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Pentru că ziua este mai scurtă 
toamna și iarna și pentru că avem 
nevoie de mai multă lumină artificială 
în această perioadă a anului, compa-
nia Braytron SRL, cu sediul în 
Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 616, 
lansează pe piața de profil din 
România corpurile de iluminat 
decorative de interior, dedicate 
iluminatului rezidențial.
Blade SR Round 400 / 500: Plafonie-
rele rotunde cu montaj aplicat sunt 
soluția simplă și utilă pentru ilumina-
tul unei încăperi ca dormitoare, 
camere de copii sau chiar living. Cu 
un diametru de 400mm sau 500mm, 
o putere de 36W și 45W, un flux 
luminos de 3020Lm și 3680Lm, 
disponibile în 3 culori diferite – alb, 
negru și lemn –, poziționate central, 
acestea oferă camerei o atmosferă 
aparte de armonie și confort.
Avantajul major îl prezintă întrerupă-
torul 3 în 1, CCT (temperatură de 
culoare corelată) poziționat în 
interiorul corpului (lângă driver) cu 3 
poziții, cu ajutorul căruia se poate 
selecta sau schimba manual tempe-
ratura de culoare preferată de 
aprindere: lumină caldă 3000K, 
lumină neutră 4000K sau lumină rece 
6500K. 
Pentru un mai mult confort, gama 
mare, adică plafonierele cu diame-
trul de 500mm, sunt și în variantă 

separată cu telecomandă. 
Aceasta are mai multe funcții: 
ON/OFF, dimmarea intensității 
luminoase de la 5% la 100%, 
butoanele sus-jos, selectarea 
directă a celor 3 temperaturi de 
culoare 3000/4000/6500K prin 
cele 3 butoane sau dimmarea 
lor treptată prin butoane stânga- 
dreapta.
Prin selecția butonului „Night light 
mode“ se autosetează o lumină de 
veghe, o lumină difuză de intensitate 
cât mai mică, ideală pentru camera 
bebelușilor sau a copiilor mici. De 

asemenea, există selecție individuală 
de programare OFF pentru 30 de 
minute. 
Puteți selecta ușor și simplu, direct 
din pat sau din fotoliu, diferitele 
variante de confort fără să vă ridicați 
la întrerupător.

Corpuri de iluminat 
decorative Braytron

SpotVision Electric & Lighting este distribuitor
oficial Braytron în România
www.spotvisionelectric.ro

De tip plafonieră, suspendate, tip spot, de perete, de interior sau exterior, cu iluminat direct sau indirect, 
în stil modern sau clasic, corpurile de iluminat Braytron sunt ideale atât pentru clădirile de contrucții civile 
sau industriale, cât și pentru consumatorii finali. 
Lumina poate îmbunătăți starea de spirit, ne poate afecta sau ajuta vederea, poate înlătura stresul 
psihologic sau ne permite o mai bună concentrare asupra activităților cotidiene. O lumină potrivită poate 
schimba în totalitate atmosfera dintr-o locuință.

Blade SR Square 400 / 500: Plafonierele pătrate 
400x400mm și 500x500mm au aceleași puteri și îndepli-
nesc aceleași funcții ca și varianta rotundă, forma lor 
amplifică diversitatea în amenajările interioare, în funcție 
de suprafață, formă sau destinația încăperilor, astfel 
puteți alege forma preferată.

Blade PD Round 450 / 600 și Blade PD Square 450 / 600: 
Sunt 18 variante de corpuri de iluminat suspendate 
rotunde și pătrate. Selectați-le în funcție de designul și 
destinația încăperii. Lămpile suspendate reglabile pe 
înălțime sunt soluția ideală pentru spații largi și înalte. 

Minimaliste și moderne, cu o putere de 36W și 45W, flux 
luminos de 3240Lm și 4050Lm, acestea sunt disponibile 
tot în 3 culori: alb, negru și lemn, indice de redare al 
culorii >80 și pot fi fixate pe orice tip de plafon folosind 
cârlig sau șuruburi.

Blade LN Rct: Sunt varianta suspen-
dată dreptunghiulară cu dimensiuni-
le: 1200x200x60mm cu o putere de 
45W și 4050Lm flux luminos. Pendu-
lele suspendate deasupra mesei 
principale sunt accesoriile perfecte 
pentru sufragerie și bucătărie: nu 
doar pentru că asigură o cantitate 
suficientă de lumină, dar atrag rapid 
privirea oricui vă trece pragul casei. 
Recomandate și pentru recepții, 
baruri sau coridoare lungi.

Corpurile de iluminat decorative 
Braytron au indice de protecție IP20, 
clasă energetică A+ și termenul de 
garanție 3 ani.

Braytron Lighting expert!
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•  Flux luminos: 1600LM, 2400LM, 
4000LM sau 8000LM

• Grad de protecție: IP65
• Temperatură de culoare: 6400K

Becurile LED E27 A60 se regăsesc 
de asemenea sub următoarele 
configurații:

• Putere: 10W, 12W, 15W
•  Flux luminos: 840LM, 1100LM 

sau 1320LM
•  Temperatură de culoare: 

3000K, 4000K sau 6400K

De asemenea, revânzătorii și instala-
torii electricieni pot achiziționa pentru 
proiectele pe care le au în desfășura-
re și produsele GTV următoare:

•  Plafonieră LED rotundă, albă cu 
senzor de mișcare cu un flux 
luminos de 900LM, o putere de 
12W, grad de protecție IP20 și o 
temperatură de culoare de 
4000K.

•  Ramă pentru LED panel albă pe 
o dimensiune de 600x600 mm

•  CIL LED de culoare neagră, cu 
un flux luminos de 15000LM, o 
putere de 150W, un grad de 
protecție IP65 și o temperatură 
de culoare de 4000K

•  BEC LED cu filament tip lumâ-
nare cu un flux luminor de 
400LM, o putere de 4W și o 
temperatură de culoare de 
3000K

Toate produsele GTV din gama 
ELMAX de la Consolight se pot mula 
în mod optim pe orice tip de proiect: 
mic, mijlociu sau mare. Soluțiile de 
iluminat cu LED oferite de către GTV 
sunt o alternativă competitivă pentru 
eficientizarea consumului de energie 
electrică.
Consolight COM SRL este liderul în 
piața de distribuție a materialelor 
electrice din România. Aceasta are 
un portofoliu complet de branduri în 
exclusivitate, dar și parteneriat de 
tradiție cu cei mai mari producători 
din domeniu: Gewiss, Signify, 
Schneider, ABB, EATON, Legrand.
Consolight deservește activ clienți 
B2B din toată țara, fiind prezent în 
16 orașe cu filiale, stocuri locale și 
reprezentanți.

www.consolight.ro

Revânzătorii și instalatorii 
beneficiază de experiența 
Consolight în distribuția 
produselor electrice de 25 de 

ani. Branduri de top precum 
 Schneider, Legrand sau EATON se 
enumeră în portofoliul Consolight, 
iar GTV reprezintă de asemenea un 
producător important pentru soluțio-
narea optimă a instalațiilor electrice.
GTV se află în topul companiilor ce 
exportă echipamente de iluminat, 
fiabile cu un raport preț/calitate 
foarte bun, din Polonia. Fondată în 
anii ’90, GTV a reușit să se integreze 
cu succes pe piața internațională, 
fiind prezentă în toată Europa, 40 de 
piețe asiatice și africane, ajungând și 
în Brazilia, precum și în nordul 
Americii. 

Consolight a ales, prin prezentarea 
soluțiilor de corpuri de iluminat de la 
GTV, să susțină piața de revânzare și 
să satisfacă prin aceasta nevoile 
consumatorilor.

Corpurile de iluminat LED liniare și 
etanșe se pot găsi în oferta ELMAX 
de la Consolight cu:

• O putere de 18W, 36W și 45W
•  Un flux luminos de 1600LM, 

3200LM și 4000LM
• Grad de protecție ridicat: IP65
•  O temperatură de culoare de 

4000K

Proiectoarele LED disponibile sub 4 
configurații:

•  Putere: 20W, 30W, 50W sau 
100W

Consolight prezintă soluții pentru 
instalații electrice profesionale 

GTV sub umbrela ELMAX
Continuând  perspectiva de expunere și promovare a produselor Elmax, prin consacrarea ideii 
de distribuție pe piața românească a materialelor electrice la prețuri competitive de o bună 
calitate, Consolight prezintă soluții pentru instalații electrice de la GTV.
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LEGRAND LANSEAZĂ 
VALENATM LIFE/ALLURE with NETATMO

PRIZE ȘI ÎNTRERUPĂTOARE CONECTATE

Legrand face viața mai ușoară și are convingerea că trebuie continuată creșterea valorii locuințelor 
prin conectivitate, îmbunătățindu-le pe termen lung posibilitățile de utilizare. 
De aceea, Grupul Legrand cultivă utilitatea extraordinară a tehnologiei.
Eliot, programul Legrand dedicat IoT are un nou membru: VALENATM LIFE/ALLURE with NETATMO. 
Reușește în acest mod să facă mai confortabilă fiecare zi, să ofere siguranță familiei și casei și să 
faciliteze economiile la energie.

Cu VALENATM LIFE/ALLURE with NETATMO este joacă de copii să ai o casă conectată.
Imaginează-ți că se supune comenzilor tale vocale și tactile și poți să-i modelezi comportamentul.

UȘOR DE INSTALAT
Orice priză sau întrerupător standard poate fi înlocuit(ă) ușor cu o priză sau un întrerupător 
conectat(ă). Fără a interveni asupra pereților, fără alte cabluri. Poți aplica întrerupătoarele 
fără fir oriunde, pentru că adezivul permite repoziționarea.
Apoi le configurezi pe toate într-o clipă cu aplicația Home + Control de pe telefon sau 
tabletă. Cu o casă din secolul trecut ori abia construită, viața ta poate deveni mai simplă și 
mai intuitivă.

UȘOR DE UTILIZAT
Lumini, căldură, storuri... Tot confortul casei se va supune 
vocii și atingerii tale, pe elemente individuale sau toate 
laolaltă. Posibilitățile sunt nelimitate. Vrei un duș relaxant 
după ce se termină un episod din serialul tău preferat? 
Atinge ca să crească temperatura în baia de la etaj, fără 
să te ridici de pe canapea. Apoi, la genericul filmului, spui 
pur și simplu: „Ok Google, turn off the television and lower 
the lights” și mergi la etaj fără să mai ai altceva de făcut.

Când ai brațele ocupate, când ești în duș, în curte sau la 
celălalt capăt al lumii... Oricând, ai controlul asupra casei 
dintr-o atingere sau un cuvânt. Și când nu ești acasă, o 
monitorizezi constant.
Dacă apare vreo problemă, să zicem o pană de curent sau
supraconsum, telefonul te alertează. 

HOME + CONTROL
Ții locuința sub control oriunde ai fi, 
de pe telefon, tabletă sau laptop.

UȘOR DE CONTROLAT

Află mai multe detalii pe: www.legrand.ro

NU SUNT 
NECESARE 

SUPERPUTERI  
PENTRU 

UTILIZARE

Pentru a-și consolida prezența în sectorul IoT, Grupul Legrand a 
achiziționat în noiembrie 2018 compania franceză Netatmo, lider în 
domeniul soluțiilor de casă inteligentă. PRIZE ȘI ÎNTRERUPĂTOARE CONECTATE 

Cu Valena™ Life/Allure with Netatmo este joacă de copii să ai o locuință conectată.
Imaginează-ți că se supune comenzilor tale vocale și tactile, că poți să-i modelezi 
comportamentul, iar locuința te ajută să monitorizezi consumul și să faci economie la 
energie și să îți ții familia în siguranță.

SĂ AVEM O VIAȚĂ MAI ÎMPLINITĂ ÎMPREUNĂ.

Valena
Life/Allure

CASELE 
CONECTATE 

DEVIN
JOACĂ DE 

COPII

#LoveOfThings



Managementul locului de muncă  

- inteligent și elegant

Viitorul muncii la birou: Desk-Sharing

Desk-Sharing, munca în echipă și 
activitățile dinamice, neinfluențate 
de timp și spațiu, preferabil într-o 
ambianță plăcută: acestea sunt 
temele importante pentru angajatori 
și angajați.
Ambianța potrivită și echipamentul 
adecvat devin tot mai importante 
pentru o activitate eficientă și 
productivă.
Aceste noi forme de activitate (New 
Work) necesită printre altele o 
infrastructură de clădiri și stații de 
lucru adaptate la cotidianul modern. 
Din acestea fac parte de exemplu 
instrumente flexibile pentru lucru și 
prezentare, precum și concepte noi 
pentru birouri și încăperi.

O transformare care pe termen 
mediu creează mai multă satisfacție 
și crește calitatea muncii, iar pe 
termen lung economisește resurse de 
infrastructură și costuri pentru 
companii.

Mereu în căutarea unei stații de lucru?

Birou de la domiciliu, ședințe și 
proiecte tot mai numeroase; din 
cauza acestor activități birourile nu 
mai sunt ocupate permanent, ceea 
ce creează costuri inutile pentru 
angajator. 
Ajutorul vine de la managementul 
eficient al stației de lucru, precum și 
de la o nouă modalitate de lucru: 
Desk Sharing.
Co-Working-Spaces sau spații mari 

de birouri: alegerea flexibilă a stațiilor 
de lucru are ca obiectiv, alături de 
reducerea costurilor, încurajarea 
schimburilor dintre colegi și creșterea 
productivității. Mulți angajați din 
Flexible Offices se confruntă însă 
zilnic cu căutarea unei stații de lucru 
libere, găsirea partenerilor de proiect 
sau căutarea unui spațiu liniștit. Și 
asta deși în multe cazuri Facility 
Monitoring indică un procent redus 
de ocupare a birourilor.
Sistemul de rezervare iotspot le 
facilitează angajaților găsirea și 
rezervarea rapidă și simplă a stațiilor 
de lucru.

iotspot este un instrument ușor de 
implementat și de înțeles pentru gesti-
onarea inteligentă a stațiilor de lucru. 

Integrat în DESK 2, spre exemplu, 
acesta devine un produs unic pentru 
biroul modern. Utilizatorul se poate 
informa rapid, prin intermediul unei 
aplicații intuitive, cu privire la stațiile 
de lucru disponibile și le poate 
rezerva confortabil și, opțional, le 
poate găsi prin intermediul funcției de 
hartă. O prelungire a șederii sau o 
anulare anticipată sunt posibile cu un 
singur click. De asemenea, aplicația 
oferă numeroase caracteristici 
suplimentare, precum funcția integra-
tă de căutare a colegilor.

Companiile beneficiază de colecta-
rea exactă a datelor relevante privind 
utilizatorii, faptele vizualizate și 
conformitatea cu GDPR.

Fii zilnic pregătit pentru schimbare.
Acționează mai rapid și mai eficient. Fii 
flexibil și nu pierde din vedere propriile 
valori

Sună cunoscut, nu-i așa?

Nu doar digitalizarea este o parte 
permanentă a mediului de lucru. 
Așteptările din partea angajatorilor 
sunt tot mai mari, iar angajații, la 
rândul lor, au așteptări tot mai mari 
de la spațiul de lucru.
Flexibilitatea ocupă astfel cel mai 
important loc: psihic, social și fizic. 
Infrastructurile rigide de birouri 
stânjenesc deseori spațiile libere 
dorite. Un obstacol în calea produc-
tivității? Absolut!
Munca în echipă și în cadrul unui 
proiect sunt o provocare pentru 
dinamica spațiilor. E timpul să punem 
la încercare funcționalitatea și cerin-
țele de viitor ale formelor flexibile din 
cotidianul vieții profesionale.

Next Generation Office

Soluțiile noastre ingenioase vă oferă 
exact funcționalitatea de care aveți 
nevoie, pentru un mediu de lucru al 
viitorului flexibil și eficient. Infra-
structurile rigide sunt de domeniul 
trecutului. Gama de produse Next 
Generation Office vă ajută să trans-
formați provocările în oportunități și 
teama în curiozitate. Ea va aduce și 
un plus de bunăstare la locul de 
muncă.

www.bachmann.com/ro
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Integrarea tehnologiei în viețile noastre a devenit

din ce în ce mai importantă. Așadar orice

informație este la un click distanță și poate fi

accesată de oriunde. 

Panourile inteligente fac parte din acest progres

tehnologic datorită efectului său publicitar, dar și

a sistemelor informative pe care acesta le poate

oferii. 

Produsele noastre sunt conforme cu

directivele europene: Directiva EMC

2014/30 / UE, LVD 2014/35 / UE,

echipamente radio 2014/53 / UE. Această

garanție respectă CE și este pregătită

pentru utilizarea în aer liber în orice spațiu.

PANOU INTELIGENT EXE

Noua generație de mobilier stradal

Potrivit rapoartelor Uniunii Europene, 12% din totalul

producției de energie electrică trebuie să provină din

energie solară. 

Există foarte multe produse stradale smart alimentate

prin energie solară, deoarece aceasta reprezintă o sursă

durabilă, regenerabilă pe care o putem folosi gratuit. 

Stația  de autobuz multifuncțională facilitează așteptarea

autobuzului și oferă o gamă multiplă de servicii

călătorilor. 

Produsele noastre sunt conforme

cu directivele europene: Directiva

EMC 2014/30 / UE, LVD 2014/35 / UE,

echipamente radio 2014/53 / UE.

Această garanție respectă CE și este

pregătită pentru utilizarea în aer

liber în orice spațiu.

STATIE SOLARA DE AUTOBUZ 

Energie ecologică și confort

Produsele noastre sunt conforme

cu directivele europene: Directiva

EMC 2014/30 / UE, LVD 2014/35 /

UE, echipamente radio 2014/53 /

UE. Această garanție respectă CE

și este pregătită pentru utilizarea

în aer liber în orice spațiu.

BANCA INTELIGENTA EXE

Noua generație de mobilier stradal

Condițiile globale de mediu necesită măsuri

concrete către schimbarea stilului de viață al

actualilor cetățeni din mediile urbane. Orașele

sunt suprapopulate, iar resursele regenerabile de

energie și protecția mediului au devenit

provocări economice și sociale.

O modalitate simplă dar eficientă de

revoluționare a mobilierului stradal o reprezintă

banca inteligentă, un produs cu potențial

nelimitat și o multitudine de funcționalități.

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

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.

SOLUTII END-TO-END

Utilizează energia electrică fotovoltaică. Atâta

timp cât există lumina, panourile vor genera

energie electrică eco-friendly, acest lucru

ducând la scăderea emisiilor de carbon.

BENEFICII

Simplitate și eficiență

Infrastructuri publice inovative, care aduc plus

valoare transportului urban și contribuie la

creșterea calității vieții cetățenilor. 

Oferă o gamă extinsă de servicii precum: WI-FI

gratuit, informare real-time, statusul mijlocului de

transport al liniei de interes, mesaje publicitare,

servicii de încărcare telefon. 

Constituie o cale facilă de diseminare a

informațiilor de la municipalitate către cetățean. 
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Un dispozitiv util care permite 
măsurători detaliate pentru a facilita 
diagnosticarea și testarea uzurii 
componentelor este un vibrometru. 
În acest articol vom discuta despre 
cum funcționează și vom prezenta 
câteva modele populare.
Ø  Vibrometrul - ce trebuie să știți 

despre el?
Ø  Ce sunt senzorii de vibrații (vibro-

metre), ce tipuri sunt disponibile 
pe piață

Ø  Utilizarea și selectarea  
vibrometrelor

Ø  Vibrometru UNI-T în oferta TME
Ø  Vibrometre Fluke în oferta TME
Ø  Vibrometre Extech în oferta TME

VIBROMETRUL - CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI 
DESPRE EL?

Diagnosticul vibrațiilor, și anume 
testarea vibrațiilor și oscilațiilor, este 
una dintre bazele diagnosticării 
mecanice a mașinilor. Este indispen-
sabil atunci când se evaluează 
echilibrul mașinii și elementele sale 
individuale, inclusiv rulmenții și 
alinierea în prim-plan. În plus, vă 
permite să detectați orice modificare 
a stării fundației mașinii. Vibrațiile 
mecanice sunt mișcări oscilante 
foarte rapide ale unui sistem mecanic 
specific în jurul axei sale de echilibru, 
iar cauza lor este mișcarea inertă a 
elementelor individuale (mișcare 
alternativă) sau dezechilibrarea 
(nealinierea) părților rotative. Măsu-
rarea vibrațiilor și a oscilațiilor se 
efectuează de obicei în locul în care 
este instalată mașina și cu utilizarea 
diferitelor tipuri de contoare și 
senzori. Studii detaliate arată depla-
sările, vitezele și accelerațiile vibrații-
lor, iar analiza frecvenței vibrațiilor 
permite descompunerea semnalului 
în componente. Aceste date, în 

combinație cu parametrii operațio-
nali ai mașinii și cu modelul său de 
proiectare, le permit persoanelor 
responsabile de efectuarea diagnos-
ticului să atribuie anumite compo-
nente ale spectrului unor elemente 
specifice ale mașinii sau să îi deter-
mine stările la un moment specific.
Informațiile de diagnostic descrise 
mai sus sunt obținute datorită 
utilizării ultimei generații de vibrome-
tre, care constituie o parte importan-
tă a ofertei TME. Diversitatea acestui 
grup de contoare este mare, iar 
dispozitivele în sine sunt atât de 
interesante încât merită o discuție și o 
prezentare mai detaliate.

CE SUNT SENZORII DE VIBRAȚII 
(VIBROMETRELE) ȘI CARE SUNT 
TIPURILE DISPONIBILE PE PIAȚĂ
Senzorii, contoarele și analizatoarele 
de vibrații, denumite cel mai adesea 
vibrometre, sunt dispozitive portabile 
care, datorită diferitelor metode de 
detectare a vibrațiilor - bazate pe 
accelerometre sau tehnologia laser 
- măsoară nivelul vibrațiilor mașinii 
sau componentele sale. Acesta 
reflectă starea tehnică, iar o analiză 
detaliată face posibilă diagnosticarea 
defecțiunilor sau uzurii rulmenților, 
stabilirea unei posibile nealinieri sau 
asimetrii și detectarea jocului și a 
scurgerii. Monitorizarea permanentă 

sau repetată a nivelului vibrațiilor vă 
permite, de asemenea, să prevedeți 
defecțiunile înainte ca acestea să 
apară.
Vibrometrele mobile fabricate în 
prezent seamănă adesea cu contoare 
de parametri electrici tipici: au o 
formă similară și sunt echipate cu 
afișaje LCD multi-linie similare. Cele 
mai moderne vibrometre combină 
funcțiile de contor și analizor de 
vibrații, tahometru și echilibror. 
Datorită acestora, persoana respon-
sabilă de efectuarea diagnosticului 
poate realiza măsurători generale ale 
vibrațiilor, poate evalua starea 
mașinii pe baza unor standarde 
specifice, poate verifica uzura 
rulmenților, poate stabili temperatura 
și viteza de rotație a elementului 
rotativ și poate echilibra rotorul. În 
timpul acestor procese, un vibrome-
tru modern salvează toate datele din 
memorie și apoi le trimite la un PC 
sau un dispozitiv mobil echipat cu un 
software specific, pentru analiză și 
arhivare.

Vibrometre pe bază de accelerometru

Vibrometrele disponibile pe piață fac 
cel mai adesea parte din unul dintre 
cele două tipuri: vibrometre bazate 
pe accelerometre sau vibrometre 
laser. Primul măsoară atât deplasa-
rea, cât și accelerația, ceea ce 

Prevenirea defecțiunilor este un factor foarte important care afectează costul și timpul de înlocuire și 
întreținere a mașinilor sau a pieselor acestora. Astfel de acțiuni sunt mult mai ușor de planificat decât să se 
reacționeze la defecțiuni bruște.

VIBROMETRE - consultați 
instrumentele pentru măsurarea 
vibrațiilor din oferta TME

permite montarea senzorului direct 
pe mașină și indică magnitudinea 
vibrațiilor cu o precizie ridicată. 
Senzorul poate fi atât o parte inte-
grantă a acestuia, cât și un mic 
accesoriu conectat cu un conector 
special la contor și apoi atașat cu un 
magnet pe mașină, care funcționează 
bine în spații înguste. Elementul lor 
cheie - accelerometrul sau, mai bine 
zis, traductorul utilizat în acesta 
- poate fi de trei tipuri: piezoelectric, 
piezo-rezistiv sau capacitiv. În 
traductoarele piezoelectrice, cristale-
le lor generează o sarcină electrică 
sub influența sarcinii mecanice, în 
traductoarele piezoelectrice, rezis-
tența electrică se modifică odată cu 
sarcina mecanică, iar în cele capaciti-
ve, modificările capacității sunt 
măsurate în funcție de poziția 
electrozilor în mișcare.

Vibrometre laser

Vibrometrele laser utilizează o 
tehnologie complet diferită. Acestea 
funcționează prin detectarea și 
analizarea radiației laser care este 
dispersată pe un element al mașinii 
care vibrează. Aici se folosește un 
fenomen bine cunoscut numit efect 
Doppler: atunci când un obiect 
vibrează, frecvența luminii se schim-
bă, iar măsurarea diferenței de 
frecvențe oferă baza pentru calcula-
rea vitezei de mișcare a obiectului 
examinat, a amplitudinii vibrațiilor 
sau a accelerației acestuia.

UTILIZAREA ȘI SELECTAREA 
VIBROMETRELOR

Vibrațiile pot fi măsurate cu vibrome-
tre pe orice părți ale mașinilor supuse 
diagnosticului, cu toate acestea, 
recomandările standardelor relevante 
indică, în primul rând, locurile cele 
mai sensibile, care sunt carcasele 
lagărelor, deoarece acolo nivelul 
vibrației și amplitudinea forțelor care 
apar sunt, de obicei, cele mai mari. 
Cu toate acestea, trebuie amintite 
principiile de bază ale măsurătorilor 
fiabile ale vibrațiilor: efectuarea 
întotdeauna a testului în aceleași 
condiții, în același loc (punct) și 
utilizarea vibrometrului într-un mod 
identic. Fără aceasta, este dificil să 
se compare rezultatele între măsură-
tori individuale, să se evalueze orice 

posibilă deteriorare a stării mașinii în 
comparație cu rezultatele anterioare, 
fără a menționa evoluția modificărilor 
nivelului vibrațiilor în timp.
Cea mai obișnuită utilizare a vibro-
metrelor este evaluarea gradului de 
uzură a lagărului. O astfel de uzură 
crește întotdeauna din cauza jocului 
radial sau axial sau din cauza defec-
telor în carcasa care susține elemen-
tele de rulare. Pe măsură ce starea 
rulmentului se deteriorează, crește 
atât rezistența la mișcare și frecare, 
precum și temperatura, ceea ce 
accelerează mai mult procesul de 
degradare a componentelor. O altă 
aplicație tipică a vibrometrelor este 
diagnosticarea angrenajelor, care, 
generând vibrații excesive, semnalea-
ză uzura lor datorită efectului de 
corodare (pitting). Acesta constă în 
formarea de microfisuri la contactul a 
două suprafețe metalice, decuplarea 
lor și în final ruperea particulelor de 
material de pe suprafața angrenaju-
lui. A treia aplicație cea mai obișnuită 
a vibrometrelor este detectarea 
dezechilibrului rotor al unei mașini 
sau al unei componente. Un rotor 
care nu este echilibrat corespunzător 
tinde să se rotească în jurul unei axe 
centrice de masă, dar este restricțio-
nat de lagăre. Această discrepanță 
datorată forțelor centrifuge se 
manifestă prin vibrații caracteristice 
care pot deteriora în cele din urmă 
rulmenții sau rotorul în sine.
Problema senzorului de vibrații se 
rezumă în primul rând la a decide 
dacă un vibrometru tactil este 
suficient pentru un diagnostic corect 

sau condițiile obligă la folosirea unor 
vibrometre laser fără contact. În 
cazul celui dintâi, se poate ca un 
vibrometru portabil tipic să nu poată 
ajunge întotdeauna la toate punctele 
de măsurare datorită structurii 
înguste a mașinii - în acest caz trebuie 
să utilizați un model dotat cu senzori 
și sonde conectate, ușor de atașat 
chiar și în spații foarte înguste. Alte 
probleme legate de alegere sunt 
condiționate de capacitățile echipa-
mentului însuși și de așteptările de 
diagnosticare: cele mai simple 
modele oferă informații de măsurare, 
dar dacă este necesară o analiză mai 
profundă (3D), atunci trebuie folosite 
modele mai avansate de la producă-
tori de renume.
Consultați oferta de vibrometre și 
accesorii disponibilă la TME! 

VIBROMETRU UNI-T ÎN OFERTA TME

Gama de vibrometre TME este 
deschisă de vibrometrul UNI-T 
marcat cu simbolul UT312. Acest 
contor practic, ușor - doar 0,25 kg 
- și portabil este dispozitivul de bază 
care măsoară mecanic deplasarea, 
accelerația și viteza liniară și prezintă 
rezultatele pe ecranul LCD. Intervalul 
de măsurare al acestui vibrometru 
este după cum urmează: 199.9 m/s2, 
199.9 m/s și 1999 µm cu o precizie 
de +/- 5% și o frecvență de 0.01 – 1.5 
kHz. Funcționalitățile suplimentare 
includ menținerea afișajului 
 (Auto-Hold), indicarea bateriei 
descărcate (tip 9V 6F22) și oprirea 
automată a contorului.

UT312
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VIBROMETRE FLUKE ÎN OFERTA TME
Marca Fluke - reprezentată în oferta 
TME de trei modele - nu necesită 
nicio prezentare. Catalogul TME 
include două modele gemene com-
pacte și portabile - Fluke 805 și 805 
FC - și un model mai mare - Fluke 
810, care efectuează analize mai 
avansate pe baza măsurătorilor 
efectuate. Mai jos, vom discuta pe 
scurt despre fiecare dintre vibrome-
trele Fluke din oferta TME.
Fluke 805 este un vibrometru destinat 
tehnicienilor de întreținere care 
necesită măsurători și controale ale 
vibrațiilor repetabile și verificări ale 
stării rulmenților în funcție de scara 
de severitate. Cântărește doar 400 g, 
necesită 2 baterii AA și, datorită 
dimensiunilor sale, este destul de 
compact: 58 x 241 x 71 mm. Acest 
dispozitiv este utilizat pentru măsura-
rea vibrațiilor mecanice și a altor 
parametri, cum ar fi starea și tempe-
ratura lagărului (fără contact) și, 
datorită combinației unui senzor de 
vibrații cu vârful de măsurare, asigură 
rezultate reproductibile la diferite 
unghiuri sau presiuni. Cele patru 
niveluri de pe scara de semnificație 
prezintă rezultatele în mod clar prin 
intermediul mesajelor text (bine, 
satisfăcător, nesatisfăcător și neac-
ceptabil). Senzorul de vibrații citește 
o gamă largă de frecvențe (10 până la 
1000 Hz și 4000 până la 20.000 Hz), 
care acoperă majoritatea tipurilor de 
mașini, iar măsurarea acestuia este 
susținută de o interfață intuitivă cu 
utilizatorul.
Procedura de măsurare în sine este în 
plus facilitată de un LED colorat 
(verde, roșu) și de indicații de pe 
ecran care arată presiunea corectă 
necesară pentru o măsurare corectă. 
Fluke 805 oferă, de asemenea, 

suport pentru un senzor extern, util în 
locuri greu accesibile.
Modelul geamăn 805 FC este același 
vibrometru, dar cu opțiunea de 
conectare la aplicația Fluke 
 Connect®, astfel încât tehnicianul să 
poată împărtăși rezultatele testelor și 
să valideze acțiunile următoare în 
timp ce lucrează pe teren. De aseme-
nea, această funcție îi permite 
specialistului să gestioneze măsurăto-
rile în funcție de resurse oriunde cu 
jurnalul de istoric EquipmentLog™ și 
să se conecteze fără fir la alți tehnici-
eni (echipați cu dispozitive prevăzute 
cu aceeași funcționalitate) pentru a le 
arăta ceea ce vede în momentul 
respectiv într-un apel video în timp 
real.
Alți parametri cheie ai acestui model 
sunt: intervalul de măsurare a accele-
rației de la 0,01 la 50G, măsurarea 
temperaturii (infraroșu) în intervalul 
de la -20 la +200°C și temperatura 
de funcționare de la -20 la +50°C.
O funcționalitate importantă este 
posibilitatea de a exporta date 
(memorie până la 3500 de măsură-
tori) printr-o conexiune USB și de a 
vizualiza tendințele în Microsoft® 
Excel folosind șabloane încorporate. 
Funcția „Crest Factor+“ permite o 
evaluare destul de precisă a stării 
rulmentului prin măsurători directe cu 
vârful senzorului în intervalul 4.000 
- 20.000 Hz. De asemenea, merită 
apreciată ieșirea audio pentru ascul-
tarea directă a zgomotului rulmentului 
și funcția de lanternă pentru ilumina-
rea locurilor de măsurare în condiții 
de lumină slabă.
Fluke 810 este un instrument de 
diagnostic mai avansat, care oferă 
rezultate de măsurare imediate. Dato-
rită tehnologiei Fluke unice, acest 
echipament identifică rapid proble-

mele mecanice și sugerează priorități 
pentru rezolvarea lor. De fapt, Fluke 
810 raportează defectele mașinii 
supuse testului prima dată când 
măsurați, fără a consulta istoricul 
măsurătorilor anterioare, apoi 
evaluează severitatea defectelor și 
emite recomandări corective. Acest 
model este destul de compact pentru 
greutatea sa (18,6 x 7 x 26,7 cm cu o 
greutate de 1,9 kg), dar și mult mai 
mare decât vibrometrul practic Fluke 
805.
Fiabilitatea diagnosticării efectuate de 
acest model este sporită de un 
tahometru laser pentru măsurători 
precise ale vitezei de funcționare a 
mașinilor și de un accelerometru pe 3 
axe. Locul pentru salvarea rezultate-
lor este oferit de memoria internă de 
2 GB, care poate fi extinsă și de la 
care rezultatele pot fi transferate pe 
un computer prin conectorul Mini 
USB 2.0. O funcționalitate valoroasă 
este și capacitatea de a efectua un 
autotest de hardware, care are ca 
rezultat un timp de lucru mai lung și o 
performanță ridicată a contorului. 
Fluke 810 analizează dispozitive 
precum motoare, ventilatoare, curele 
și lanțuri, cutii de viteze, articulații, 
pompe și compresoare de diferite 
tipuri, precum și arbori și mașini de 
cuplare închise. Cei mai importanți 
parametri tehnici ai acestuia sunt: 
comutare automată a gamei, lățime 
de bandă utilizabilă de la 2 Hz la 20 
kHz (eșantionare la 51 kHz), funcții 
complexe de prelucrare a semnalului 
digital (filtru anti-aliasing, filtru cu 
trecere înaltă), decimare, suprapune-
re, suprapunere de ferestre, transfor-
mată Fourier rapidă (FFT) și mediere. 
Merită adăugat faptul că echipamen-
tul este alimentat de o baterie Li-Ion 
de 2,55 Ah, care asigură funcționarea 
pe termen lung cu o singură încărca-
re. Desigur, Fluke 810 - la fel ca toate 
vibrometrele din această clasă - oferă 
date numerice specifice care descriu 
starea reală a componentei, vă permit 
să recunoașteți și să localizați cele 
mai frecvente defecțiuni mecanice 
(tipul defecțiunii - rulmenți, nealiniere, 
asimetrie, joc), oferă o scală de 
defect pe 4 niveluri (cum ar fi mode-
lele 805/805 FC) și prezintă acțiuni de 
remediere specifice sau sfaturi în timp 
real (utile pentru noii utilizatori).
Consultați oferta de vibrometre Fluke 
în TME.

VIBROMETRE EXTECH ÎN OFERTA TME
Vibrometrele firmei Extech, deținută de concernul american 
FLIR, reprezintă șase modele portabile de vibrometre, două 
dintre ele - SDL 800 și SDL 800-NIST - fiind produse gemene, 
cel din urmă fiind o versiune îmbogățită cu certificatul de 
calibrare al producătorului NIST. Celelalte modele sunt: 
clasicul EX 407860, unul dintre cele mai mici modele VB 300 
de pe piață, VB 400 puțin mai mare și VB 450 de dimensiuni 
medii.

De remarcat în special 
sunt EX 407860 și VB 
300, dintre care primul 
este un vibrometru 
clasic cu afișaj LCD și 
cu funcție HOLD, care 
pot fi acționate cu o 
singură mână. Acest 
model funcționează în 
trei intervale de măsu-
rare a accelerației (200 
m/s2), a vitezei (200 
m/s) și a deplasării (2 
mm) datorită unui 
senzor de vibrație 
magnetic de la distanță 
montat pe un cablu de 
1 metru. Gama de 
frecvențe acoperă 
intervalul de la 10 Hz la 
1 kHz, iar precizia de 
bază a măsurătorilor 
este de +/- 5%. Echipa-

mentul are opțiunea de a salva valorile Max și Min, care pot fi 
apoi accesate din memoria internă. De asemenea, trebuie 
remarcate modul de măsurare RMS sau Peak și interfața de 
comunicație RS-232 încorporată cu software de distribuție a 
datelor opțional. EX 407860 vine într-o husă de transport 
completă cu baterie, toc de curea și sondă de testare.

Spre deosebire de EX 407860, modelul în miniatură VB 300 
nu este de fapt un vibrometru, ci mai degrabă un accelerome-
tru pe 3 axe cu registru de date, echipat cu o interfață USB 
pentru transferul de date. Un utilizator neexperimentat îl 
poate chiar confunda cu o unitate flash, dar, desigur, este un 
dispozitiv complet diferit.
Probabil cel mai mic de pe piață, înregistratorul de vibrații 
analizează vibrațiile din intervalul frecvenței FTT, înregistrea-
ză peste 100.000 de eșantioane pe axă (axele X, Y, Z selecta-
bile sau orice combinație a acestora) sau peste 150.000 de 
eșantioane normale, oferă timp de eșantionare ajustabil (50 
ms - 24 h) și modul de pornire manual sau programabil. Setul 
oferit de TME include un accelerometru, o baterie Li-Ion mică 
și un software de analiză a datelor compatibil cu mediul 
Windows®.

FLK-805

FLK-805FC
FLK-810

EX 407860

VB 300
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Instrumente de proiectare SIMARIS – 
pentru un suport eficient în proiectare

 
Proiectarea distribuției energiei 
electrice pentru hale industriale, 
infrastructură și clădiri devine din ce 
în ce mai complexă. Instrumentele 
noastre inovatoare de proiectare 
SIMARIS vă susțin în mod eficient 
procesul de proiectare pentru a vă 
permite ca proiectant în domeniul 
electric să lucrați și mai eficient în 
condițiile date. Suita SIMARIS vă 
oferă cele mai recente informații, 
toate instrumentele pot fi accesate 
cu ușurință și rapiditate și puteți găsi 
toate documentele de asistență și 
videoclipurile dintr-o singură privire.
Instrumentele de proiectare SIMARIS 
oferă suport în dimensionarea 
sistemului de distribuție a energiei 
electrice și determinarea echipamen-
telor și a dulapurilor de distribuție 
necesare:
Ø SIMARIS Project pentru determi-
narea cerințelor de spațiu ale 
dulapurilor de distribuție și a buge-
tului și pentru crearea specificațiilor 
de licitație și a exportului de fișiere 
standardizate BIM;
Ø SIMARIS Design pentru calculul și 
dimensionarea rețelei, inclusiv a 
rețelelor radiale, buclate sau mixte; 
Ø SIMARIS Curves pentru vizualiza-
rea caracteristicilor de declanșare, 
precum și a caracteristicilor de 
limitare a curentului și energiei;

Ø SIMARIS Online Toolbox oferă 
acces rapid la instrumente practice 
de calcul.

Beneficii:
 Utilizare ușoară și intuitivă a 
rezultatelor proiectării
 Proiectare integrată de la nivelul de 
medie tensiune până la consumato-
rul de joasă tensiune
 Selectarea automată a componen-
telor și sistemelor de distribuție 
potrivite
 Nivel ridicat de securitate a proiec-
tării plus flexibilitate în procesul de 
proiectare și implementare.

SIMARIS Project – determinarea 
cerințelor de spațiu și crearea 
caietului de sarcini

SIMARIS Project vă 
ajută să obțineți o 
vedere de ansamblu 
rapidă a cerințelor de 
spațiu pentru sistemul 

de distribuție a energiei electrice din 
interiorul clădirii - de la nivelul de 
medie tensiune în jos către panouri-
le de distribuție. Astfel, puteți stabili 
rapid bugetul și puteți crea automat 
o specificație a licitației. Datorită 
exportului de fișiere BIM (Building 
Information Modeling), este posibil 
un schimb de date facil. Sistemele 
complet proiectate pot fi exportate 
din SIMARIS Project. Prin interme-
diul plug-in-ului SIMARIS BIM, 

acestea pot fi utilizate în Autodesk 
Revit® cu toate datele tehnice și 3D.

Beneficiile SIMARIS project:
 Exportul de fișiere BIM (Building 
Information Modeling) în format IFC 
permite un schimb facil de date*;
 Obținere rapidă a cerințelor de 
spațiu;
 Adaptare ușoară pentru schimbări 
și extensii pentru sisteme în folosin-
ță;
 Sistemele proiectate pot fi salvate 
în biblioteca de favorite pentru a fi 
disponibile pentru proiecte similare;
 Opțiuni de export de documenta-
ție, ușor de utilizat în scopuri de 
documentare.
Mai multe informații:  
siemens.com/simarisproject
* Pentru importul global de date în 
Autodesk Revit®, vă rugăm să utilizați 
plug-in-ul SIMARIS BIM, disponibil la 
www.siemens.com/simarisproject/bim

SIMARIS Design – dimensionarea 
soluțiilor fiabile

SIMARIS Design 
acceptă calculul și 
dimensionarea rețelei, 
inclusiv selectarea apa-
ratelor de protecție în 

rețelele radiale buclate sau mixte.
Software-ul oferă opțiuni excelente 
pentru editarea grafică a diagrame-
lor de rețea. Pentru modalitatea 
directă de implementare a proiectu-

SIMARIS Planning Tools
Proiectare ușoară, rapidă și sigură
a instalațiilor de distribuție a energiei electrice
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lui, există opțiuni confortabile pentru 
documentarea rezultatelor întregului 
proces de dimensionare a rețelei - de 
exemplu, o listă de componente a 
echipamentului necesar sau diagra-
ma de rețea în formatul dorit (PDF, 
DXF, DWG).
În plus, puteți exporta datele proiec-
tului și puteți continua proiectarea 
instalațiilor specifice folosind 
 SIMARIS Project.
De asemenea, poate fi exportată o 
listă cu toate setările determinate în 
timpul dimensionării aparatelor de 
protecție.
În acest fel, setările pot fi transferate 
pe aparate atunci când echipamentul 
este instalat.

Beneficiile SIMARIS Design:
 Dimensionarea pe baza produselor 
reale în rețelele radiale, buclate sau 
mixte;
 Proiectare integrată de la nivelul de 
medie tensiune până la consumator;
 Selectarea automată a componen-
telor potrivite;
 Norme tehnice stabilite prin luarea în 
considerare a standardelor (IEC, VDE);
 Cunoștințe detaliate despre 
produse și sisteme nu sunt necesare;
 Nivel ridicat de securitate a proiec-
tării.
Mai multe informații:  
siemens.com/simarisdesign

SIMARIS Curves – vizualizarea curbelor 
caracteristice timp-curent 

Cu SIMARIS Curves 
puteți evalua ușor și 
rapid curbele de 
declanșare caracteris-
tice ale aparatelor de 

protecție și siguranțelor de joasă 
tensiune (IEC) fără a fi nevoie să 
planificați o rețea completă.
Utilizați SIMARIS Curves pentru a 
selecta aparatele dorite prin intro-
ducerea directă a codului de co-
mandă sau utilizați opțiunile ajuto-
rului de selecție ușor de utilizat 
pentru a alege aparatele în confor-
mitate cu atributele tehnice solicita-
te. Setările aparatului pot fi adapta-
te direct pe ecran, fie numeric, fie 
prin glisare. Astfel, impactul asupra 
comportamentului de selectivitate 
este vizibil imediat. Ajutorul de 
selecție vă permite, de asemenea, 
să salvați produse individuale cu 
atributele pe care le-ați definit ca 
favorite și să le preluați la o dată 
ulterioară cu un singur click de 
mouse.

Vizualizare cuprinzătoare
Pe lângă reprezentarea curbelor de 
declanșare caracteristice și a benzi-
lor de toleranță, precum și opțiunea 
de setare a parametrilor, sunt oferite 
și caracteristicile de limitare a 
curentului și energiei. O expunere 
clară documentează curbele carac-
teristice selectate și setările cores-
punzătoare.
Sau puteți utiliza versiunea de aplica-
ție mobilă a SIMARIS Curves pe 
tabletă sau smartphone, care vă 
permite în orice moment să accesați 
setările care trebuie făcute - de 
asemenea, la fața locului, atunci 
când echipamentul este instalat.

Beneficii SIMARIS Curves:
 Selectarea ușoară a produsului 
prin codul de comandă sau cu 
ajutorul de selecție

 Salvarea aparatelor dorite ca 
favorite
 Salvarea curbelor caracteristice
 Disponibilitate ca aplicație mobilă 
Mai multe informații:  
siemens.com/simariscurves

SIMARIS Suite & SIMARIS Online Toolbox 

SIMARIS Suite este 
platforma pentru 
accesul uniform la 
toate instrumentele de 
proiectare SIMARIS, 

inclusiv SIMARIS Online Toolbox. 
După o înregistrare unică, puteți 
profita de toate beneficiile. Puteți 
găsi instrumentele de proiectare 
SIMARIS dintr-o privire și primiți 
informații actualizate, de exemplu la 
instruiri regionale, precum și docu-
mente de suport și videoclipuri.
Descărcați SIMARIS Suite gratuit 
rapid și ușor.
Mai multe informații:  
siemens.com/simaris

SIMARIS Online Toolbox 
conține diferite instru-
mente practice auxiliare 
uzuale, cum ar fi: 
SITRATO pentru 

calculele presiunii în cazul unui arc 
intern în camera transformatorului.
SIMARIS Online Toolbox este o 
completare la instrumentele de 
proiectare SIMARIS și este continuu 
extins.
Mai multe informații:  
siemens.com/simaristoolbox

SIMARIS suport:
Ø Descarcă SIMARIS Suite la
siemens.com/simaris/download

Ø Experții SIMARIS în peste 50 de țări 
siemens.com/simaris/contact

Ø Documentație suport
siemens.com/simaris/help

Ø FAQ: siemens.com/simaris/faq

Ø Model de rețea electrică pentru 
SIMARIS Design: 
siemens.com/simarisdesign/modelnetworks

Ø Publicații tehnice despre distri-
buția energiei electrice:
siemens.com/tip-cs/downloadcenter

Î n societatea modernă, instalațiile 
electrice, de automatizare și cele 
de comunicații pot fi deosebit de 

complexe, fiind alcătuite dintr-o 
multitudine de echipamente de 
monitorizare, control și siguranță. De 
aceea, este recomandată o respecta-
re strictă a intervalelor de mentenan-
ță și o execuție la cele mai înalte 
standarde a lucrărilor de întreținere 
și depanare. De asemenea, sunt 
extrem de dese situațiile în care 
astfel de instalații trec de-a lungul 
timpului prin mai multe rânduri de 
operații de extindere și modificare. 
Pentru ca specialiștii să își poată 
îndeplini fără probleme sarcinile în 
toate aceste cazuri, este absolut 
necesar ca toate elementele să fie 
etichetate lizibil, exact așa cum sunt 
ele indicate în proiectul după care a 
fost executată lucrarea.
Benzile TZ-e cu auto laminare oferă 
avantajul unei suprafețe protectoare 
peste caracterele tipărite pentru 
marcarea cablurilor, iar pentru că 

laminarea este realizată în timpul 
imprimării, timpul necesar realizării 
este mult redus. Fiind disponibile în 
variante de 24 mm pentru diametre 
de 3-6.6 mm și de 36 mm pentru 
diametre de 3-10.4 mm, negru pe alb 
sau negru pe galben, acestea sunt 
excelente pentru cabluri de rețea de 
toate tipurile, orice fel de cabluri de 
PC și cabluri de alimentare.
Nu toate suprafețele sunt însă la fel 
de aderente și nu toate suprafețele 
sunt întotdeauna perfect curate în 
momentul etichetării. De aceea, 
Brother a creat benzile laminate 
TZ-e, puternic adezive, care sunt de 
trei ori mai rezistente decât cele 
standard. Concepute pentru supra-
fețe netede, texturate sau chiar 
acoperite cu pudră, acestea pot fi 
utilizate pentru a eticheta atât 
echipamente, cât și cabluri. În 
funcție de proiect, este recomandată 
aplicarea lor pe panouri de distribu-
ție, unități de comandă, comutatoare 
de control, prize electrice, racorduri 

electrice, panouri solare, porturi de 
server, cabluri și alte echipamente 
electrice și de telecomunicații. Benzi-
le laminate puternic adezive au fost 
create în toate variantele de lățime, 
cu mențiunea că cele de 6 și cele de 
36 mm sunt disponibile numai negru 
pe alb, pe când cele de 9, 12, 18 și 
24 mm sunt disponibile, suplimentar, 
și negru pe transparent și negru pe 
galben.
Brother nu a neglijat nici cazurile în 
care se dorește marcarea permanen-
tă a unor suprafețe metalice, folo-
sind procesul de electroliză. Astfel, 
portofoliul său conține și benzi TZ-e 
non adezive șablon, disponibile în 
variante de lățime de 18, 24 și 36 
mm, ce pot fi utilizate și pentru a 
marca/grava suprafețe de sticlă 
folosind o pastă de gravură. Ele pot 
fi utilizate pentru marcarea sculelor, 
a anumitor echipamente, carcase sau 
incinte, dar și pentru personalizarea 
unor obiecte de consum, precum 
cuțite sau pahare.

Brother propune o gamă completă de 
etichete profesionale pentru instalații 

electrice, de automatizări și comunicații
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3. Calculul căderii de tensiune
CableApp calculează căderea de 
tensiune folosind formula de calcul 
din Apendixul G al standardului IEC 
60364-5-52 funcție de tipul cablului 
și modalitatea de instalare. Căderea 
de tensiune în orice capăt al unui 
circuit nu trebuie să fie mai mare de 
5-8% pentru rețelele de distribuție 
publică și 3% pentru circuitele de 
iluminat public. Este recomandat pe 
cât posibil ca aceste valori să nu fie 
depășite, iar atunci când căderea de 
tensiune depășește aceste valori să 
se aleagă cabluri cu secțiuni mai 
mari care vor duce la reducerea 
căderii de tensiune și implicit la 
reducerea consumului propriu 
tehnologic. 

Formula de calcul utilizată: 
u = b • (ρ1 • L / S • cos φ + λ • L •  
sin φ) • I și ∆u = u / Uo
u căderea de tensiune [V]
b  coeficient egal cu 1 pentru 

circuite trifazate și egal cu 2 
pentru circuite monofazate

ρ1  rezistivitatea conductorului în 
condiții normale de operare 
[Ω.mm2/m]

L lungimea circuitului [m]
S  secțiunea conductoarelor 

[mm2]
cos φ  factor de putere (uzual,  

cos φ = 0.8, sin φ = 0.6)
λ  reactanța pe unitatea de 

lungime a conductoarelor 
(0.08 mΩ/m în lipsa altor 
date)

I curentul în circuit [A]
Uo tensiune de linie

4. Calculul eficienței energetice și a 
emisiilor de CO2 
CableApp oferă o soluție de îmbună-
tățire a eficienței energetice prin 
alegerea secțiunii cablului. 
Pentru a putea efectua aceste calcule 
este necesar ca utilizatorul să 
definească parametrii folosiți în 
calcul, din meniul „Setări“ al aplicați-
ei CableApp.
Conform Legii lui Joule, dacă un 
conductor transportă curenți electrici 

va genera căldură (energie termică).
Energia termică a unui cablu 
corespunde următoarei formule 
generale: 
Ep = n / c • R • L • I2 • t / 1000
Unde:
Ep  Energia generată (pierderea pe 

linie) [kWh]
n  Numărul de conductoare  

(2 pentru monofazat/c.c. sau 3 
pentru trifazat) 

c Numărul de cabluri pe fază
R  Rezistența conductorului  

[Ω/km]
L Lungime cablului [km]
I Curentul pe linie [A]
t Timpul [h]

Dacă secțiunea cablului va fi crescu-
tă, va rezulta o scădere a rezistenței. 
Când curentul pe circuit este același, 
va rezulta o scădere a pierderilor de 
energie. Această diferență de energie 
„salvată“ prin creșterea secțiunii 
poate fi cuantificată atât ca o redu-
cere a prețului la factură, cât și ca o 
reducere a emisiilor de CO2.

1. Determinarea curenților admisibili 
în funcție de modalitatea de pozare
Pentru cablurile de joasă tensiune, 
CableApp permite determinarea 
curenților de încărcare în funcție de 
modalitatea de pozare, programul 
utilizând factorii de corecție definiți 
în Tabelul B52.1. al standardului IEC 
60364-5-52.

De asemenea, pentru cablurile de 
medie tensiune, determinarea 
curenților de încărcare se face pe 
baza factorilor de corecție din 
standardul IEC 60502-2 sau HD 620 
S2, în funcție de adâncimea de 
pozare, rezistivitatea solului, modali-
tatea de pozare în aer sau în pământ, 
numărul de circuite în paralel. 

2. Condițiile de bază utilizate la 
calculul curenților admisibili de 
încărcare conform standardelor sunt 
următoarele:

APLICAȚIA CABLE APP –  
instrumentul profesional de la Prysmian 

Group pentru calculul secțiunii cablului
Aplicația CableApp vine în 
ajutorul personalului tehnic 
din execuție, proiectare 
din domeniul electric dând 
acestora posibilitatea de 
a alege / verifica cablurile 
necesare pentru o anumită 
aplicație în funcție de 
modalitatea de pozare, 
lungimea circuitului, 
căderea de tensiune dorită, 
încărcarea circuitului și 
chiar prin calculul emisiilor 
de CO2.

Tipul factorilor de evaluare funcție de modalitatea  
de pozare

Factorii de 
corecție

Pozare în aer, la temperaturi diferite de 30°C Tabelul B.52.14

Pozare direct în pământ sau în tuburi îngropate în pământ, 
la temperaturi diferite de 30°C Tabelul B.52.15

Pozare direct în pământ sau în tuburi îngropate în pământ, 
pentru sol cu rezistivitatea diferită de 2,5K.m/W Tabelul B.52.16

Pozare direct în pământ sau în tuburi îngropate în pământ, 
pentru adâncimea de pozare diferită de 0,7m Tabelul B.52.16

Pentru un circuit sau un cablu cu mai multe conductoare 
sau pentru un grup de circuite de cabluri cu mai multe 
conductoare

Tabelul B.52.17

Pentru mai multe circuite, cu cabluri cu unul sau mai 
multe conductoare pozate direct în pământ Tabelul B.52.18

Pentru mai multe circuite, cabluri pozate în tuburi în 
pământ Tabelul B.52.19

Pentru grupuri de mai multe conductoare pozate în aer Tabelul B.52.20

Pentru grupuri de unul sau mai multe circuite cu cabluri 
monofazate pozate în aer Tabelul B.52.21

Parametru IEC/ HD 60364-5-52 IEC 60502-2 HD 620 S2

Temperatura aerului ambiental 30°C 30°C 30°C

Temperatura solului 20°C 20°C 20°C

Adâncimea de pozare a cablurilor în pământ 0.8m 0.8m 0.7m

Rezistivitatea solului (pentru cablurile pozate în pământ) 2.5 K.m/W 1.5 K.m/W 1.0 K.m/W
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Cablul va fi mai scump datorită 
secțiunii mai mari, dar utilizatorul va 
beneficia de următoarele: 
Ø  Reducerea facturilor la electrici-

tate
Ø  Reducerea emisiilor de carbon, 

prin urmare o amprentă de 
carbon mai scăzută

Ø  Extinderea duratei de viață a 
cablului deoarece funcționează 
la temperaturi reduse 

Ø  Creșterea curentului de scurt-
circuit (datorită secțiunii mărite 
crește și valoarea curentului de 
scc.)

Ø  Posibilitatea de a avea o rezervă 
în viitor pentru creșterea puterii 
absorbite (în caz de necesitate).

Cable App va considera implicit 
factorul de încărcare egal cu 75% din 
curentul nominal, dar alte valori pot 
fi selectate și definite de utilizatori în 
setările aplicației.
Energia economisită prin mărirea 
secțiunii conductorului care va avea o 
rezistență mai mică R2 decât R1 va fi:
EA = n / c • (R1-R2) • L • (%U • I)2 • t / 
1000
Având calculată energia economisită, 
putem calcula și reducerea emisiilor 

de CO2, având definit în setări tariful 
energiei electrice în RON/kWh, 
rezultând o valoare estimată a 
emisiilor de CO2 în kg/kWh, progra-
mul luând în considerare mixul de 
energie pe țară, valoare care este 
definită în CableApp și nu poate fi 
modificată de utilizator.
Cunoscând costul energiei electrice 
și valoarea emisiilor de CO2 pe kWh, 
programul va calcula reducerea 
emisiilor CO2 prin instalarea unui 
cablu cu o secțiune mărită.

Datorită posibilității efectuării 
acestor calcule, utilizatorul poate 
„jongla“ cu secțiunea cablurilor 
pentru obținerea unei reduceri a 
emisiilor de carbon, necesar în 
cazurile care devin tot mai frecvente 
când se solicită reducerea Amprentei 
de Carbon.

Îmbogățită cu imagini și documenta-
ție tehnică, aplicația vă oferă și 

funcții suplimentare precum link 
direct către catalog online, posibilita-
tea de consultare a fișei tehnice și 
posibilitatea de salvare ușoară a 
căutărilor efectuate, sau chiar de 
partajare a rezultatelor obținute. 
Poate fi descărcată ușor din Google 
Play, Apple Store sau poate fi 
accesată direct online.

Site-ul CableApp:  
https://www.cableapp.com/WEB/
Search 
Google Play:  
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.prysmiangroup.
cablea&hl=ro_RO 
Apple Play: 
https://apps.apple.com/ro/app/
cableapp/id1180099775

Testați aplicația și contactați-ne 
pentru mai multe detalii sau feed-
back la infocables-ro@prysmian-
group.com. 

Prețul energiei 
electrice 0,45 RON / kWh Definit de utilizator în „Setări“

Emisiile de CO2 0,40 kg CO2 / kWh (valoarea implicită pentru RO, nu 
se poate edita)
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cu bine peste această provocare?
Din fericire, noi sisteme care converg 
utilizând tehnologiile informaționale 
și operaționale (IT/OT) au deschis 
noi posibilități și noi nivele de 
securitate în controlul direct și 
monitorizarea completă a unei 
fabrici. Acestea facilitează, de 
asemenea, o analiză ușoară și o 
distribuire sigură a datelor. 
 
Software smart

O abordare ar fi, ca în loc să se 
implementeze un sistem costisitor 
de execuție a producției, să se 
construiască o structură software 
smart. Această structură grupează 
mașinile în unități logice, ceea ce 
face posibilă păstrarea descentrali-
zată a informațiilor – cum era deja 
– în același timp consolidând 
informația într-un singur punct. 
Făcând acest lucru, se poate 
îmbunătăți transparența și viziunea 
de ansamblu asupra sistemului a 
managerului și a operatorului, fără a 
fi nevoie să se adapteze software-ul 
din cadrul mașinii. 
 
Acest fapt a fost demonstrat de către 
zenon, o platformă software care 
este concepută pentru utilizarea cu 
echipamente de producție și in-

frastructură. Software-ul de automa-
tizare, dezvoltat de echipa 
 COPA-DATA, este conceput pentru 
securitate, eficiență și utilizare 
ușoară și poate fi aplicat pentru 
rularea tuturor sistemelor de operare 
din cadrul unei fabrici și a infrastruc-
turii critice. 

Chiar dacă managerii de fabrici și 
muncitorii își desfășoară activitatea 
de acasă, obligațiile lor privind 
managementul fabricii rămân ace-
leași. În această situație, software-ul 
de automatizare oferă beneficii în 
termeni de control-comandă, 
eficiență și conformitate. Cu zenon 
de la COPA-DATA este posibil să se 
genereze traseele de auditare, 
achiziția de date și raportările pe 
baza sistemului de management al 
utilizatorilor – ceea ce poate asigura 
productivitatea unei fabrici pe timp 
de criză. 
 
Mai mult de atât, folosind un aseme-
nea software într-un sistem de 
execuție pe linii, este posibil să se 
gestioneze o linie completă de 
producție dintr-un singur punct de 
control-comandă. Cu alte cuvinte, 
linia poate rămâne productivă chiar 
și fără prezența muncitorilor. Aces-
tea sunt doar unele din avantajele 

platformelor inteligente de software 
pe care mulți manageri de fabrici nu 
le iau în considerare. 

Producție eficientă

Întreruperile de producție și cele din 
funcționarea mașinilor au consecințe 
enorme – fie că sunt pierderi financi-
are, o diminuare a încrederii părților 
implicate sau clienți nemulțumiți. 
Asigurarea bunei funcționări a unei 
fabrici este esențială, iar acest 
aspect este cu atât mai accentuat 
atunci când sunt și mai puțini munci-
tori prezenți să remedieze o proble-
mă. O construcție durabilă, operarea 
ușoară și un software robust sunt 
cerințele de bază pentru o mașină ce 
trebuie să fie ținute sub observație și 
asigurate. În acest sens, aplicațiile 
bazate pe software-ul zenon de la 
COPA-DATA pot asigura funcționa-
rea acestor cerințe într-o manieră 
stabilă și sigură. 
 
Cerințele privind sisteme de încre-
dere, sigure și fără erori au fost 
întotdeauna importante, însă 
evenimentele recente au scos și mai 
mult la lumină nevoia gestionării cu 
ușurință a fabricilor atât la fața 
locului, dar mai ales de la distanță. 
Pentru fabricile de producție, 
experții în software de automatizare 
precum cei de la COPA-DATA pot 
ghida companiile în ceea ce privește 
implementarea tehnologiilor digita-
le, în același timp crescând securi-
tatea datelor lor. 
 
Cu software-ul industrial potrivit, 
menținerea productivității unei 
fabrici, cu mai puțini muncitori 
prezenți pentru a asigura funcționa-
rea mașinilor, nu mai trebuie să fie o 
provocare atât de mare. 

Sursă articol: www.copadata.com/en/
industries/industrial-automation-soluti-

ons/cross-industry-insights/impro-
ving-resilience-industrial-automation/

automated-engineering-27/

Î n momentul de față, companiile 
se confruntă cu imposibilitatea 
de a trimite muncitorii în fabrici. 
Pentru angajatul care lucrează în 

mod normal într-un birou, instru-
mente precum laptop-uri conectate 
la Wi-Fi sau conferințele online pot 
face posibilă desfășurarea normală a 
activităților; dar perspectiva desfă-
șurării activităților de lucru de la 
distanță este mult mai complexă 
pentru directorii de fabrici și angaja-
ții lor. 

Cum pot managerii de fabrici și 
puncte de lucru să acceseze toate 
datele și capacitățile de control 
necesare – luând în considerare în 
mod special volumele mari de date și 
numeroasele mașini și procese care 
sunt implicate în buna desfășurare a 
unei fabrici? Răspunsul este că, de 
fapt, operațiunile la distanță din 
cadrul unei fabrici nu trebuie să fie 
dificile pe timp de criză, chiar dacă 
acestea presupun gestionarea unei 
întregi fabrici. 
 
Forță de muncă redusă 

Pe scurt, gestionarea de procese de 
la distanță presupune aducerea 
tuturor datelor într-un singur loc, 
unde, în mod ideal, pot fi controlate 
de către un singur muncitor în loc de 
o echipă întreagă. Această idee 
împinge conceptul Industry 4.0 în noi 
zone. Mai precis, noi moduri de a 
lucra de la distanță. 

În momentul de față, mulți manageri 
de fabrici trec cu vederea importanța 
software-ului de automatizare 
industrial în realizarea practicilor 
Industry 4.0. În schimb, ei au tendin-
ța de a se concentra pe partea de 
hardware cum sunt sistemele modu-
lare. De fapt, software-ul are un rol 
crucial în interconectarea datelor 
între echipamente pentru a trece cu 
ușurință peste probleme care apar 
din cauza mașinilor izolate. 

Chiar și într-o situație normală de 
funcționare a unei fabrici, mașinile 
izolate fac procesul de implementare 
a celor mai înalte nivele de manage-
ment al datelor dificil și costisitor. O 
perioadă de criză va face aceste 
provocări și mai mari – în special 
dacă, cum e și în situația actuală, 
scenariul presupune un nivel fără 
precedent de activități desfășurate 
de la domiciliu. Așadar, ce pot mana-
gerii de fabrici să facă pentru a trece 

Îmbunătățirea rezistenței 
prin automatizare 
industrială 

Menținerea productivității unei fabrici în lipsa muncitorilor care să acționeze mașinile este 
o perspectivă descurajantă. Dar, cu actuala necesitate ca fabricile să poată fi gestionate de 
la distanță și fără probleme, această provocare este acum foarte reală. Deși lucratul de la 
distanță nu a fost niciodată o practică obișnuită în producție, tehnologiile digitale ajută cu 
ușurarea tranziției. Stefan Reuther, Chief Sales Officer – Copa-Data, explică cum software-ul 
industrial poate ajuta producătorii să reziste pe timp de criză.

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro
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EP7402 EtherCAT Box prezintă două 
ieșiri cu un controller de mișcare 
integrat pentru conectarea directă a 
motoarelor de transportoare cu role, 
de 24 V DC, sau ale altor motoare 
de curent continuu fără perii (până la 
3.5 A). Opt intrări/ieșiri digitale 
adiționale permit conectarea, de 
exemplu, de comutatoare fotoelec-
trice și comunicarea între diferite 
box-modules aflate în funcțiune fără 
un PLC. EP7402 preia controlul 
complet al unui motor cu role 
indiferent de producătorul transpor-
torului sau al motorului. Controlul 
motoarelor se face fără senzori. 
Curentul nominal maxim, rampele de 
accelerare sau decelerare și diverși 
alți parametri pot fi configurați, 
permițând astfel adaptarea optimă la 
diferite aplicații. 

În operarea de transportoare, 
EP7402 poate fi de asemenea 
folosit fără un PLC și oferă funcții 
precum Zero Pressure Accumulation 
(ZPA), descărcare singulară sau în 
bloc. Alte device-uri EtherCAT cum 
sunt I/O-urile digitale și analogice, 
cititoarele de coduri de bare sau 
device-urile de safety pot fi conec-
tate la un modul adițional de 
EtherCAT. EtherCAT Box cu rating 
de protecție IP67 măsoară numai 
174 mm x 60 mm x 36.5 mm și 
poate fi montat cu ușurință în 
canale-C standard sau în vincluri-L 

pe rama transportorului. Nu necesi-
tă acoperire de protecție adițională, 
ceea ce salvează din spațiul de 
instalare. Alimentarea și comunica-
ția EtherCAT se fac printr-un singur 
cablu cu un conector hibrid B23 
ENP (28 A/45°C capacitatea curen-
tului de încărcare).

Text și foto: 
www.beckhoff.com/press/pr102020

EP7402 EtherCAT Box de la Beckhoff crește eficiența și salvează spațiu în sistemele de 
transportoare cu role.

EP7402: IP67 EtherCAT I/O 
pentru controlul conveiorului

Controller-ul motor compact integrat reduce eforturile de cablare și crește capacitățile de diagnostic 
pentru sistemele de transportoare cu role.
Cu noul EP7402 EtherCAT Box de la Beckhoff, arhitectura de control și cablarea sistemelor de 
transportoare cu role devin mult mai eficiente. Cu clasa înaltă de protecție IP67, acest controller 
compact pentru motoare de curent continuu fără perii este potrivit pentru sarcinile transportoarelor în 
intralogistică și în tehnologia de asamblare, precum și în industriile producătoare de băuturi, alimente 
și ambalare.

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
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Analiza măsurătorilor 

Măsurătorile efectuate la tabloul de distribuție a energiei 
electrice arată că valoarea tensiunii oscilează la limita 
Un+10%. La un moment dat, există o creștere bruscă a 
tensiunii, apoi o întrerupere de scurtă durată, urmată din 
nou de o creștere a tensiunii, care durează peste o oră.

O analiză detaliată a diagramei arată că la 5:59 a.m. apare 
o creștere a tensiunii, de la valoarea (Un+9%), la valoarea 
(Un+30.4%), valoare atinsă la 06:04:52,25 a.m. Apare apoi 
o întrerupere a tensiunii.

La 06:08:27 a.m., tensiunea este restabilită la valoarea 
(Un+31.7%), așa cum este ilustrat în Figura 2. Se observă 
că valoarea ridicată a supratensiunii durează un timp 
inacceptabil de lung. Instrumentul Mavowatt a înregistrat 
aceste valori ridicate până la 7:41 a.m.

Au fost pornite două măsurători simultane, una pe partea 
de joasă tensiune – sursa de alimentare a echipamentelor 
de producție și o măsurătoare pe partea de medie tensiune 
– la transformatorul de 10 kV.

În urma analizei efectuate de către responsabilii fabricii, au 
fost luate măsurile necesare pentru remedierea problemei.

În aceste cazuri, unde calitatea energiei electrice este 
vitală pentru funcționarea echipamentelor, este recoman-
dată cumpărarea și instalarea unui instrument de monitori-
zare continuă a calității energiei electrice. În acest sens, 
recomandăm software-ul PQ VIEW, împreună cu analizoa-
rele de calitate a energiei produse de grupul 
 GMC-INSTRUMENTS. 

Depistarea 
supratensiunilor de lungă 
durată, în cazul fabricilor 
din domeniul automotive

Companiile din domeniul automotive reclamă în mod constant aspecte privind declanșarea dispozitivelor de 
protecție la supratensiune și întreruperea alimentării pentru anumite hale de producție. Pentru descoperirea 
cauzelor și localizarea defectului au fost efectuate măsurători de calitate a energiei asupra utilajelor de 
producție, pe partea de joasă tensiune. Pentru efectuarea măsurătorilor și analiza rezultatelor a fost utilizat un 
analizor trifazat de calitate a energiei, Mavowatt 270, produs de Gossen Metrawatt. Măsurătorile s-au efectuat 
pe o perioadă de 7 zile.

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

Figura 2: Depășirea valorii maxime reglementate a tensiunii (Un+10%)

Figura 1 (date analizate cu software-ul DranView 7): Valorile tensiunii pentru cele 3 faze
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GREEN ELECTRIC CITY 
DIGITALIZAREA CLĂDIRILOR

Societatea actuală evoluează rapid, fie că este vorba despre noi descoperiri tehnologice, fie că ne 
raportăm la perioada dificilă pe care o traversăm, timpul ne-a demonstrat că modul în care eram 
obișnuiți să ne trăim viața se va schimba, iar digitalizarea, un termen destul de controversat, 
poate fi una din soluțiile cheie pentru un viitor creat într-un mod sustenabil și ecologic.

C lădirile din jurul nostru, cele 
în care trăim sau cele în care 
ne desfășurăm activitatea vor 

suferi transformări majore în ceea ce 
privește viitorul lor digital.
Toate intruziunile tehnologiei într-o 
clădire vor avea ca scop o exploata-
re eficientă și sigură, o exploatare 
sustenabilă și fundamentată pe 
eficiența energetică, dar și econo-
mică.
Deși s-ar putea crede că prin proce-
sul de digitalizare se încearcă 
înlocuirea personalului, scopul final 
al acestuia este de a facilita compa-
niilor modul de interacțiune cu 
clientul, de a-și crește eficiența prin 

timpi mai scurți de execuție și 
îndeplinirea rapidă a obiectivelor, de 
a-și optimiza costurile și, nu în 
ultimul rând, de a proteja mediul 
prin soluții ecologice.
În acest sens, compania noastră 
GREEN ELECTRIC CITY are ca scop 
principal de activitate proiectarea, 
implemetarea și exploatarea sisteme-
lor digitale pentru controlul clădirilor, 
indiferent de destinația acestora. 
Începând de la un cochet aparta-
ment, cotinuând cu o reședință de 
mărime medie, un spațiu de produc-
ție sau de depozitare și încheind cu 
un spital sau un stadion, toate aceste 
clădiri vor beneficia de soluții 

personalizate, de echipamente de 
înaltă clasă provenite de la cei mai 
mari furnizori mondiali din domeniu 
și de specialiști ce au fost formați 
prin cursuri specializate și maturizați 
în proiecte de înaltă complexitate. 
O piață ce se formează în această 
perioadă în mod agresiv este piața 
dezvoltărilor imobiliare ce vor fi 
oferite utilizatorilor la pachet cu 
sisteme smart de mică și medie 
complexitate. 
Pentru toate aceste provocări, 
GREEN ELECTRIC CITY se pregăteș-
te intens zi de zi având ca scop să 
devină cea mai importantă companie 
din România pe nișa sistemelor 
digitale de control ale clădirilor. 
GREEN ELECTRIC CITY va continua 
să investească în dezvoltarea de noi 
soluții hardware/software prin 
intermediul departamentelor proprii 
în așa fel încât produsele și serviciile 
oferite să se găsească la cel mai înalt 
nivel.
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Lanțurile port-cablu reprezintă un 
punct sensibil al utilajelor în care 
sunt prezente mișcările repetitive. 
Defectarea mecanică a lanțului sau 
defectarea unei componente pozate 
în acesta, indiferent că este vorba 
despre cabluri electrice, furtunuri 
hidraulice sau pneumatice, conduce 
la indisponibilizarea instalației 
pentru o perioadă mare de timp. 
Repararea defectelor necesită 
personal calificat și bine antrenat, 
uneori echipe mixte compuse din 
electricieni, lăcătuși mecanici și 
hidraulicieni.
LAPP, lider mondial în soluții siste-
mice, a dezvoltat, prin brandul 
ÖLFLEX CONNECT, capabilități de 
proiectare și realizare a sistemelor 
de lanțuri port-cablu complet 
echipate cu cabluri electrice și 
furtunuri hidraulice, pneumatice sau 
hidro împreună cu sisteme complete 

de conectare. Mai mult, părți meca-
nice necesare cuplării lanțului 
port-cablu pe utilaj pot fi construite 
și asamblate pe lanț. 

Beneficiile utilizării ÖLFLEX CONNECT

•  Produs premium care ține cont 
de toate elementele de bună 
practică ale unei proiectări 
profesionale extrem de riguroase

Se iau în calcul toate aspectele 
electrice precum reducerea interfe-
rențelor electromagnetice, alegerea 
judicioasă a secțiunilor, cât și 
aspectele mecanice precum alegerea 
soluției optime pentru tipul de lanț 
port-cablu, distribuția cablurilor și 
furtunurilor astfel încât să se obțină 
o simetrizare a încărcării mecanice în 
secțiunea transversală, evitarea 
contactelor mecanice între elemente 
pentru anularea uzurii abrazive).

•  Procesul de înlocuire a lanțului 
port-cablu se face foarte ușor, 
în timpul minim necesar, fără a 
avea nevoie de personal înalt 
calificat, deci pierderea de 
producție este minimă 

Raportat la costurile financiare ale 
unei ore de întrerupere a fluxului 
tehnologic, investiția în lanțul 
port-cablu complet echipat este 
infimă față de pierderile generate de 
o avarie care poate fi înlăturată 
într-o perioadă lungă de timp.

•  Garanția pe care LAPP o oferă 
pentru produsul comandat

•  Eficiența echipei de mentenanță 
prin gestionarea mai bună a 
timpului și respectarea 
termenelor stabilite

Toate informațiile tehnice necesare 
realizării unui asemenea produs vor 

O soluţie pentru mentenanţa 
inteligentă - ÖLFLEX CONNECT

Ing. Dan Ciortea
LAPP ROMÂNIA

Disponibil acum: ETHERLINE® LAN Cat. 6A

Patchcord-uri cu certificare UL
Soluția SMART de comunicare date pentru mediul INDUSTRIAL

sta în atenția specialiștilor LAPP 
România. Proiectul lanțului port-ca-
blu complet echipat vă va fi trimis 
pentru confirmare și aprobare apoi, 
în cel mai scurt timp posibil, produsul 
va fi livrat pregătit pentru montare.
Lanțurile port-cablu nu reprezintă 
singurele puncte sensibile în fluxurile 
de producție. În multe ramuri 
industriale există zone în care se 
produc accidente tehnologice 
repetate datorate proceselor specifi-
ce. De exemplu, în sectorul metalur-
gic există risc de incendiu provocat 
de deversarea metalelor topite. În 
aceste perimetre se pot imagina 
soluții pentru utilizarea unor cabluri 
premufate pe ambele capete astfel 
încât procesul de repunere în funcți-
une a instalațiilor, după un incendiu, 
să se rezume la debroșarea cabluri-
lor electrice arse, curățarea zonei și 
înlocuirea celor deteriorate cu altele 
gata premufate, existente în magazi-
ne. Prin acest procedeu se reduce la 
minim perioada de staționare și, în 
același timp, se evită apariția greșeli-
lor inerente lucrului sub stres. 
Specialiștii LAPP România pot 
elabora sisteme particularizate 

conform fluxurilor de producție. Pe 
lângă generarea soluției tehnice 
complete se asigură și producerea 
acestor cabluri premufate, în regim 
de calitate maximă garantată.
În România au fost implementate 
astfel de soluții LAPP plug&play cu 
rezultate excelente, inclusiv pentru 
reducerea timpului de punere în 
funcțiune a unor instalații noi.

Vă stăm la dispoziție cu informații 
tehnice legate de cabluri electrice și 
accesorii pentru acestea, sisteme de 
paturi metalice de cabluri, inclusiv 
proiectare. 
De asemenea, pe www.lapp.ro puteți 
folosi configuratoarele de produse și 
tutorialele noastre pentru alegerea 
soluției optime în proiectul dumnea-
voastră.

Performanțele economice ale unei unități de producție sunt strâns legate de procesele de 
mentenanță, cele care trebuie să ofere funcționarea predictibilă a fluxurilor tehnologice. Avariile 
sau accidentele tehnice sunt coșmarul oricărei persoane implicate în procesul de mentenanță 
iar repunerea în funcțiune, în cel mai scurt timp, este dezideratul major. 
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Modulul PROFINET/PROFIsafe 
unește trei funcții elementare ale 
tehnicii de instalare:
• senzori și actuatori standard
•  senzori și actuatori digitali pentru 

siguranță
• IO-Link
Această combinație este o inovație 
impresionantă. Acesta permite 
concepte noi și deschizătoare de 
drumuri pentru automatizare. Instala-
rea devine mai simplă și mai rapidă.
Complexitatea parametrilor este 

redusă semnificativ datorită fuziunii 
MVK, fiindcă este efectuată complet 
în Engineering Tool al Safety 
 Steuerung. Dezvoltatorul de software 
și constructorul electric nu mai 
trebuie să încorporeze unelte și 
manuale specifice producătorului.
Datorită MVK Fusion sunt necesare 
mai puține module field bus per 
unitate modulară, în cel mai bun caz 
numai unul. Acest aspect oferă șanse 
atractive pentru o multitudine de 
aplicații de automatizare.

Un modul pentru diversitate maximă

Aspectul special al modulului field 
bus MVK Fusion este diversitatea sa. 
Acesta unește trei funcții elementare 
ale tehnicii de instalare - senzori și 
actuatori digitali standard, senzori și 
actuatori digitali pentru siguranță, 
precum și IO-Link.
•  Cele două sloturi digitale standard 

pot fi parametrate liber ca intrare 
sau ieșire - conform cerințelor 
aplicațiilor.

•  Cele patru sloturi configurate 
pentru siguranță asigură integrarea 
pentru aproape toate cerințele de 
siguranță în conceptul de instalare 
fără eforturi deosebite.

•  Cele două sloturi digitale IO-Link 
oferă un volum de funcții deosebit 
de mare, fiindcă integrează și 
senzori și actuatori foarte complecși 
în sistemul field bus. De altfel, sunt 
adecvate pentru extinderea eficientă 
a semnalelor digitale standard prin 
hub-uri IO-Link.

Astfel instalarea devine mai simplă, 
permite economisirea spațiului și 
reduce numărul de module necesare.

Flexibilitate maximă  
pentru aplicații de siguranță

MVK Fusion reunește sarcinile de 
siguranță ale unei soluții de instalare 
într-un singur modul:
•  Prin intermediul celor trei porturi 

sigure de intrare cu câte două 
canale, semnalele senzorilor tipici 

de siguranță, precum tasta OPRIRE 
DE URGENȚĂ, barierele luminoa-
se, comenzile pentru două mâini, 
ușile de protecție etc. sunt colecta-
te - până la nivelul maxim de 
performanță e.

•  Portul sigur de ieșire cu două ieșiri 
sigure poate fi parametrat conform 
aplicației (cu comutare PP-, PM- 
sau PPM) și permite astfel integra-
rea diferitelor tipuri de actuatori 
până la supape duble și insule de 
supape - și în acest caz până la 
nivelul de performanță e.

•  O conexiune specială Class-B-IO-
Link-Port permite ca IO-Link- 
Devices precum insulele de supape 
sau hub-uri să poată fi oprite 
simplu și în siguranță până la 
nivelul de performanță d.

MVK Fusion permite astfel atingerea 
unor niveluri ridicate de siguranță - 
ceea ce oferă protecție optimă 
pentru om și mașină!

Parametrizare de siguranță  
cu puține click-uri de mouse

Datorită MVK Fusion, parametrarea 
senzorilor și actuatorilor de siguran-
ță devine impresionant de simplă: 
prin puține click-uri de mouse este 
selectată funcția de siguranță (de ex. 

grilaj luminos sau tasta OPRIRE DE 
URGENȚĂ) din Engineering Toll al 
Safety-Steuerung - și parametrarea 
este închisă definitiv. 
Utilizatorul - de cele mai multe ori 
dezvoltatorul de software și con-
structorul sistemului electric - nu 
necesită cunoștințe specifice referi-
toare la parametrii modulului. Pasul 
suplimentar al verificării (calcul CRC) 
efectuat de un software suplimentar 
specific producătorului nu mai este 
necesar. Merge mai repede și scăpați 
de nervi, fiindcă intrările eronate 
sunt excluse.

High Performance

Modulele sunt adecvate pentru 
aplicații cu conformance class C 
(IRT), Shared Device și Netload  
Class III. Astfel, utilizării de aplicații 
în cadrul cărora este necesar randa-
ment maxim și siguranță în exploata-
re, nu îi stă nimic în cale. Acestea 
sunt piatra de temelie pentru soluții 
PROFINET prin excelență.

Un spectru larg de aplicații  
și posibilități ample de diagnosticare

•  Carcasa robustă din metal, complet 
sigilată, deschide un spectru larg 

de aplicații - până la aplicații 
extreme de sudură;

•  Modulul salvează erori cu o ștam-
pilă de dată pe un server web 
integrat, și în cazul unei căderi de 
tensiune - acum e momentul 
identificării erorilor, nu al căutării, 
timpii de oprire se reduc;

•  Adresa safety este configurată 
direct în modul printr-un comutator 
rotativ - iar prin adresa „000” MVK 
Fusion poate fi resetat la configu-
rările de fabrică;

•  Utilizarea este posibilă și la tempe-
raturi exterioare ridicate (până la 
60°C) în combinația cu curenți cu 
valori ridicate (până la 16 A) - un 
corp de răcire opțional pentru 
aceste condiții extreme extinde 
posibilitățile de utilizare;

•  Modulul - este neobișnuit - poate fi 
utilizat și în sedii de producție 
situate la mare altitudine (până la 
3.000 m);

•  Fiecare canal în parte este monito-
rizat pentru detectarea erorilor, 
precum suprasarcină, scurtcircuita-
re senzori sau rupere cablu - posi-
bilitățile ample de diagnosticare 
asigură identificarea, analizarea și 
eliminarea rapidă a erorilor.
Link Website: https://www.murrelektronik.

ro/ro/highlights/mvk-fusion/

MVK FUSION
...este invitația la standardizare  

a unităților modulare și deschide ușa 
unei strategii cu un modul

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
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De aceea, fie că discutăm de con-
certe, stadioane, cinematografe și 
teatre sau orice spațiu în care sunetul 
și luminile trebuie să fie la cea mai 
înaltă calitate, nu se poate obține 
această performanță decât atunci 
când aparatura folosită funcționează 
împreună cu aceste cabluri speciale, 
garantate de HELUKABEL.
Cei mai importanți parametri ai 
cablului destinat acestei industrii 
sunt: rezistența conductorului, 
capacitatea, inductanța și secțiunea 
transversală.
Rezistența este dată în ohmi și 
depinde de materialul de construcție 
al cablului și mai ales de secțiunea 
transversală a acestuia. Cu cât cablul 
este mai gros, cu atât rezistența este 
mai mică. Rezistența redusă a 
cablului difuzorului este foarte 
importantă în sistemele de mare 
putere. Cablul transportă curenți 
mari, care uneori pot ajunge la mai 
mulți amperi într-un impuls. Rezis-
tența excesivă poate duce la crește-
rea zgomotului indus și distorsiona-
rea semnalului transmis.
Inductanța este dată în μH 
 (microhenry) și poate fi calculată în 
funcție de dimensiuni, construcție și 
metoda de așezare a cablurilor. 
Inductanța mare atenuează frecvențe 
mai mari, iar impedanța cablului 
crește odată cu frecvența și provoacă 
atenuare în gama de frecvență audio. 
Cel mai bun mod de a reduce 
inductanța este de a reduce lungimea 
cablului.
Capacitatea cablului este dată în 
picofarad (pF) sau nanofarad (nF). 
Pentru cablurile de semnal, capacita-
tea dintre fire este foarte importantă 

și depinde de permitivitatea dielectri-
că, secțiunea transversală și distanța 
conductorilor (capacitatea este 
proporțională cu lungimea cablului). 
Capacitatea ridicată a cablului 
provoacă pierderi de curent capacitiv, 
cu cât este mai mare frecvența 
transmisă poate afecta impedanța 
generală și pierderea cablului.
Secțiunea transversală permite 
determinarea puterii maxime pe care 
o va transporta un cablu de o 
anumită lungime fără a introduce 
pierderi excesive în semnal.

Pentru a satisface cerințele ridicate 
ale industriei muzicale, compania 
HELUKABEL a dezvoltat două 
familii de cabluri pentru aplicații 
scenice. Dintre acestea se fac 
remarcate HELUSOUND® și 
HELULIGHT®, ce garantează 
transmisia de înaltă calitate a 
semnalelor audio analogice și 
digitale și permit controlul iluminării 
scenelor la cel mai înalt nivel.
Regăsiți mai jos câteva dintre cele 
mai uzuale produse HELUKABEL 
destinate industriei media:

HELUSOUND® & HELULIGHT®  
- Soluții complete, destinate industriei Media

Inside Sales Specialist Gabriel Cotoară

HELUKABEL ROMÂNIA deține un portofoliu bogat de produse, gata să satisfacă nevoile pentru 
majoritatea industriilor din țara noastră. Una dintre cele mai importante se regăsește în 
industria media, pentru care inginerii noștri din departamentul tehnic reușesc de la an la an să 
pună în valoare toate sistemele de sonorizare audio/video, oferindu-le specialiștilor din domeniu 
cele mai bune soluții de cabluri concepute în special pentru această piață. 

Sisteme de sunet
Cablu audio digital AES / EBU - Cablu cu 
ecran în spirală cu o singură pereche

 

Cablu audio digital AES / EBU - Cablu cu 
perechi ecranat individual și ecran global

 

Cablu DMX - cu ecran de folie AL / PT 

 

Cablu AES / EBU 110 OHM 

 

Sisteme de iluminat
HELULIGHT® AES / EBU și DMX sunt destinate instalării 
permanente în sistemele de control al iluminatului scenic 
sau pentru conectarea amplificatoarelor audio digitale. 
Acestea sunt concepute pentru a se sincroniza cu toate 
tipurile de dispozitive audio digitale. Sunt protejate optim 
împotriva distorsiunilor externe datorită utilizării unui 
ecran spiralat din cupru și a unui strat exterior de PVC.

Cablu DMX - Cablu de alimentare DMX hibrid

 
Cablu DMX - Cablu cu două fire cu ecran spiralat de cupru, 
pentru instalare permanentă, instalat în interior și exterior

 

Sisteme video
Cablurile coaxiale cu un design 
special și cu parametri optimi asigură 
o transmisie de înaltă calitate a 
semnalului video. Sunt utilizate în 
conexiunile camerelor video și în 
sistemele de transmisie a imaginilor. 
Cablurile coaxiale sunt utile în 
special atunci când există surse de 
interferență în apropierea echipa-
mentului audio. HELUKABEL deține 
în portofoliu aceste cabluri și în 
varianta Halogen-free.
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Instrumente muzicale / microfon
Cablurile pentru instrumente muzi-
cale trimit un semnal de amplitudine 
redusă, care este ridicat de amplifi-
catoare. Este foarte ușor să perturbi 
un astfel de semnal și, pentru a-l 
preveni, se folosește un ecran dublu 
spiralat din fire de cupru. Lungimea 

cablurilor instrumentului muzical nu 
trebuie să depășească câțiva metri. 
Datorită creșterii secțiunii transver-
sale a firelor la 0,38 mm2, acestea 
pot fi utilizate în studiouri de înregis-
trare profesionale.
Ca și în cazul instrumentelor, ieșirea 
microfonului este de ordinul câtorva 

milivolți (mV) și este la fel de suscep-
tibil la interferențe. Cablurile de 
microfon se disting printr-un înveliș 
din PVC foarte flexibil, au două fire 
de cupru răsucite acoperite cu un 
ecran de cupru împletit. Structura 
ecranului este practic aceeași ca și în 
cazul cablurilor pentru instrumente 
muzicale. Transmiterea semnalului 
fără pierderi poate fi efectuată pe o 
distanță de până la 100 m. Pot fi 
utilizate atât în studiouri de înregis-
trare profesionale, cât și pe scenă. 

Cablu AUDIO – destinat în studiouri 
și scene profesionale de înregistrare

 

Cablu de microfon cu ecran spiralat

 

Cablu de microfon cu ecran împletit

 

Dispozitive de control  
pentru mixere audio

Cablurile de alimentare pentru 
stațiile de control al sunetului și 
iluminarea scenelor ar trebui să fie 
caracterizate de o flexibilitate 
ridicată care face posibilă cât mai 

ușor distribuția și așezarea cabluri-
lor. În cazul aplicațiilor de exterior, 
acestea trebuie să fie rezistente la 
factori externi cum ar fi radiațiile UV, 
condițiile meteorologice sau tempe-
ratura de funcționare crescută. 
Rezistența la deteriorarea mecanică 
accidentală este, de asemenea, 

importantă. Cablurile adecvate 
pentru astfel de aplicații sunt Titanex 
H07RN-F sau JZ-600

TITANEX – Cablu flexibil industrial 
pentru instalații fixe și protejate, 
90°C și 0.6/1 kV, rezistent la apă, 
robust, dar flexibil clasă 5, rezistent 
la ulei și UV (disponibil în stocul 
HELUKABEL ROMÂNIA)

 

JZ-600 – Cablu flexibil 0,6 – 1 kV, 
fire negre numerotate, rezistent UV

 

Loadcable - Cablu de alimentare 
300/500 V + 600/1000 V, foarte 
flexibil, manta exterioară moale, 
pentru instalare permanentă și 
conexiuni mobile la temperaturi 
joase

 

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

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. 

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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Protecția la umezeală

Damp-proof Special Generația 2 – 
Aparat de iluminat cu protecție la 
apă și praf IP67 (DIN EN 60529)/
IP69K (ISO 20653:2013)
Destinat aplicațiilor speciale din 
industria alimentară, secțiile de 
morărit-panificație, procesare 
materii prime, ambalare, bucătării 
profesionale, spații al căror mediu 
trebuie strict controlat și monitorizat. 
O altă aplicație interesantă este 
iluminarea spațiilor în care se cresc 
animale, în al căror mediu este 
prezent amoniacul. Aparatul a fost 
testat și acreditat de către German 
Agriculture Society (Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellscahft D.L.G.) 
pentru utilizarea în fermele de 
animale, agribusiness și industria 
alimentară. În laboratoarele D.L.G. a 
fost testată anduranța accelerată 
(1.500 de ore de funcționare în 
cicluri Pornit 3h – Oprit 1h) în condi-
țiile de exploatare din zootehnie 

(umiditate relativă 70%, concentrația 
de amoniac 750 ppm, temperatura 
aer 70°C). Pentru a verifica rezisten-
ța la amoniac s-au măsurat greutatea 
și duritatea (ShoreD) fiecărui reper 
component din material plastic 
înainte și după testul de anduranță. 
Un alt test a fost cel al distanței de 
curățare. Poate fi spălat cu apă sub 
presiune (IP 69K-rezistent la jet de 
apă rece, presiune 150 bar, debit 
1000 l/min, proiectat de la distanța 
de 5-25 cm, unghi de incidență 25°, 
timp de 60 de secunde). Difuzorul și 
carcasa sunt din PMMA de înaltă 
calitate. Este sigilat din construcție 
(Seal for Life). Aspectului său exteri-
or liniar și suplu i se adaugă și 
eficacitatea luminoasă ridicată, de 
130 lm/W. Gama cuprinde 2 modele 
cu lungime 1200 mm ( 2800 lm și 
5500 lm) și 2 modele cu lungime 
1500 mm (3900 lm și 6500 lm).
Instalarea este facilă (prin bride de 
inox), terminalele se pot conecta 
individual sau din unul în celălalt 

(precablare din construcție), fără a fi 
necesare scule. Conectarea este 
simplă, nu sunt necesare scule 
(Tool-Free).
Durata de viață este de 50.000h L80/
B10@25°C sau 80.000h L70/
B50@25°C. Număr de cicluri Por-
nit-Oprit: 100.000. Garanție 5 ani.
Curbele fotometrice ale aparatelor 
de iluminat LEDVANCE sunt disponi-
bile în Dialux® și Relux®.

Mai multe detalii și informații: 
https://www.ledvance.com/

LEDVANCE: PROTECȚIE, 
PERFORMANȚĂ ȘI SIGURANȚĂ
În această ediție îți aducem informații despre noile generații de aparate liniare LEDVANCE cu 
PROTECȚIE LA UMEZEALĂ și despre produse noi și performante în categoria ILUMINAT DE 
SIGURANȚĂ pentru iluminat general.

Damp-proof ECO CLASS High 
Lumen Output Through Wiring 
(H.L.O.T.H.) Generația 2

Aparatele noii generații ECO CLASS 
HLO TH au acum și posibilitatea de a 
fi montate în cascadă (through wiring). 

Gama include 4 articole, o unică 
lungime de 1500 mm, două tempera-
turi de culoare (4000K și 6500K, 
CRI>80), flux luminos emis de 9.000 
lm sau 11.000 lm.
Difuzorul și carcasa sunt din policar-
bonat (PC) de înaltă calitate ce asigu-

ră protecție la apă și praf IP65 și 
rezistență la șoc IK08. 
Durata de viață: 50.000h L70/
B50@25°C. Garanție: 5 ani.
Curbele fotometrice ale aparatelor 
de iluminat LEDVANCE sunt disponi-
bile în Dialux® și Relux®.

Iluminat în regim de urgență
LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY

Cum unii dintre dumneavoastră deja 
cunosc aparatele liniare LEDVANCE 
Ultra Output, cu bucurie vă anunțăm 
că acestea au primit în familia lor și 
varianta cu kit de urgență: seria LN 
UO EM 1200 și seria LN UO EM 1500.
Acestea au un kit pentru alimentare 
în regim de urgență care asigură 
continuitatea funcționării aparatului 
în regim de urgență pentru timp de 3 
ore, furnizând în această perioadă 
un flux luminos între 560 și 700 lm.
Kitul este compus din acumulatori 
LiFePo4 (Litiu-Fier-Polimer) care 
asigură o performanță de durată a 
aparatului, acoperind intervalul de  
3 ore de iluminat de emergență pe 
toată perioada de garanție de 3 ani.
Alimentarea se face pe deasupra 
aparatului, fără a lăsa vizibile 
cablurile de montare.
Este disponibilă și varianta de 
montare în cascada (throughwiring).
Notă: acumulatorii aparatelor 
destinate iluminatului de urgență se 
schimbă în mod obligatoriu după o 
perioadă de până la 3 ani din 
momentul punerii în funcțiune.
Accesoriul reflector simetric cu unghi 
de 80°, sau asimetric (se montează 

doar una din cele două lamele) se 
poate atașa și acestei game de 
produse.
Caracteristici ale gamei:
Ø  Puteri disponibile: 25W, 30W, 

33W, 46W, 60W
Ø   Eficacitate ridicată de până la  

125 lm/W (până la 7,100 lm 
disponibili într-un singur produs 
cu sistem optic controlat)

Ø  Temperaturi de culoare disponibi-
le: 3000K, 4000K

Ø  Flux luminos distribuit uniform 
datorită difuzorului continuu 
opalescent

Ø  Robust și durabil: IK08
Ø  Test automat al funcției de încăr-

care/descărcare a bateriei

Ø  Funcționare în temperaturi ambi-
entale 0° la 35°C

Ø  Accesorii de montaj incluse
Ø  Grupa de risc fotobiologic RG0
Ø   40.000 ore de funcționare (L80/

B10 at Tc: 25°C)
Ø  CRI ≥80 - indice de redare a 

culorilor foarte bun, apropiat de 
spectrul luminii naturale

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

Domenii de utilizare și alegerea 
soluției potrivite:
r Aplicații de interior;
r Hale industriale și comerciale; 
r Zone publice;
r Coridoare, casa scării, subsoluri.
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Caracteristici tehnice ale gamei:
PUTERE: 36W și 43W
DIMENSIUNI: 1200 mm și 1500 mm
SDCM <4
TIMP DE DESCĂRCARE BATERIE: 3 
ore
TEST AUTOMAT 

TEHNOLOGIE BATERIE: LiFePO4
TEMPERATURA MEDIULUI AMBI-
ANT: 5°C …+40°C 
PROTECȚIE LA INTRUZIUNE DE 
PARTICULE: IP44 
REZISTENȚĂ LA IMPACT: IK08 
Grupa de risc fotobiologic RG0
40.000 ore de funcționare (L80/B10 
at Tc: 25°C)
CRI ≥80 - indice de redare a culori-
lor foarte bun, apropiat de spectrul 
luminii naturale
Certificare CE/CB/ENEC/TÜV 
SÜD/EAC/RoHS.

www.ledvance.com

LINEAR SURFACE IP44 PENTRU 
ILUMINAT DE URGENȚĂ (LN SF IP44 EM)

Vă anunțam într-un număr anterior al 
revistei o familie de aparate de 
iluminat cu protecție bună la umidi-
tate, din categoria aparatelor liniare 
și cu un design superior aparatelor 
industriale de tip damp-proof. Era 
vorba atunci de LINEAR SURFACE 
IP44.

A venit vremea să vă anunțăm și noii 
componenți ai gamei, și anume cei 
cu utilizare pentru iluminat de 
siguranță (EM)
Astfel vă anunțăm disponibilitatea a:
Ø LINEAR SURFACE IP44 EM 1200 
36W/3000K / 4000K
Ø LINEAR SURFACE IP44 EM 1500 
43W/3000K / 4000K

Astfel, cele 4 noi adăugiri la gamă 
mențin aceeași performanță a gamei 
la 115 lm/W și o menținere în regim 
de urgență de 3 ore. Pachetul de 
acumulatori performanți LiFePO4 și 

automatizarea de încărcare cu 
autotest asigură o perioadă îndelun-
gată în timp de menținere a acestei 
performanțe de 3 ore în regim de 
urgență.
Echiparea cu alimentatoare perfor-
mante asigură un nivel redus al 
efectului de tip flicker, astfel apara-
tele fiind potrivite pentru utilizarea în 
activități de birou și studiu (școli, 
grădinițe, birouri) și chiar în unități 
de producție de detaliu și mecanică 
fină.

Indicele de redare a culorilor (CRI) 
este și aici mai mare de 80, facilitând 
sarcini vizuale la un nivel foarte bun.
Aparatele pot fi folosite în domenii 
diverse, de la birouri până la depozi-
te și producție. 
Ele pot fi folosite cu succes în zone 
unde există umiditate crescută (aburi) 
datorită protecției la nivel IP44.
Pentru montarea suspendată a 
aparatelor există accesoriul LN SF 
Suspension Kit cod EAN 
4058075352957.

100

150

200

250

300

350

0° 15° 30° 45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15°

cd/klm η = 100 %

C0/C180
C90/C270

44  |  ELECTRICIANUL 7/2020

ILUMINAT



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

CONSULTANȚĂ DE PROCES SOFTWARE DE INGINERIE IMPLEMENTARE SUPORT GLOBAL

mai multe dispozitive sunt conectate 
într-o rețea, mașini sau sisteme indi-
viduale pot fi monitorizate chiar și pe 
perioade mai lungi de timp.

DCTR B-X Hz-PoE este un sistem de 
monitorizare a curenților reziduali de 
tip B și este, prin urmare, sensibil la 
curenți AC-DC. Transformatoarele 
DCTR B-X Hz-PoE sunt capabile, cum 
am menționat mai sus, să detecteze 
curenți reziduali de la 0 la 100 kHz. 
Conceptul de protecție poate să fie 
configurat pentru sistem, în funcție 
de aplicație.
Există, de asemenea, două contacte 
de semnal, care pot fi configurate li-
ber să reacționeze după cum este ne-
cesar: pentru anumite nivele de cu-
renți reziduali ajustabili individual, 
puteți, de exemplu, să declanșați o 
alarmă vizuală sau acustică, sau să 
opriți sistemul.

DCTR B-X Hz-PoE și DCTR Manager, 
soft-ul aferent, sunt ușor de utilizat 
și de implementat, pentru măsură-
tori precise și fără erori, Doepke 
oferind transformatorul de curent 
rezidual DCTR B-X Hz-PoE cu diver-
se diametre interioare, în funcție de 
curentul nominal al sistemului de 
monitorizat.

De ce să monitorizăm și cum să 
monitorizăm curenții reziduali?

Când sunt utilizate dispozitive tradiți-
onale de curent rezidual (RCD) pentru 
protecția sistemului, sistemul electric 
este oprit imediat atunci când un între-
rupător echipat cu protecție RCD este 
declanșat. Pentru companiile din sec-
torul de producție acest tip de oprire a 
unui proces de producție reprezintă un 
risc financiar, deoarece datorită tim-
pului de nefuncționare și loturilor de 
produse defecte rezultate, eșecurile ar 
putea duce la costuri imprevizibile.
Monitorizarea constantă oferă infor-
mații despre sistem din punct de ve-
dere al rezistenței de izolație a siste-
mului. Acest lucru permite intervenția 
pentru reparație înainte de apariția 
unui defect. Defecțiuni ale sistemului 
și chiar numai ușoare abateri ale pa-
rametrilor pot fi detectate într-un sta-
diu incipient și măsurile necesare pot 
fi planificate și puse în aplicare într-o 
manieră țintită. Acest lucru permite 
evitarea unor întreruperi neprevăzute 
ale producției și previne pierderi mari 
ale producției.

DCTR Manager
Transformatorul inteligent include 
DCTR Manager. Software-ul oferă o 
prezentare generală a tuturor trans-
formatoarelor interconectate prin re-
țea și, de asemenea, ușurează gestiu-
nea și verificarea curenților reziduali. 
Alte transformatoare interconectate 
prin rețeaua Ethernet pot fi ușor adă-
ugate prin atribuirea unei adrese IP.
Conceptul de protecție al sistemului 
poate fi, de asemenea, configurat în 
mod liber în software. Valorile de 
prag pentru acesta pot fi setate ori-
cum doriți, iar cele două contacte de 
semnal pot fi evaluate individual.
Ø Toate monitoarele de curent rezi-
dual din rețea sunt listate pe tabloul de 
bord. Aici este afișat modul online sau 
offline.
Ø Transformatoarele care sunt co-
nectate la rețea pot fi adăugate cu 
ușurință prin atribuirea adresei IP.
Ø Datele utilizatorilor și numele 
transformatoarelor de gestionare a 
accesului pot fi schimbate pentru o 
alocare clară și ușoară.
Ø Numele transformatoarelor pot fi 
schimbate pentru o atribuire facilă.

: Mentenanță predictivă

În plus, acest sistem de monitorizare 
transmite prin Internet permanent 
date despre curenții reziduali. Trans-
formatoarele de curent DCTR B-X 
Hz-PoE, care constituie elementul 
de detecție a curenților reziduali, pot 
fi alimentate direct prin portul Ether-
net prin care se face conectarea la 
Internet. 

Curenții de defect rezidual, cauză 
principală a defectelor liniilor 
industriale de fabricație
Starea instalației electrice a unei linii 
industriale sau cea a unui echipament 
integrat într-o linie de producție poa-
te fi urmărită extrem de eficient prin 
analiza permanentă a curenților de 
defect de tip rezidual. Apariția unui 
curent rezidual este, foarte probabil, 
un semnal al unui posibil defect al in-
stalației electrice care poate provoca 
oprirea accidentală a întregului sis-
tem, cu consecințe grave asupra 
funcționării liniilor de producție. 
Un sistem de monitorizare perma-
nentă a curenților reziduali oferă in-
formațiile corecte în timp util, înainte 
de defectarea instalației electrice, 
astfel încât poate fi remediată proble-
ma, care este și cunoscută. Astfel, re-
parația defectului se face și mai ușor, 

existând deja informații despre tipul 
de defect. 
Doepke a testat, cu rezultate extrem 
de interesante, soluția DCTR B-X 
 Hz-PoE la câțiva mari producători 
germani din industria auto, acolo 
unde oprirea liniilor de fabricație are 
costuri imense. 
DCTR B-X Hz-PoE a descoperit unele 
probleme grave în instalațiile electrice 
ale respectivelor linii de fabricație, de 
care producătorii auto nu erau conști-
enți. Aceste probleme grave puteau să 
producă fie oprirea liniei de producție, 
fie, în cazuri extreme, incendii.

Caracteristici tehnice DCTR B-X Hz-PoE 

Aceste transformatoare detectează 
defectele de izolație ale instalațiilor 
electrice și protejează aceste instalații 
împotriva efectelor distructive (incen-
dii, electrocutări) ale curenților de de-
fect de tip rezidual care apar la pier-
derea izolației unei instalații electrice. 
Deoarece dispun de conexiune Ether-
net, ele pot fi conectate la Internet. 
DCTR oferă:
Ø protecție împotriva incendiilor; 
Ø șapte domenii de frecvențe de cu-
rent continuu de până la 100 kHz;
Ø două praguri de notificare configu-
rabile pe interval de frecvență;

Ø afișează curenții reziduali în soft-
ware printr-o interfață Ethernet;
Ø detectează curentul rezidual de 
până la 30 A;
Ø monitorizează sistemul la locul tes-
tării izolației.

Semnalizare înainte de întreruperea 
circuitului electric - DCTR B-X Hz-PoE

Transformatorul de curent rezidual 
inteligent DCTR oferă protecție la in-
cendiu prin monitorizarea permanen-
tă a curentului printr-un circuit, utili-
zând parametri reglabili individual. 
Prin tehnologia PoE (Power over 
Ethernet) se alimentează transforma-
torul chiar prin portul Ethernet.
Transformatorul selectiv funcție de 
frecvență DCTR B-X Hz-PoE detectea-
ză și evaluează curenții reziduali cu 
frecvențe de la 0 la 100 kHz, cu fiabi-
litate maximă, și le afișează prin inter-
fața PoE în DCTR Software Manager. 
Monitorizarea constantă a curenților 
reziduali de către DCTR B-X Hz-PoE, 
în conformitate cu DIN EN 62020, ofe-
ră informații despre gradul de izolație 
și despre starea sistemului.
Conform DIN VDE 0105-100 / A1, 
aceasta poate fi utilizată pentru a evi-
ta repetarea unor teste de izolare, 
care adesea pot fi costisitoare. Dacă 

Doepke oferă un sistem de monitorizare a instalațiilor electrice pentru linii industriale de producție, 
sisteme ce monitorizează permanent curenții reziduali produși de defectele de izolație electrică 
în aceste instalații. Dacă defectele de izolație nu sunt remediate în timp util, ele pot întrerupe 
instalația electrică și astfel întreaga linie industrială se oprește sau, mai grav, pot apărea incendii. 

www.doepke.de
Reprezentanța în România: ELVA SERV; tel. +40 723 954 263, office@elvaserv.ro

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

CONSULTANȚĂ DE PROCES SOFTWARE DE INGINERIE IMPLEMENTARE SUPORT GLOBAL
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Aflate în dotarea standard a 
MIT430/2, cablurile de măsură cu 
izolație flexibilă din silicon de înaltă 
calitate și sondă cu buton de test 
sunt ușor de utilizat și previn erorile 
de măsurare din domeniile mai mari 
de 5 GΩ. Funcția de inhibare a 
testului împiedică testarea în caz de 
detectare a unor tensiuni mai mari 
de 25, 30, 50, 75 sau 100 V (valoare 
setabilă de utilizator) existente la 
specimenul supus testului. Avertizo-

rul sonor poate fi setat pentru a 
emite un semnal dacă rezistența 
izolației depășește o limită setată de 
utilizator în meniul de setări, iar 
blocarea testării menține testul de 
izolație pornit pe o perioadă nelimi-
tată.

Procedurile de conectare și asociere 
Bluetooth® rapide facilitează semni-
ficativ asocierea și descărcarea 
datelor de pe MIT430/2. Rezultatele 

testelor sunt descărcate în format 
CSV, fișierele putând fi deschise ca 
foi de calcul Excel®.

Megger 
SebaKMT - Seba Dynatronic GmbH

Reprezentanță în România
ro.megger.com 

info.ro@megger.com

MIT430/2 oferă 5 tensiuni de test 
fixe plus o tensiune variabilă cuprin-
se între 50V și 1000V, un domeniu al 
rezistenței de izolație de maxim 
200GΩ și 3 tipuri de testare: index 
de polarizare (PI), raport de absorb-
ție dielectric (DAR) și măsurare cu 
temporizare. Toate acestea, alături 
de măsurarea continuității cu 20mA 
sau 200 mA, măsurare tensiuni 
alternative TrueRMS și continue, 
frecvență și capacitate, memorie și 
descărcarea datelor prin Bluetooth®.
Testerul are tensiunea de test 
stabilizată menținând precizia 
tensiunii generate între 0 și 2% pe 
întregul domeniu de test și eliminând 
astfel riscul de deteriorare a circui-
telor sau componentelor din cauza 
supratensiunii.

Afișajul LCD cu iluminare reprezintă 
o combinație între o indicație cu arc 
de tip analogic și afișare digitală 
duală. Cadranul cu arc analogic 
indică parametrii esențiali de încăr-
care și descărcare care nu sunt 
indicați pe afișajul numeric. Timpul 
de reacție al acului indicator unic 
este similar cu cel al unui aparat 
analogic cu bobină mobilă. Afișajul 
digital principal este de mari dimen-
siuni, pentru o bună vizibilitate a 
tuturor rezultatelor principale ale 
măsurătorilor. Afișaj digital secundar 
este dedicat pentru datele suplimen-
tare: tensiunea de test a izolației, 
curentul de pierdere, frecvența de 
alimentare (la măsurarea tensiunii) și 
modul de test, de ex. PI, DAR sau t  
(t = cu temporizare).

MIT430/2 cel mai complet tester de izolație 
pentru aplicații electrice și industriale

Megger MIT430/2 este vârful de lance al seriei MIT400/2 de testere de izolație cu tensiuni de 
test ≤ 1 kV. Toată seria oferă utilizatorului clasa de siguranță IEC61010-1 CATIV 600 V și un 
grad IP54 care înseamnă protecție la praf și stropirea cu apă. Construcția cu carcasă duală este 
unică la Megger și nu lasă loc de compromis. Instrumentele au o carcasă exterioară din plastic 
care oferă un grad înalt de rezistență la șocuri pentru utilizare în teren, în timp ce carcasa 
interioară prezintă toate proprietățile de ignifugare. Siguranța utilizatorului este preocuparea 
numărul unu pentru Megger, indiferent de model sau serie.
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Familia de produse PMVF reprezintă 
rezultatul experienței de ani de zile în 
proiectarea și producerea interfețe-
lor de protecție a sistemelor fotovol-
taice. Datorită celor mai noi tehnolo-
gii, LOVATO Electric răspunde astăzi 
admirabil nevoilor pieței, oferind 
dispozitive potrivite pentru toate 
tipurile de sisteme de generare 
electrică. De fapt, acestea pot fi 
aplicate tuturor sistemelor de 
cogenerare de joasă, medie și înaltă 
tensiune (fotovoltaice, eoliene etc.) 
pentru a controla interfața de 
protecție între sistemul de generare 
și rețeaua publică. Controlul se 
referă la limitele de monitorizare a 
tensiunii și a frecvenței.
Există multe avantaje ale utilizării 
interfețelor PMVF... Să le vedem pe 
cele principale.
Interfețele de protecție PMVF sunt 
fiabile, deoarece garantează stabili-
tatea și siguranța rețelei în caz de 
probleme ale rețelei (de exemplu, din 
cauza întreținerii sau defectării 
rețelei). Sistemul declanșează 
deschizând interfața (de exemplu, 
contactorul) și izolând sistemul de 
generare.
Interfața este sigură, deoarece în caz 
de defectare poate controla un 
dispozitiv de rezervă pentru a 
deconecta sistemul de generare.
Familia PMVF poate fi conectată. 
Datorită comunicării integrate 
Modbus-RTU, este ușor să primiți de 
la distanță informații în timp real 
despre starea interfeței și să analizați 
datele utilizând software-ul de 
supraveghere LOVATO Electric 
Synergy. În cazul unei declanșări a 
interfeței de protecție, informațiile 
sunt trimise cu promptitudine prin 
e-mail, permițând minimizarea 
timpului de oprire a instalației. 
Datorită intrărilor pentru transforma-
toarele de curent, datele energetice 
pot fi colectate și pentru a monitori-
za eficiența sistemului de generare.

Interfața de protecție este funcționa-
lă, deoarece oferă intrări diferite, 
cum ar fi:
Ø Feedback de stare a interfaței (IS)
Ø ROCOF (rate of change of frequ-
ency)/Întârziere deplasare vectorială
Ø Dezactivarea semnalului
Ø Declanșare la distanță (deschidere 
forțată IS, independent de valorile 
tensiunii și frecvenței).
Timpii de instalare și configurare sunt 
puternic reduși, deoarece PMVF este 
deja preconfigurată la cerințele 
locale. Afișajul grafic este intuitiv și 
parametrii de funcționare pot fi, de 
asemenea, reglați manual cu ușurință 
pentru a satisface nevoile rețelei.
Interfața de protecție (IP) PMVF a 
fost proiectată pentru a fi conformă 
cu multe dintre principalele standar-
de constructive și de instalare din 
lume, cum ar fi:

Ø cerințele tehnice pentru conecta-
rea și funcționarea în paralel cu 
rețelele de distribuție de joasă 
tensiune VDE-AR-N 4105 și VDE V 
0126-1-1 (Germania, dar este 
pregătitoare sau bine acceptată în 
multe alte țări);
Ø regulile tehnice de referință 
pentru conectarea utilizatorilor 
activi și pasivi la utilitățile electrice 
BT și MT CEI 0-21, CEI 0-16 
(Italia);
Ø recomandarea de inginerie G99 
ENA (Marea Britanie);
Ø standardele pentru energia 
generată de resursele regenerabile 
conectate la rețeaua de distribuție de 
către DEWA (Dubai Electricity & 
Water Authority);
Ø integrarea durabilă a surselor de 
energie regenerabilă Ghid tehnic 
SEC (Arabia Saudită).

PMVF - interfețe de protecție 
pentru a garanta stabilitatea 
rețelei fotovoltaice

Mai multe detalii:  
https://www.lovatoelectric.com/Interface-protection-units-and-accessories/410030/pl

prezintă:
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