferta producătorilor 

tradiționali sau alte nevoi de nișă. În 
prezent, departamentul de cercetare 
și inovare lucrează asiduu la dezvol-
tarea de produse cu comunicație 
KNX integrată.

PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA
Green Electric City - prima companie românească 

producătoare de echipamente și soluții software 
certificată de Asociația KNX de la Bruxelles

În data de 19 august 2020 compania bucureșteană Green Electric City intra în istorie devenind 
prima companie românească ce poziționează țara noastră pe harta mondială a producătorilor 
de echipamente și soluții software certificați KNX.

Green Electric City în cifre (T3 2020):
 aproape 200 de proiecte de clădiri 
inteligente realizate în ultimii ani în 
România și străinătate,
 o echipă de peste 20 de oameni,
 7 ingineri certificați KNX,
 circa 300 mp de showroom modern 
și birouri (proiectare și ofertare tehni  că 
instalații KNX), din care aproape 100 
mp pentru departamentul de cerceta-
re-dezvoltare hardware și software,
 circa 200 mp de depozite și spații 
de producție, din care circa 100 mp 
pentru producția de echipamente 
electronice,
 3 sedii / puncte de lucru în 
București.

Investește în viitor și în eficiența 
energetică!

Vino să îți povestim mai multe despre 
noi pe www.green-electric.ro sau la 
showroomul din Str. Vasile Lascăr 

178, București.
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Î n Industrial Internet of Things 
(IIoT), un număr în creștere de 
mașini și device-uri inteligente 
fac schimb de date relevante. În 

baza tiparelor și structurilor stabilite, 
componente, mașini, celule, linii și 
procese întregi reacționează la 
schimbările de condiții și parametri. 
Din ce în ce mai frecvent, acest lucru 
se întâmplă fără interacțiune umană. 
În acest caz este nevoie de o colabo-
rare agilă între departamente și de 
depășirea structurii ierarhice stricte a 
piramidei automatizării. 

Creșterea eficienței în producție, IT 
și în diverse departamente speciale 
necesită un flux de informații end-to-

end la toate nivelele unei afaceri. Cu 
abilitatea de a integra diferite 
echipamente cu o soluție de automa-
tizare comprehensivă și de vizualiza-
re, software-ul zenon de la COPA- 
DATA susține, de mai mult de 30 de 
ani, companiile să își atingă scopul 
de a face operarea echipamentelor 
mai simplă, mai sigură și mai trans-
parentă. 

O platformă software pentru toate 
procesele

„Mulți dintre clienții noștri vechi s-au 
bazat de la început pe flexibilitatea, 
scalabilitatea și extensibilitatea 
zenon pentru a lucra atât în benefi-

ciul proiectanților, cât și în cel al 
utilizatorilor finali“,spune Alexander 
Punzenberger, președinte COPA- 
DATA CEE/ME. „Astăzi, zenon oferă 
o platformă software integrată 
pentru automatizarea tuturor proce-
selor într-o manieră simplă și 
jucăușă – de la colectarea datelor la 
funcționarea echipamentelor la 
business intelligence“.

Printre factorii de succes ai platfor-
mei zenon se numără disponibilitatea 
pentru concepte operaționale 
intuitive similare celor din telefoanele 
smart sau tablete. Native Apps for 
Smartphones și vizualizarea bazată 
pe HTML5 actualizată începând cu 

Automatizarea  
proceselor – o joacă

Autor: Peter Kemptner

Economia globală în continuă creștere și digitalizarea cer schimbarea unor tipare 
comportamentale. În producția industrială, produsul și procesul sunt elementele principale. 
Replicile virtuale (digital twins) asigură rezultate de producție înainte ca procesul efectiv 
să înceapă, făcând de altfel posibile și reacțiile foarte rapide, cu risc redus în schimbarea 
cerințelor sau condițiilor în timpul funcțiunii.  
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zenon 8.10 ajută utilizatorii să obțină 
acest lucru relativ ușor și pot facilita 
monitorizarea mobilă a unui punct de 
lucru. 

zenon a fost dezvoltat în concor-
danță cu principiile COPA-DATA 
conform cărora în operarea auto-
matizată a echipamentelor de 
producție și infrastructură, precum 
și în ingineria soluțiilor de automati-
zare, totul trebuie să decurgă cu 
ușurință. Cu instrumente de ingine-
rie automatizate precum zenon 
automotive generator (zag), zenon 
face implementarea automatizată și 
analiza proiectelor de vizualizare și 
a datelor PLC o realitate. Acest 
lucru ajută proiectanții să facă față 
termenelor limită scurte și să evite 
erorile. 

Disponibilitate cloud și digitalizare

„zenon asigură o manevrare robustă 
și sigură, mentenabilitate eficientă și 
pe termen lung, posibilități de 
update și o experiență plăcută 
pentru utilizator atât în inginerie, cât 
și în operare“, explică Alexander 
Punzenberger. „Am extins zenon cu 
Service Grid pentru a forma o 
platformă IoT-enabled, permițând 
astfel clienților să îndeplinească mai 

bine cerințele rezultate din scenariile 
IIoT interconectate“.
Service Grid permite ingineria, 
operarea și mentenanța proiectelor 
zenon de pe mai multe linii de 
producție și din mai multe locații. 
Hub-ul central de comunicație din 
platforma IIoT este Service Hub-ul, 
prin care toate schimburile de date 
dintre toate nodurile de rețea sunt 
direcționate. Cele două părți compo-
nente merg mână în mână: în timp ce 
Data Hub asigură distribuția mesaje-
lor și evenimentelor către destinatari, 
Hub Controller-ul gestionează 
drepturile de acces ale serviciilor 
individuale și decide care servicii 
primesc acces și până la ce grad. 
Pe lângă comunicația perfectă dintre 
zenon Editor, zenon Runtime și 
zenon Analyzer, Service Grid API 
asigură includerea fără probleme a 
viitoarelor noduri pentru a sonda și 
oferi date. Comunicația criptată 
permite transmiterea sigură de 
informații chiar și în rețelele publice. 

Datorită conexiunii cu Service Hub, 
HTML Web Engine nu mai are nevoie 
de SCADA Runtime Connector 
pentru a comunica direct cu 
 Runtime-ul. În acest fel, viitoarele 
versiuni ale Service Grid pot oferi 
numeroase posibilități pentru aplica-

ții HTML-based pentru date de 
proces, analiză și raportare. Folosi-
rea lor în cadrul sau în afara rețelelor 
clasice de automatizare este cu mult 
simplificată. 

Filozofia zenon, extinsă logic

„Filozofia zenon diferă față de cea a 
altor pachete de software în special 
datorită principiului de setare de 
parametri, nu programare“, accentu-
ează Alexander Punzenberger. 
„Acest lucru permite inginerilor de 
automatizare fără aptitudini de 
programare să creeze proiecte rapid 
și corect, să le adapteze ușor la 
diferite mașini sau puncte de lucru și 
să le poată modifica fără efort de-a 
lungul întregului proces“.

Începând cu zenon 8.20, COPA- 
DATA oferă zenon Application Sets. 
Application Sets conțin licența 
software pentru soluția individuală 
precum și Solution Packages. Un 
astfel de pachet de soluții este un 
template de proiect din care soluții 
specifice pot fi implementate mai 
rapid și mai eficient. Prezintă o 
librărie de elemente de construcție 
încapsulate sau Smart Objects. Asta 
înseamnă că utilizatorii pot construi 
unități funcționale complet închise și 
să le folosească de câte ori este 
necesar în cadrul unui proiect, la fel 
fiind și în cazul programării orienta-
te pe obiect și moștenirea proprietă-
ților și setarea parametrilor specifici 
aplicațiilor. De exemplu, Smart 
Objects permit utilizatorilor să 
definească central un layout pentru 
indicatorii principali de performan-
ță, precum OEE, și să-l combine cu 
variabilele necesare; iar un program 
zenon Logic să calculeze coeficienții 
KPI și funcția de execuție. 

„Bazându-se pe template-uri Smart 
Object, proiectanții pot crea un 
Smart Object și să îi lege variabilele 
de procese“, rezumă Alexander 
Punzenberger. „Acest lucru oferă o 
nouă dimensiune filozofiei de setare 
de parametri, nu programare”.

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro
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Descoperă și încearcă!
Beckhoff Automation produce echipamente și 

software de înaltă calitate, utilizând tehnologii de 
ultimă generație și tehnici de dezvoltare ultramo-
derne în realizarea tuturor produselor lor. Pentru a 
lua cea mai bună decizie în ceea ce privește proiec-
tele dumneavoastră și pentru a vă familiariza cu 
posibilitățile de automatizare specifice domeniului 
dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pe adre-
sa: office@kreatron.ro.

Pentru mai multe detalii referitoare la partenerii 
noștri și produsele lor puteți accesa: www.kreatron.ro

S ervo sistemul multi-axe 
AX8000, de înaltă perfor-
manță, de la Beckhoff, este 
caracterizat de o dinamică 

extremă și cicluri foarte scurte. 
Curentul motorului este scanat în 
cicluri μs, iar intervalul EtherCAT 
minim ajustabil este de 62,5 μs. 
Datorită suportului tehnologiei de 
supraeșantionare, datele de proces 
pot fi scanate chiar și de mai multe 
ori în cadrul unui ciclu de comunica-
ție, dacă este nevoie, și transferate 
către controller prin EtherCAT. 

Cu servo sistemul foarte dinamic 
AX8000, bazat pe EtherCAT, noi 
valori de referință pot fi transferate 
la fiecare 62,5 μs de la controller-ul 
de mișcare din PC-ul industrial către 
servo drive. Sistemele de control 

comparabile funcționează, de obicei, 
cu un interval de numai 1 ms. Acum, 
firmware-ul AX8000 suportă în plus 
tehnologia de supraeșantionare 
cunoscută de la I/O-urile Beckhoff 
EtherCAT. Astfel se poate face o 
eșantionare multiplă a datelor de 
proces din cadrul unui ciclu de 
comunicație cu un factor de supra-
eșantionare de până la 128 și 
transferul tuturor datelor într-un șir 
prin intermediul EtherCAT. Acest 
lucru permite controller-ului superior 
să transmită mai multe poziții de 
valori de referință sau viteze către 
drive în cadrul unui singur ciclu de 
comunicație, pe care ulterior drive-ul 
îl urmărește. În plus, variabilele 
măsurate pot fi înregistrate de mai 
multe ori pe drive, iar valorile 
memorate pot fi puse la dispoziția 
controller-ului în decursul unui 
singur ciclu. În acest fel, de exemplu, 
un grafic în TwinCAT Scope View 
poate fi rezolvat cu mai multă 
precizie.

Sincronizarea cu alte drive-uri – cu 
sau fără funcționalitatea de supra-
eșantionare – este posibilă fără 
probleme prin funcția de sincroniza-
re distribuită a sistemului EtherCAT. 
Metoda de supraeșantionare este 
folosită pentru mașinile de prelucra-
re de precizie și alte mașini și siste-
me pentru care evaluarea valorilor 
măsurate la înaltă rezoluție este o 
cerință tehnologică. 

Text și foto: 
www.beckhoff.com/press/pr122020

Servo sistemul 
compact multi-axe 

AX8000 suportă 
acum și tehnologia 

de supraeșantionare 
cunoscută de la 

terminalele 
EtherCAT.

Cele mai scurte cicluri de 
control, acum combinate cu 
eșantionare multiplă pe fiecare 
ciclu de comunicație 

AX8000: Sistem servo multi-axe,  
de înaltă performanță, care suportă 

tehnologia de supraeșantionare
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Companii de pe toate continentele 
folosesc platforma software zenon 
de la COPA-DATA pentru a digitaliza 
și automatiza mașini și puncte de 
lucru – pentru procese de producție, 
cât și pentru generarea și distribuția 
de energie electrică. În Europa 
Centrală și de Est și în Orientul 
Mijlociu, COPA-DATA CEE/ME se 
ocupă de vânzări și customer 
support. La mijlocul anului 2020, 
compania a înființat o filială directă, 
COPA-DATA Saudi Arabia, pentru a 
preîntâmpina piața arabă aflată 
într-o creștere foarte rapidă.
 
Mai aproape de clienți

În 2003, COPA-DATA a stabilit primele 
contacte cu companii din Orientul 
Mijlociu. De atunci, zenon a devenit 
ferm stabilit în industria de procesare 
a petrolului și a gazelor, în desaliniza-
rea apei și în sectorul energetic, 
incluzând energia din surse regenera-
bile – de exemplu din sisteme fotovol-

taice. Acest lucru se datorează în bună 
parte și aprobării primite de platforma 
software de la Saudi Aramco – furnizor 
de energie din Arabia Saudită – și de la 
Saudi National Grid – operator de 
rețea electrică. Piața este într-o 
creștere accelerată, cu un mare 
potențial în automatizarea continuă a 
instalațiilor pentru generarea și 
distribuția de energie.  
 
Cum COPA-DATA Saudi Arabia este 
destinat să fie hub-ul central pentru 
întreaga zonă arabă, directorul său 
general este Alexander Punzenber-
ger, Președintele COPA-DATA CEE/
ME. Această nouă filială permite 
companiei să acționeze ca furnizor 
cu competență regională și să se 
concentreze pe crearea de valoare în 
această piață prosperă. 

COPA-DATA Saudi Arabia:  
noua filială din Orientul Mijlociu 

Mai multe informații despre rețeaua globală de vânzări COPA-DATA: 
https://www.copadata.com/en/about-copadata/locations/

În Orientul Mijlociu, platforma software zenon de la COPA-DATA 
a devenit software-ul etalon pentru digitalizare și automatizare în 
sectoarele energetice și de utilități. Pentru a îmbunătăți acoperirea 
pe piață în regiune, COPA-DATA CEE/ME a înființat o filială 
permanentă în Arabia Saudită. 

Alexander Punzenberger,  
Președintele COPA-DATA CEE/ME  

și Managing Director – COPA-DATA 
Arabia Saudită
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Ce este Electricitatea Digitală

Tehnologia Electricității Digitale 
transmite electricitatea în pachete 
care conțin energie electrică și date. 
Transferul sigur al fiecărui pachet 
este verificat la sursă și destinație 
utilizând un protocol numit PET – Pa-
chete de transfer de energie. Princi-
piul de siguranță din spatele Electri-
cității Digitale – Digital Electricity™ 
(DE) se bazează pe un mecanism de 
oprire rapidă. Dacă un conductor 
expus este atins sau cablul este 
scurtcircuitat sau instalat incorect, 
emițătorul va detecta eroarea și va 
întrerupe transmiterea energiei în 
termen de 3 ms. 
Graficul alăturat ilustrează zona 
sigură pentru expunerea la 400VDC 
a corpului uman. După cum se poate 
vedea, Electricitatea Digitală se 
poziționează pe partea stângă a 
zonei de pericol, putând astfel 
transmite în siguranță în jur de 
400VDC, fiind totuși în siguranță din 
cauza transmisiei electrice oprită 
foarte rapid. 
 
Cum funcționează

Electricitatea Digitală (EN: Digital 
Electricity™), tehnologie brevetată 
de VoltServer, transferă sute de 
pachete de energie în fiecare 
secundă. Dacă există cabluri 
necorespunzătoare, un scurtcircuit 
sau dacă o persoană atinge liniile de 
transmisie, emițătorul va decupla în 
termen de 3 milisecunde. Ca 
urmare, sistemul este sigur și nu 
pune în pericol vieți umane.
După trimiterea fiecărui pachet, 
emițătorul măsoară pierderea de 
tensiune pentru fiecare pachet de 
energie prin conductorul de cupru și 
acționează în consecință:

Electricitate digitală,  
o electricitate sigură la atingere
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 Dacă pierderea de tensiune este anor-
mală, adică capacitatea reciprocă a liniei 
s-a schimbat, transmițătorul încetează să 
trimită pachete (pe toate perechile acelei 
linii) în termen de 3 ms, astfel încât persoa-
na care atinge linia abia să simtă electricita-
tea;
 Dacă pierderea de tensiune nu este 
anormală, atunci emițătorul trimite următo-
rul pachet de energie și continuă.

Conformitate

Datorită sistemului de siguranță al echipa-
mentelor VoltServer, acestea sunt clasifica-
te în funcție de alimentare cu telecomunica-
ții de joasă tensiune. Acest lucru indică 
faptul că cablurile de alimentare VoltServer 
pot fi instalate împreună cu cablurile de 
telecomunicații.
  Low voltage directive (LVD) 2014/35/EU
  EN 62368-1-AV, ICT and telecoms safety
  EN 6950-21-Telecoms  

powering-RFT-V
 EMC Directive 2014/30/EU
 EN 50121-4-Railway EMC
  EN 300 386 v2.1.1.1-Telecoms EMC
Testat independent de NRTL 
Protecție împotriva șocurilor electrice prin 
reducerea transmisiei de tensiune la niveluri 
inofensive.

Deoarece este clasificat ca electricitate 
sigură, sistemul de Electricitate Digitală 
poate fi combinat într-un cablu care conține 
atât conductori din cupru, cât și fibre, 
făcând cablul hibrid un partener perfect 
pentru electricitatea digitală. Deoarece 
CSA-ul perechii de cupru este foarte redus, 
este posibilă utilizarea de cabluri hibride cu 
diametre mici care să permită suflarea 
cablurilor în conducte.

Cablurile hibride  
Prysmian Group – potrivite  
pentru tehnologia VoltServer
Prysmian a dezvoltat un cablu hibrid cu 6 
conductoare de cupru cu o secțiune 
transversală de până la 1 mm2 și până la 36 
de fibre optice, care poate fi suflat într-o 
conductă de 10 mm. 
Cablul hibrid este capabil să genereze 
până la 1,2 kW pe 300 de metri sau 300 W 
pe distanța a 1.200 de metri. Designul său 
special îl face potrivit atât pentru electrici-
tatea convențională de curent continuu, 
cât și pentru electricitatea digitală sigură la 
atingere. Performanțele de suflare ale 
cablului pot fi observate în graficul din 
dreapta:

Domenii de aplicabilitate

Contactați-ne pentru detalii: Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. 
Tel.: +40 316 306 695 

E-mail: customercare.romania@prysmiangroup.com 
www.prysmiangroup.ro
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După cum am precizat în mai multe 
rânduri, mediul industrial este 
caracterizat de prezenţa unui zgomot 
electromagnetic de valoare ridicată 
şi cu un spectru armonic foarte 
variat. Electronica de putere, una 
dintre sursele majore de câmpuri 
electromagnetice perturbatoare, este 
din ce în ce mai prezentă în aplica-
ţiile industriale deoarece permite 
ajustarea extrem de fină a tuturor 
proceselor tehnologice. În aceste 
condiţii, cablurile destinate transfe-
rului de date de înaltă frecvenţă 
trebuie să aibă sisteme de ecranare 
compatibile mediului în care sunt 
pozate dar, de asemenea, trebuie să 
facă faţă şi celorlalte agresiuni 
posibile legate de temperatura şi chi-
mismul mediului sau mişcările 
repetitive la care sunt supuse.

Pe plan global, se observă o tranziţie 
rapidă de la cablurile de magistrală 
de tip Profibus, Modbus, Can etc. 
spre magistralele de date de tip 
Ethernet Industrial. Logica acestui 
transfer este legată de creşterea 
volumelor de date care trebuie trans-
ferate corect, sigur, şi cât mai rapid. 
Tendinţa va fi amplificată pe măsură 
ce conceptul de Internet of Things 
(IoT) va fi implementat pe scară 
largă.
LAPP s-a concentrat de mai mult 
timp asupra acestui segment de 
produse prin dezvoltarea de soluţii 
complete care cuprind cabluri de 
date, conectori şi accesorii care să 
acopere toate solicitările. Brandul 
ETHERLINE® oferă astăzi soluţii 
pentru crearea reţelelor de date în 
zonele industriale sau clădiri, pentru 

cablarea maşinăriilor industriale, 
sistemelor de automatizare sau 
control.
Ce este specific la cablurile din 
brandul ETHERLINE®? 
Voi trece în revistă câteva aspecte.
Indiferent de frecvenţa pentru care 
au fost proiectate, toate cablurile 
destinate mediului industrial au siste-
me de ecranare complexe în care se 
regăseşte obligatoriu ecranul ţesut 
din liţe de cupru cositorite, cu 
densitate optică minimă de 85%. 
Acest ecran este esențial în mediul 
industrial. Mulţi ingineri practicieni 
din domeniul automatizărilor indus-
triale au fost martori la disfuncţiona-
lităţi ale instalaţiilor aparent fără 
motiv, cu o apariţie aleatorie, foarte 
greu de catalogat. Din proprie 
experienţă am constatat că utilizarea 

Cabluri de date pentru 
Ethernet industrial

Ing. Dan Ciortea LAPP Romania

În articolul precedent am subliniat o serie de amănunte referitoare la cablurile de date destinate 
transferului de semnale de joasă frecvenţă. De această dată ne vom concentra asupra unor 
aspecte legate de cablurile de date destinate Ethernetului industrial.
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unui cablu de Ethernet industrial 
care nu are sistemele de ecrane 
corect realizate poate duce la 
asemenea evenimente.
Produsele LAPP din brandul 
 ETHERLINE® au precizate sistemele 
de ecranare conform codificării 
universal recunoscute:
 TP de la twisted pair, adică 
pereche torsadată. Torsadarea sau 
răsucirea conductorilor între ei poate 
să fie făcută la nivel de pereche (doi 
conductori sunt răsuciţi elicoidal, 
pasul de torsadare este cu atât mai 
mic cu cât cablul este destinat 
funcţionării la frecvenţe mai mari). 
Există posibilitatea ca 4 conductori 
să fie torsadaţi în stea cu 4 colţuri, 
vezi exemplul ETHERLINE® Festoon 
PN Cat.5e;
 U de la Unscreen, adică neecra-
nat. UTP înseamnă perechi torsadate 
neecranate;
 F de la Foil, adică ecran constituit 
din folie aluminizată. F / UTP în-
seamnă ecran colectiv din folie peste 
perechi torsadate, neecranate 
individual. F / FTP înseamnă ecran 
colectiv din folie peste perechi 
ecranate individual, cu folie alumini-
zată;
 S de la Screen, adică ecran ţesut 
din liţe de cupru stanat. Ecranul 
ţesut este poziţionat spre exteriorul 
cablului fiind primul ecran de sub 
mantaua exterioară. S / FTP înseam-
nă ecran ţesut din cupru stanat peste 
perechi torsadate ecranate individual 
cu folie aluminizată. 
SF / UTP înseamnă ecran colectiv din 
folie aluminizată şi ecran colectiv din 
ţesătură de cupru stanat, ambele 
ecrane peste perechile torsadate 
neecranate.
Deoarece geometria internă a pere-
chilor torsadate este foarte importan-
tă pentru menţinerea constantă a 
impedanţei caracteris tice, la cablurile 
de date destinate mișcărilor repetitive 
LAPP utilizează un separator dielec-
tric sub formă de cruce care asigură 
poziţionarea sigură a perechilor.
Pentru asigurarea capacităţilor 
minime între conductori, LAPP 
utilizează izolaţii spumate din 
polietilenă sau poliolefină. Spumarea 
este realizată prin injecţie controlată 
de gaz inert astfel încât se obţine o 
calitate izotropă. 
De asemenea, izolaţia exterioară a 
cablurilor de date trebuie să fie 

conformă cu mediul în care vor fi 
pozate. De multe ori se pot regăsi în 
instalaţiile industriale cabluri de date 
la care izolaţia exterioară prezintă 
fisuri, semn clar al necorelării 
materialului de izolaţie cu agresiunile 
chimice sau termice specifice zonei. 
Pentru astfel de zone, LAPP vă oferă 
cabluri de Ethernet Industrial la care 
izolaţia exterioară este realizată din 
poliuretan, polimeri reticulaţi cu 
electroni acceleraţi sau material fără 
halogeni cu întârziere la propagarea 
flăcării. Inclusiv pentru instalaţiile 
care trebuie să transmită date chiar 
şi în cazul unui incendiu, LAPP vă 
oferă soluţii sigure pentru cel puţin 
120 de minute de expunere la foc.
Pentru găsirea cablului de Ethernet 
Industrial potrivit aplicaţiei dumnea-
voastră, LAPP a pus la punct un 
motor de căutare foarte uşor de 
folosit. Tastaţi www.lapp.ro, apoi de 
pe iconiţa Produse selectaţi  
Configurator de cabluri, iar din 
Cuvinte cheie alegeţi Sisteme de 
Magistrale. Puteţi opta pentru 
cabluri de date corespunzătoare pro-

tocoalelor EtherCat, Profinet sau 
EtherNet IP. Vă rămâne să precizaţi 
numărul de perechi, secţiunea şi 
tipul de mişcare la care va fi supus 
cablul, rezistenţa la uleiuri sau 
ultraviolete.
Pentru rețelele industriale, LAPP 
oferă și elemente active de tipul 
switch-urilor cu montare pe șină 
Omega, fără ventilator mecanic, cu 
cele mai mici dimensiuni de gabarit. 
Întreaga gamă poartă numele de 
ETHERNET® ACCESS.
Cablurile de patchcord sunt şi ele în 
preocuparea permanentă a LAPP şi 
putem să vă oferim o gamă bogată 
de soluţii atât cu conectori RJ45, cât 
şi cu conectori de tip M12 codificaţi 
D sau X.
Echipa LAPP România vă stă la 
dispoziţie pentru alegerea celor mai 
potrivite produse şi soluţii necesare 
aplicaţiilor dumneavoastră. 
Începând cu luna septembrie, pe 
site-ul www.lapp.ro veţi putea urmări 
o serie de scurte prezentări destinate 
selectării corecte a produselor 
potrivite.
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Cu selectoarele LAPP, alegerea produsului corect este mult mai simplă și mai sigură! 
Vizionează pe www.lapp.ro secțiunea Industrial Communication,  

tutoriale despre alegerea produsului corect, în funcție de aplicație!  

Modul în care companiile pot stăpâni cu succes transformarea 
digitală în inginerie: www.eplan.ro

CONSULTANȚĂ DE PROCES SOFTWARE DE INGINERIE IMPLEMENTARE SUPORT GLOBAL





B eneficiind de o experiență de 
aproape 25 de ani în distri-
buția materialelor electrice, 
oferind instalatorilor electri-

cieni și revânzătorilor branduri de 
top cum sunt Eaton, Legrand sau 
Schneider, Consolight a sesizat 
nevoia pieței de a comercializa 
branduri competitive din punct de 
vedere calitate-preț și a obținut 
exclusivitate în România pentru 
gamele de distribuție de joasă 
tensiune CHINT. 
CHINT, fondat în anul 1984, este un 
producător de renume mondial. 
Acesta oferă soluții inteligente de 
energie și are o rețea extinsă de 
afaceri în peste 140 de țări și regiuni. 
CHINT este un furnizor pentru mai 
multe sectoare de industrie, de la 

echipamente pentru producția și 
distribuția energiei verzi până la 
automatizări industriale și soluții 
rezidențiale. CHINT, prin diversitatea 
portofoliului său, poate fi integrat în 
orice etapă din lanțul energetic: 
producție, stocare, distribuție, 
vânzare și consumul de energie 
electrică.
Consolight a ales, prin introducerea 
gamelor CHINT, să deservească cu 
prioritate piața de revânzare pentru 
zona rezidențială și a consumatorilor 
mici, prin introducerea în oferta sa a 
unei selecții de produse din gamele 
eB, NBH8, NBH8-LE.
Produsele din gama eB/eBC/eBG, 
siguranțe monopolare pentru consu-
matori casnici sau individuali, au 
caracteristicile:

Consolight aduce aparataj 
de protecție CHINT,  

în exclusivitate în România
Urmând direcția pe care și-a propus-o prin promovarea produselor Elmax, de a distribui 
pe piața românească materiale electrice de bună calitate la prețuri competitive, Consolight 
prezintă instalatorilor și revânzătorilor săi gama de aparataj de protecție CHINT. 
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  Protecție la scurtcircuit și supra-
sarcină

 Curbă C
  Capacitate de rupere/declanșare 

la 4,5kA
   Disponibil în variante de la 10A la 

63A

Produsele din gama NBH8, întreru-
pătoare automate miniaturale 1P+N, 
au rolul deconectării automate în caz 
de defect și asigură:
  Protecție la scurtcircuit și supra-

sarcină
  Disponibil în variante de la 6A la 

40A
  Curbă C
  Capacitate de rupere/declanșare 

la 4,5kA

Produsele din gama NBH8-LE, 
întrerupătoare diferențiale cu protec-
ție la suprasarcină și scurtcircuit, au 

rolul de a oferi protecție persoanelor 
și instalațiilor în caz de operare 
greșită sau incendiu. Acestea au 
caracteristicile:
  Protecție la scurtcircuit și supra-

sarcină
  Curbă C
  Capacitate de rupere/declanșare 

la 4,5kA
  Disponibil în variante de la 6A la 

40A

Toate produsele din gamele selectate 
de Consolight din portofoliul CHINT 
au fost testate și certificate de 
Intertek, organism internațional de 
testare și certificare, și a fost astfel 
certificată conformitatea lor cu 
directivele europene aferente cate-
goriilor lor, EN 60898-1:2019 și EN 
61543.
Prin lansarea gamei CHINT, 
 Consolight își completează gama de 

echipamente de protecție cu o 
soluție calitativă și competitivă. Noile 
produse sunt disponibile în stoc din 
al doilea trimestru al acestui an, 
oferta de preț este disponibilă prin 
echipa de vânzări Consolight.

Consolight COM SRL este lider în piața de 
distribuție a materialelor electrice din 
România și are parteneriate de tradiție cu 
cei mai mari producători din domeniu, cum 
ar fi: ABB, Eaton, Gewiss, Legrand, 
 Schneider, Signify, dar și un portofoliu 
complet de branduri în exclusivitate. Cu o 
experiență de aproape 25 de ani în domeniu, 
Consolight oferă soluții complete pentru 
instalații electrice, rețele informatice și 
automatizarea locuinței. Compania 
deservește clienți B2B din toată țara, fiind 
prezent în 16 orașe cu filiale, reprezentanți 
și stocuri locale.
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Cu o istorie bogată și o experiență 
profundă în proiectarea și fabricarea 
cablurilor, atât HELUKABEL, prin 
fabricile proprii și know-how-ul 
departamentelor tehnice, dar și prin 
partenerii de afaceri, precum 
NEXANS, continuă să-și 
îmbunătățească gama de cabluri din 
cauciuc.
Gama de cabluri flexibile de cauciuc 
TITANEX® oferă performanțe 

excepționale și sunt concepute 
pentru a îngloba într-un singur 
produs cele mai înalte proprietăți. 
Robust, dar flexibil, TITANEX® este 
ușor de utilizat și rezistent la cele 
mai dure condiții, cum ar fi situații 
de instalații atipice, temperaturi 
extreme sau rezistență sporită la 
majoritatea substanțelor chimice.
De peste 50 de ani, proprietățile 
gamei de cabluri TITANEX® au fost 

recunoscute ca fiind cea mai bună 
alegere pentru toate instalațiile 
mobile și fixe în medii industriale 
precum șantiere, macarale,  
mașini-unelte, fabrici,  
generatoare etc.
TITANEX® este, de asemenea, 
potrivit pentru evenimente publice 
cum ar fi festivaluri sau competiții 
sportive, unde cablul este așezat 
adesea direct pe sol fără protecție.

HELUKABEL - TITANEX®, 

MADE TO SURVIVE
Inside Sales Specialist Gabriel Cotoară

HELUKABEL ROMÂNIA, prin aceeași 
abordare focusată asupra nevoilor 
utilizatorilor de cabluri, încheie un 
parteneriat de succes cu firma 
franceză NEXANS, aducând pe piața 
din România în stocuri ridicate și 
deținând exclusivitate, un produs de 
top denumit TITANEX®, menit să 
satisfacă multe cerințe și provocări 
din cele mai multe industrii.
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TITANEX® este ușor de utilizat 
oferind o flexibilitate ridicată, chiar 
și pentru cele mai mari secțiuni. 
Cablurile TITANEX® sunt potrivite 
pentru toate dispozitivele mobile și 
instalațiile fixe, fiind unul dintre cele 
mai robuste cabluri de cauciuc din 
industrie atât pentru utilizare în 
interior, cât și în exterior. În urma 
testelor efectuate, acest tip de cablu 
a arătat o excelentă rezistență la 
vibrații și abraziune, inclusiv marca-
jul afișat pe izolația exterioară a 
cablului durează de 4 ori mai mult 
comparativ cu alte produse standard 
din industrie precum H07RN-F sau 
MCCG, fapt ce ajută în timp la 
identificarea acestuia după lungi 
perioade de funcționare.
Totodată, cablurile TITANEX® pot fi 
instalate în exterior fără riscul ca 
razele ultraviolete să degradeze 
proprietățile cablului, dar și în medii 
umede având rezistență la apă, 
produsul fiind și certificat naval 
conform IEC 60092-350 (2014), IEC 
60092-353 (2016), IEC 60092-360 
(2014), IEC 60228 (2015), IEC 
60332-1 (2005), IEC 60811 (2012).
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HELUKABEL ROMÂNIA rămâne cu 
aceeași abordare deschisă și orienta-
tă către nevoile partenerilor de 
afaceri, oferind produse inovatoare 
de ultimă generație, propune soluții 
complexe și răspunsuri prompte, se 
focusează pe rapiditatea livrărilor 
către clienți, pune la dispoziție 
training-uri și prezentări de calitate și 
promite o comunicare și o relaționare 
deschisă și transparentă cu partene-
rii de afaceri.

TITANEX® rezistă la temperaturi 
ridicate de funcționare până la 90°C 
și tensiuni de până la 1 kV în instala-
ții fixe și protejate, toate acestea 
urmate de o clasă de flexibilitate 
ridicată chiar și la temperaturi de 
-20°C.
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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

Vă rugăm să contactați specialiștii 
noștri pe adresa de e-mail  
office@helukabel.ro, aceștia fiind 
pregătiți să satisfacă cerințele 
dumneavoastră atât din punct de 
vedere tehnic, cât și comercial:
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HIGH BAY – A TREIA GENERAȚIE
Noutăți: Generația 3 de aparate 
high-bay aduce, pe lângă garanția 
standard de 5 ani, un flux maxim de 
30.000 lm pe un singur aparat, în 
condițtii de control al proiecției 
luminii între 70° și 110°, cu un indice 
UGR mai mic de 25 la varianta de 
70°.
Odată cu trecerea la generația 3, 
familia aduce și 5 accesorii noi: 
  două reflectoare care coboară 

factorul de orbire UGR la 22

  două refractoare care, pe lângă 
contribuția la UGR redus, diminu-
eaza și „efectul de peșteră“

  un accesoriu de montare aparentă 
la tavan, în situația în care se 
dorește orientarea oblică pe 
anumite suprafețe, sau suspenda-
rea pe fir/lanț nu este posibilă. 

Caracteristicile familiei:
  Puteri disponibile: 93W, 155W, 

190W, 210W
  Eficacitate până la 140 lm/W
  Flux luminos: până la 30.000 lm

  Temperaturi de culoare disponibi-
le: 4.000K și 6.500K

  Caracteristici optice: 70° / 110°
  Clasa de protecție: IP65
  Flicker < 10%
  Resursa medie: 50.000 ore (L80/B10)
  Garanție: 5 ani
  Temperaturi de lucru [Celsius]: 

-30…+50°C
  UGR<25 pentru 70° și 22 cu 

accesoriu reflector
  Protecție la supratensiune: 4kV 

line-line; 6kV: line-earth

160

240

320

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm η = 100 %

C0/C180
C90/C270

LEDVANCE: PUTERE, 
PERFORMANȚĂ ȘI DESIGN

În această ediție îți aducem informații despre noile generații de proiectoare LEDVANCE  
și despre produse noi pentru iluminatul de interior.
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În condiții standard de hală mobilată 
cu utilaje, o instalație industrială 
suspendată de la 14m, cu distanță 
de dispunere la 8m pe ambele 
direcții de montare, generează o 
valoare a intensității măsurate la plan 
de lucru (0,8m) mai mare de 400 
LUX. 
Pentru apreciere s-au folosit aparate 
de 210W, fără reflector.
Uniformitatea obținută este de 0,6.

PROIECTOARE FLOOD LIGHT –   
A TREIA GENERAȚIE

În această rubrică vă anunțăm 
generația a 3-a de proiectoare Flood 
light, astfel:

Floodlight Performance

Caracteristici ale gamei:
  Puteri disponibile de la 50W până 

la 290W
  Eficacitate ridicată de 140 lm/w 

(până la 40.000 lm disponibili 
într-un singur produs cu sistem 
optic controlat)

   Temperaturi de culoare disponibi-
le: 3.000K, 4.000K

   Flux luminos distribuit uniform 
datorită matricei platformă de 
lentile: asimetric 55 x 110, 45 x 
140 și simetric R30

  Robust și durabil: IP66, IK08
   Funcționare în temperaturi ambi-

entale -30° până la 50°C
   Protecție la supratensiune de 10kV
  Mâner suport în unghi pentru 

acces facil al cheii de montare
  Montare rapidă și cablu de 

alimentare de 2 metri
  Difuzor din sticlă tratată rezisten-

tă, pentru o transmisivitate 
maximă

  Fără poluare luminoasă (ULOR 0% 
la înclinare 0°)
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Proiectoare Floodlight Simetric  
100 x 100

  Luminoase, robuste și durabile 
– proiectoare pentru o gamă largă 
de aplicații industriale și domesti-
ce, de exterior

  Cu o gamă largă de produse 
înglobând 9 puteri și 3 temperaturi 
de culoare, cu carcase albe sau 
negre, produsele pot fi utilizate cu 
succes în majoritatea aplicațiilor 
care necesită iluminat la exterior.

  Eficiență ridicată de până la  
125 lm/W 

  Iluminare cu uniformitate mare și 
efect UGR redus, datorită difuzo-
rului din sticlă mată (ULOR 0% la 
înclinare 0°)

  Mâner cu unghi de orientare larg, 
cu amplitudine de 60° (-30°, +30°) 

  Cablu de alimentare de 1 metru, 
fire sertizate la capete

  Până la 25.000 lm disponibili 
într-un singur produs

  Tensiune de alimentare între  
100 și 277 Vac

   Protecție la supratensiune de 6kV
   IP65, IK08
  Membrană de aerisire pentru a 

optimiza schimbul de aer, fără a 
compromite protecția IP

  Resursă de 55.000 ore  
(L80 @ 25°C)

  0,124 m2 suprafață maximă a 
încărcării din vânt 

  Garanție de 5 ani

Modelul FLOODLIGHT PHOTOCELL, 
cu fotocelulă integrată, asigură 
aprinderea la momentul optim, pentru 
fiecare colț al clădirii, astfel se reduce 
consumul inutil în zonele suficient 
iluminate, până la căderea serii.
Datorită acestei fotocelule, aparatul 
se aprinde la intensități crepusculare 
de sub 35 lux și se închide la peste 
90 lux.

Aparatele sunt disponibile astfel: 
65W, 80W, 125W, 165W, 200W  
4.000K și păstrează restul de carac-
teristici tehnice și performanțe ale 
familiei Floodlight Gen3 descrise 
anterior.

Proiectoare Floodlight Sensor
Gamă ce completează competențele 
aparatelor FLOOD LIGHT, prin 
adăugarea de facilitate cum ar fi:
  Aprinderea automată la sesizarea 

mișcării, pe timp de noapte, atunci 
când intensitatea luminoasă 
exterioară scade sub 10 lux. 
Senzorul este mobil și orientabil.

Aparatele sunt disponibile astfel:
  Floodlight Sensor: 10W, 20W, 

50W,  3.000K/4.000K, exterior 
alb, sau negru

  5 ani garanție și o resursă de 
55.000 ore la L80/25°C

  70.000 ore de funcționare (L80/
B10 at TC: 25°C)

  CRI 80 – indice de redare a 
culorilor foarte bun, apropiat de 
spectrul luminii naturale

  Certificare CE/CB/ENEC/TÜV 
SÜD/EAC/RoHS

  Gamă de produse testată și 
certificată pentru grupa de risc 
fotobiologic minim.

Domenii de utilizare și alegerea 
soluției potrivite:

www.ledvance.com
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A șa cum a devenit deja 
tradiție, la fiecare doi ani, 
Asociația Română pentru 
Tehnică de Securitate – 

ARTS vă invită la unul dintre 
evenimentele majore de marketing și 
PR din domeniul tehnicii de 
securitate din România, respectiv 
ROMANIAN SECURITY FAIR – 
expoziția internațională dedicată 
sistemelor şi serviciilor de securitate. 
Anul acesta însă traversăm o 
perioadă cu multe incertitudini şi 
dificultăți în domeniul nostru de 
activitate şi, în același timp, suntem 
martorii unor schimbări confirmate 
sau potențiale care se prefigurează a 
pătrunde în viața noastră mai abrupt 
decât ne imaginam. Din păcate, 
proiecte interesante dezvoltate de 
echipa ARTS au fost oprite în 
momentul în care au fost interzise 
manifestările publice. Dar iată că 
mediul digital a schimbat cu totul 
percepția oamenilor despre 
evenimentele online şi dintr-odată a 
devenit un loc sigur și rapid în care 
putem continua să comunicăm şi să 
participăm activ la procesul de 
schimbare şi transformare.
Pe fondul acestor noi tendințe, ARTS 
organizează în perioada 21-23 
octombrie Expo-Conferința 
e-ROMANIAN SECURITY FAIR 2020, 
eveniment virtual dedicat sistemelor 
şi serviciilor de securitate, găzduit pe 
platforma My Connector. Ediția din 
acest an este una specială menită să 
reunească expozanți cu renume, 
inovativi și foarte activi în piața 
națională a tehnologiilor și serviciilor 
de securitate, dar și companii din 

afara granițelor țării dornice să-și 
expună produsele și soluțiile și să 
intre în contact cu firme românești, 
cu antreprenori și beneficiari din țara 
noastră și de pretutindeni. 
Putem spune că evenimentul 
abordează „schimbarea”, temă 
prefigurată încă de la începutul 
anului, dar vine cu inițiative 
conturate în jurul unor provocări 
actuale şi cu proiecte actualizate în 
acord cu transformările şi 
contribuțiile industriei aduse în 
perioada pandemiei. Aşadar, zonele 
de explorare ale expoziției vizează 
tehnologiile de securitate și alarmare 
la incendiu, supravegherea și 
procesarea informațiilor video strâns 
legată de dezvoltarea 
infrastructurilor hardware și 
software, conceptele de tip „deep 
learning”, „artificial intelligence”, 
IoT, Cyber-security şi nu în ultimul 
rând soluții pentru Smart Cities. De 
asemenea, sistemele de control al 
accesului din ce în ce mai 
performante și sigure, identificarea 
biometrică, sistemele de control și 
securitate perimetrală, sistemele de 
comunicație, dispeceratele, 
centralele de efracție și detectoarele 
de înaltă performanță se vor găsi cu 
siguranță în oferta expozanților.
Cum nevoia de educație și 
diseminare a informațiilor rămâne 
critică, deoarece cei mai mulți 
oameni sau companii nu se confruntă 
cu astfel de cunoștințe sau informații 
în activitatea curentă, expoziția este 
însoțită de o conferință menită să 
contribuie la creșterea gradului de 
conștientizare a problemelor de 
securitate. Temele conferinței sunt 
orientate spre securitatea şi 
siguranța în condițiile pandemiei – 
schimbările din activitatea curentă, 
managementul crizei şi urgențele 
medicale; tendințele tehnologice 
actuale în ceea ce priveşte 
supravegherea video şi termală, 

control accesul, detecția şi alarmarea 
la incendiu, securitatea cibernetică, 
tehnologiile RADAR, LiDAR; serviciile 
moderne în securitate şi rolul 
asociațiilor profesionale în 
problemele actuale.
Chiar dacă dorința noastră, a tuturor, 
este să ne reîntoarcem la 
evenimentele obișnuite, în care 
putem să comunicăm față în față și 
să fim aproape unii de ceilalți, 
sperăm să vă avem aproape şi la 
acest eveniment virtual, pe parcursul 
celor trei zile de desfăşurare online 
şi transmis LIVE pe canalele noastre 
de Youtube și Facebook.
Vă aşteptăm deopotrivă, integratori 
şi instalatori de soluții de securitate 
dar și din alte servicii aferente 
domeniului securității, specialişti, 
beneficiari şi competitori, să ne fiți 
alături la e-ROMANIAN SECURITY 
FAIR, ca parteneri confirmați şi 
interesați de industria securității, dar 
și ca participanți activi la crearea de 
noi sinergii între oameni, companii, 
asociații, instituții și opinia publică.

Liviu MATEESCU
Președinte ARTS

e-ROMANIAN  
SECURITY FAIR 2020
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OBO Bettermann Holding GmbH & 
Co.KG anunță cu bucurie anul acesta 
preluarea diviziei de gestionare a ca-
blurilor din grupul REHAU: Cable 
Management from REHAU.
Renumitul grup este un specialist în 
polimeri cu vânzări anuale de peste 
3,5 miliarde de euro. O companie de 
familie independentă și stabilă. Apro-
ximativ 20.000 de angajați lucrează 
pentru companie în peste 170 de lo-
cații din întreaga lume.
Pentru OBO Bettermann, unul dintre 
cei mai importanți producători de 
echipamente electrotehnice și de in-

stalații pentru construcții de clădiri și 
sisteme, achiziționarea diviziei REHAU 
de conducere a cablurilor, inclusiv fa-
cilitățile de producție, înseamnă extin-
derea pe termen lung a unei unități 
importante de trasee pentru conduce-
rea și susținerea cablurilor.
Prin această achiziție, ambele com-
panii urmăresc un obiectiv comun, și 
anume de a se concentra asupra per-
spectivelor lor de bază pentru a reali-
za o creștere suplimentară. Aproxi-
mativ 2.500 de produse noi ne vor 
consolida activitatea internațională în 
domeniul produselor din sistemele de 

rutare a cablurilor, sistemele de pro-
tecție împotriva incendiilor și siste-
mele de aparate.
Extinderea gamei de produse nu face 
decât să ne bucure de o tehnologie 
inovatoare și de soluții inteligente cu 
valoare adăugată. 
Aceste produse le veți găsi sub marca 
„REHAU Cable Management by OBO”, 
gamă ce va cuprinde produse REHAU 
din următoarele categorii:
  Sisteme de conducere a cablurilor 

din plastic sau oțel
  Canale din plastic, oțel sau alumi-

niu pentru montaj aparate 

Un nou parteneriat de succes pe piața 
instalațiilor: OBO BETTERMANN 
GmbH & Co.KG și REHAU AG+Co.

44  |  ELECTRICIANUL 6/2020

CABLURI ȘI ACCESORII



  Canale tip pieptene
  Canale cu soclu
  Coloane de instalații
  O gamă extinsă de accesorii pentru 

toate sistemele de canale
  Dispozitive de asamblare, cum ar fi 

prize, echipamente de tehnologie 
de date etc.

Noua gamă vă va impresiona la fel ca 
și gama de produse OBO existente 
prin calitate, durabilitate și garanție.
Sistemele REHAU pot fi utilizate în bi-
rouri, spații de locuit și industrie.
În funcție de cerințele clienților noș-
tri, pentru aceste produse de ultimă 

generație sunt disponibile planuri op-
time de suprafață și materiale precum 
PVC, aluminiu sau tablă de oțel.

OBO Bettermann vă poate oferi cea 
mai largă gamă de soluții și cel mai 
extins portofoliu de produse de pe 
piața sistemelor de conducere a ca-
blurilor, respectiv a traseelor pentru 
cabluri și nu numai.
Produsele noastre sunt compatibile 
cu locul dumneavoastră de utilizare. 
Noi suntem cei care oferim clienților 
noștri soluții inteligente de ultimă ge-
nerație, ținând, de asemenea, cont 

de o piață în continuă schimbare și de 
exigența cerințelor impuse de noile 
tehnologii.

Mai multe informații utile despre 
aceste produse veți găsi în curând pe 
site-ul nostru: www.obo.ro
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Această unitate de afișare multi-
funcțională cu o interfață utilizator 
intuitivă devine componenta princi-
pală a unui sistem expert atunci 
când, pe lângă senzorul de teren 
care permite localizarea exactă a 
defectelor pe cabluri, sunt atașați 
țărușii ESG pentru localizarea 
defectelor de manta prin metoda 
gradientului de tensiune și sonda 
Ferrolux pentru localizarea traseu-
lui. Modurile de lucru presupun 

lucrul în echipă cu un generator de 
undă de șoc, un generator de 
audiofrecvență sau unul de impul-
suri de tensiune CC.

Dintre tehnologiile prezente la noul 
sistem de localizare amintim noua 
tehnologie inteligentă BNR de 
filtrare și rejecție a zgomotului din 
fundal care produce o experiență 
acustică fără distorsiuni, permițând 
să fie ascultat numai zgomotul gene-

rat de defect. Apoi tehnica APN care 
permite ca atunci când este apropi-
ată mâna de mânerul senzorului, 
sunetul din căști se oprește, înainte 
ca aceasta să atingă mânerul 
rezultând o audiție curată, fără 
bufnituri, fără trosnituri. După ce 
senzorul a fost pus pe pământ din 
nou, o scurtă întârziere asigură că 
senzorul digiPHONE+2 are timp 
suficient să se poziționeze și să 
rămână stabil și că posibilele 

noul sistem expert de localizat 
defecte digiPHONE+2

Receptorul complex digiPHONE+2 este destinat localizării acustice și electromagnetice a 
defectelor de pe cablurile de tensiune îngropate și îmbină o combinație de metode diferite 
pentru atenuarea eficientă a zgomotului pentru o acustică perfectă și care permite să fie 
ascultat numai zgomotul produs de străpungerea din defect, separând activ acest zgomot de 
zgomotul ambiental.
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oscilații mecanice au încetat, înainte 
de reactivarea audiției în căști. 
Afișarea săgeții de defect indică în 
ce direcție este acesta. Distanța 
până la acesta poate fi definită în 
metri sau exprimată clasic, ca 
diferență de timp, în milisecunde.
Pentru localizarea traseului, busola 
de orientare permite vizualizarea 
traseului cu menținerea sigură pe 
deasupra cablului. Busola nu numai 
că indică dacă operatorul este la 
stânga sau la dreapta cablului, dar 
și în ce unghi este acesta față de 
poziția senzorului.
În plus, digiPHONE+2 prezintă o 
sensibilitate sporită grație noului 

sistem de filtre care rejectează 
zgomotul ambiental cu până la -30dB 
mai mult și amplifică semnalul util, 
produs de defect, cu până la 20dB 
mai mult.

Toate aceste performanțe, la care se 
adaugă adaptarea automată la 
tensiunea de măsurare, detectarea 
automată a secvenței de impuls, 
reglarea automată a punctului de 
zero, afișarea continuă a adâncimii 
de pozare și a curentului măsurat, 
modul de localizare cu indicarea 
sensului curentului, asigură un 
succes total în localizarea defectelor 
de pe cabluri.

Megger 
SebaKMT - Seba Dynatronic GmbH

Reprezentanță în România
ro.megger.com 

info.ro@megger.com
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vă invită la conferința online FACTORY 4.0

Experimentați  
primul târg virtual 3D  
cu IndexAR

Speaking Partner:

ANJA MOLDEHN
Senior Project Manager Industry 4.0
Phoenix Contact

Digital Skills & Industry 4.0
13 Octombrie 2020 | 09:30 EEST

CONFERINȚA FACTORY 4.0

FACTORY 4.0 Conference & 3D Augmented Reality Expo - singura conferință din 2020 care reunește cea 
mai mare comunitate de experți din industria 4.0, lideri din sectorul public și privat și influenceri.

Temele conferinței - competențe digitale și industrie 4.0 - extrem de importante în mediul actual de 
afaceri. Conferința FACTORY 4.0 vă oferă o experiență unică prin crearea mediului ideal de relaţionare şi 

posibilitatea de a interacționa cu tehnologiile industriale prin Realitatea Augmentată.

https://factory40.ro/anja-moldehn/

Înregistrare gratuită la:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4jorqo5SR56kGJ_TTicU-A
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Începând cu luna septembrie 2020, B.M. Wire Connections, filiala română a companiei italiene  
B.M. parte a Beta Group, are plăcerea să pună la dispoziţia pieţei româneşti catalogul în limba română 
B.M. – Beta dedicat pieţei electronice, electrotehnice şi automatizări 

Catalogul B.M. Beta dedicat sectoru-
lui electronic, electric şi automatiză-
rilor conţine:
  Scule izolate 1.000V gamă ultrapro-

fesională completă: cleşti, patenţi, 
şurubelniţe (PH, PZ, Torix etc.)

  Scule prelucrarea conductoarelor: 
foarfece și instrumente de sertiza-
re gamă ultraprofesională 

  Scule debitare inclusiv gama slim: 
Cleşti şi patenţi dedicaţi mediului 
electronic şi electrotehnic

  Truse scule ultraprofesionale 
pentru domeniul electronic şi 
electrotehnic

  Scule şi echipamente de măsură şi 
control: ampermetre, multimetre, 
testere de tensiune şi continuitate, 

lămpi sisteme de verificare 
împământări

  Scule de prelucrare şi operare, 
simple chei mecanice, toate 
tipodimensiunile dinamometrice, 
chei clichet, inbus, cu bilă, 
reglabile, combinate 

  Sisteme de transport şi organizare 
spaţiu de lucru: genţi, cabine, 
trolley, cărucioare, dulapi mobili, 
sisteme de panotare şi dispunere 
a spaţiului de lucru pentru atelie-
re, tablotieri

  Haine şi echipamnte de lucru şi 
protecţie pentru electricieni: 
adidaşi, combinezoane, pantaloni, 
ochelari, măşti etc.

La solicitarea de către o companie a 
catalogului în format tipărit pe 
mail-ul info.bmwire@bm-group.com 
îl primeşte prin poştă oriunde în 
România.
Pentru orice alte informaţii şi detalii 
referitoare produsele B.M. şi gama 
destinată aplicaţiilor electronice şi 
electrice de la Beta puteţi contacta:CATALOG 2020

Cataloage în limba română de la  
B.M.WIRE CONNECTIONS

BM WIRE CONNECTIONS S.R.L. 
Strada Drumul Găzarului 43-45 

Parter, sector 4, București - România
www.bm-wireconnections.com 

Alexandru Cazacu | Country  
Manager Romania

alexandru.cazacu@bm-group.com; 
Mob.Ph. +40727786559

EXPO-CONFERINTA

dedicată serviciilor şi sistemelor de securitate
LiVE şi pe Youtube 

21 - 23 octombrie 
MyConnector.ro

ORGANIZATOR 

Sisteme antiefracţie şi
control acces

Sisteme semnalizare
detecţie incendiu

Sisteme televiziune cu
circuit închis

w w w . a r t s . o r g . r o

CULTURA DE SECURITATE
Vă aşteptăm să ne fi ţi alături la expo-
conferinţa virtuală e-ROMANIAN SECURITY 
FAIR, ca partener confi rmat şi interesat de 
industria securității, dar și ca participant 
activ la crearea de noi sinergii între oameni, 
companii, asociații, instituții și opinia publică.

TEMELE CONFERINTEI
1. Securitatea şi siguranţa în condiţiile pandemiei
2. Tendinţele tehnologice actuale
3. Servicii moderne în securitate
4. Asociaţiile profesionale şi problemele actuale

% offi ce@arts.org.ro

N 8:30 - 17:00

BUCURESTI 
Splaiul Independenţei 319 OB 12 Et.1

(incinta Sema Parc)
060044 Bucureşti, România

VIRTUALA

Sisteme electromecanice
de securitate

Sisteme de monitorizare
şi dispecerizare

Securitate cibernetică
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