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Cu 27 de ani vechime în România 
Spot Vision Electric& Lighting este 
distribuitor oficial Panasonic Life 
Solution cu un bogat portofoliu de 
produse electrice: aparataj modular și 
monobloc; prelungitoare; corpuri de 
iluminat LED; cutii de siguranță; scule 
profesionale.

Thea introduce utilizatorilor săi 
avantajele sistemului modular. 
Aparatajul modular reprezintă cea 
mai bună soluție în ceea ce privește 
menținerea calitații întregii instalații pe 
termen lung prin: fiabilitate, confort, 
siguranță, consum redus, montare 
compactă.

 Cu Ultima, Sistema și Optima, 
Thea aduce libertatea de alegere a 
spațiilor de locuit având mecanisme 
modulare și forme diferite. Bogată în 
opțiuni de doze modulare potrivite 
pentru toate tipurile de pereți zid sau 
rigips de 2M; 3M; 4M și 7M. Thea 
Ultima, Sistema și Optima este gama 
modulară cu funcții complete de la 
întrerupătoare, comutatoare simple 

sau cu LED, dimmere, senzori de 
miscare, prize simple, schuko cu 
protecție 230V sau de ras 
120V/230V, TV, date sau USB, 
conectori audio până la aparataj 
electronic: termostat analogic sau 
întrerupătoare cu card pentru access 
în camerele de hotel. Disponibilă în 7 
culori: alb, beige, alb metallic, dore, 
antracit, fumuriu și negru este ideală 
pentru orice vârstă sau locuință.

Ramele ornament Thea Optima cu 
design minimalist, modern, cu linii 
simple și discrete, fabricate din 
tehnopolimeri în 7 culori, sunt 
rezistente la impact și oferă izolație 
instalației electrice.

Seria modulara Ultima cu cadru 
interior se distinge prin 14 variante de 
rame ornament împărțite în 4 grupuri: 
sticlă, eloxal (aluminiu oxidat electro-
litic), metal și lemn. 

Descoperiți eleganța rafinată 
Panasonic în seria Sistema. Aceasta 
vă invită să atrageți atenția tuturor 
spațiilor din casă cu 14 patine de 

culoare alcătuite din zamac, aliajul 
perfect dintre: zinc, aluminiu, magne-
ziu și cupru.

Alege puterea culorilor Thea și 
combină!

Aparataj Panasonic 
modular și monobloc

SpotVision Electric & Lighting este distribuitor
oficial Panasonic în România

www.spotvisionelectric.ro

Panasonic Corporation este un brand internațional cu peste 100 ani vechime, cu o colecție de soluții tehnice 
avansate ce astăzi se regăsesc în întreaga lume: acasă, la birou, în oraș. Afacerea s-a extins de la produse 
individuale cum ar fi electrocasnice și dispozitive electronice la case confortabile și la dezvoltarea orașelor. 
Pentru a crea stiluri de viață mai sigure, mai convenabile și mai confortabile pentru toată lumea.

Karre Plus, este una din gamele monobloc din 
familia Panasonic ce completează decorațiunile 
interioare prin explozie de culoare.

Cu un design simplu, modern și atractiv cu 
butoane de culoare clasică albă, aparatajul se 
completează perfect cu ramele pătrate cu opțiuni 
de montaj de la 1 post la doua, trei, patru, cinci și 
șase unități în variantă orizontală sau verticală.

Diversitatea materialelor și a culorilor ramelor 
decorative aduc armonie și frumusețe în orice 
spațiu. De la materialele naturale: lemn, sticlă, 
piatră sau metal lucios ori satinat la eloxal sau 
polimeri, ramele scot în evidență eleganța și 
delicatețea liniilor simple perfect încadrate în 
decorațiuni. 

Suportul metalic cu grosimea de 1mm ajută la 
fixarea perfectă în perete iar accesoriile fine ajută 
la asamblarea acestora în linie. 

Aparataj complet: întrerupatoare simple, duble, 
triple sau cu fir, cap scara sau cruce, butoane cu 
revenire, întrerupătoare pentru jaluzele, 4 variante 
de dimmere pentru surse simple și halogen, 
pentru surse LED sau surse cu transformator 
mecanic sau electronic, prize simple și duble, 
schuko sau cu protecție pentru copii și cu capac. 
Gamă completă de prize date Rj11 si Rj45, TV 
directe intermediare și de capăt, SAT, audio, prize 
cu încarcare rapidă pentru dispozitive mobile 
cunoscute sub numele USB. Termostat analogic 
pentru reglarea temperaturii între 10°C -30°C și 
digital cu display LCD cu reglare a temperaturii 
intre 5°C - 30°C program vara-iarna zilnic sau 
săptămânal.

Colecțiile de aparataj Panasonic se pot coman-
da din fața calculatorului confortabil, în siguranță 
și la prețuri avantajoase de pe site-ul nostru: 
www.spotvision-electric.ro 

„Umpleți lumea cu produse de calitate, 
faceți-le la fel de abundente ca apa, disponibile 
tuturor”

Spot Vision Electric & Lighting urează  
sărbători frumoase cu sănătate și realizări 

tuturor colaboratorilor săi!!!
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Plafoniere decorative 
Braytron

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

Braytron SRL brand internațional specializat în fabricarea și distribuirea de soluții în iluminat de înaltă 
tehnologie vă prezintă cele mai noi plafoniere decorative LED în două variante: cu întrerupător 3 în 1 CCT ( 
temperatură de culoare corelată 3000/4000/6500K ) și cu telecomandă .

Principalul avantaj al întrerupătorului CCT este confortul oferit fiecă-
ruia dintre noi prin posibilitatea de a schimba în funcție de nevoie, de 
stare sau de spațiu temperatura de culoare: caldă, neutră sau rece.

 Ideale pentru iluminatul rezidențial, plafonierele LED cu telecomandă 
vă asigură iluminarea optimă a spațiuliu ales.

 Funcțiile multiple ale telcomenzii : ON/OFF , dimmare a 
intensității luminoase de la 5% la 100%, selectare manuală a 
celor 3 temperaturi de culoare , setare pentru lumină de 
veghe , setare individuală de programare OFF după 30 
minute.

Cu o putere de 24W și 36W, un flux luminos de 1680Lm si 2680Lm 
corpurile de iluminat decorativ oferă camerei o atmosferă aparte de 
armonie și confort. 

Braytron lighting expert!

Spot Vision Electric & Lighting urează sărbători fericite 
partenerilor săi!
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Clădirile de birouri, spațiile comer-
ciale, școlile și centrele industriale 
sunt spații cu funcții destinate și 
iluminatul joacă un rol deosebit de 
important pentru o bună desfășurare 
a activităților ce vor avea loc.

Alegerea unui iluminat corect nu 
urmarește doar atingerea punctelor 
de aspect și senzație. Selectarea 
corectă a iluminării include factori 
complecși, cum ar fi consumul de 
energie, căldura, intensitatea luminii 
și impactul iluminatului în contextul 
urbanistic general.

EXE Green Holding oferă soluții 
de iluminat pentru următoarele tipuri 
de imobile: Iluminat LED pentru 
clădiri – scoate în evidență arhitectu-
ra construcției și pune în valoare 
detalii artistice ce cresc valoarea 
edificiului. De asemenea, iluminatul 
arhitectural al imobilelor contribuie 
în mod activ la îmbunătățirea aspec-
tului vizual urbanistic al zonei în care 
acestea se află.

Iluminat LED pentru spații comer-
ciale - este utilizat pentru a evidenția 
produsele expuse sau modul de 
amenajare a spațiului interior. Acest 
tip de iluminat reprezintă o alegere 
ideală pentru supermarketuri, 
shop-uri de retail și showroom- uri.

Corpurile din colecția noastră de 
iluminat arhitectural sunt ușor 
integrabile în orice spațiu, contribuind 
la crearea unei ambianțe funcționale 
și primitoare. Componentele lor de 
înaltă calitate și procesul de fabricație 
atent, orientat spre detalii, permite nu 

numai consistența estetică, ci și o bună 
funcționalitate și economii notabile de 
energie.

EXE Green Holding se implică activ în 
fiecare proiect de iluminat, astfel încât 
oferim suportul specialiștilor noștri în toate 
cele cinci faze: analiză, consultanță, proiec-
tare, implementare și mentenanță.
Tu îți imaginezi proiectul – Noi îl facem 
posibil.

Proiectele realizate de echipa EXE Green 
Holding prin preluarea companiei SILVER-
CUBE conțin elemente moderne, realizate în 
regim custom-made, cu produse de iluminat 
de cea mai înaltă calitate.

Silver Cube ofera servicii de customizare 
a corpurilor de iluminat, tinand cont de 
urmatoarele axe: branding, wellbeing si 
eficientizare a costurilor de utilizare.

Branding & custom

In momentul introducerii conceptului de 
branding pentru companii si corelat cu 
proiectul de arhitectura, a aparut necesitatea 
de a implementa elemente customizate care 
au rolul de a reprezenta estetic viziunea 
acestora.

Echipele de arhitecti personalizeaza 
spatiul conform brandului, dar de cele mai 
multe ori nu regasesc pe piata, produse care 
sa se integreze perfect in spatiul proiectat. 
In aceasta faza, se lucreaza la concepte de 
corpuri de iluminat, unde au posibilitatea sa 
controleze fiecare detaliu, pe langa aspec-
tele de baza: volumetrii atipice, juxtapunere 
de texturi sau tipuri de materiale, control 
personalizat al luminii, temperatura Kelvin.

Cost efficiency & custom

Prin customizarea corpurilor de iluminat, 
se poate obtine o eficienta energetica si un 
consum controlabil. Exista posibilitatea de 
utilizare a diferitelor tipuri de protocol 
pentru a coordona corpurile de iluminat ast-
fel incat sa se atinga eficienta energetica 
propusa.

Wellbeing & custom

Corpurile de iluminat customizate sunt 
concepute user friendly pentru un grad 
ridicat de confort, pe care il pot aduce in 
spatiul de utilizare. Silver Cube tine cont 
de aceste aspecte astfel incat utilizatorul 
sa beneficieze de confort vizual. Totodata, 
prin personalizarea corpurilor de iluminat 
se urmareste marirea gradului de producti-
vitate.

EXE Green Holding a construit o 
afacere ce satisface cerințele 

proiectelor de iluminat architectural 
și de tip custom- made

 Proiect realizat de catre Biroul de Arhitectura Studio 3 Plus

 Proiect realizat de catre Biroul de Arhitectura Studio 3 Plus

 Proiect realizat de catre Interior Architect Alexandra Serbanescu

Iluminatul arhitectural reprezintă un concept actual prin care clădirile și nu numai, prind viață. Pe lângă 
funcționalitate, acest tip de iluminat conferă o apreciere mai bună a detaliilor arhitectonice, crescând astfel 
atractivitatea construcțiilor.
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Soluții pentru orice tip de proiect

Consolight este implicat în dome-
niul rețelelor de cablaj structurat de 
peste 20 de ani. În acest timp, a 
dezvoltat un serviciu robust de 
cablare structurată, care oferă 
clienților liniștea că proiectele lor de 
cablare vor fi finalizate cu succes. 

Gama de cabluri pusă la dispoziție 
de Consolight permite atât investitori-
lor cât și specialistilor în domeniul 
construcțiilor de clădiri sau al infras-
tructurilor IT, să obtină soluția 
potrivită poiectului derulat. Ele 
rezolva în egală măsură cerințele 
infrastructurii unei clădiri, rețelelor 

locale și a celor impuse de Data 
Centere, respectiv calitate, viteză, 
densitate ridicată, scalabilitate și 
garanția continuității serviciului. De 
asemenea, permit implicarea în 
proiecte din diverse verticale: clădiri 
de birouri și ansambluri rezidențiale, 
spatii comerciale, centre de date, 
institutii medicale etc.

Însă, beneficiul major este dat de 
consultanța de specialitate pentru 
integrarea perfectă a sistemelor de 
cablare cu soluțiile din portofoliul 
nostru, pentru permanent link si 
channel, elemente active de networ-
king (switch-uri, SFP-uri), rack-uri de 
perete, de pardoseală și server etc.

PROIECTE 2020 

Anul acesta, Consolight a asigurat 
consultanța tehnică și a furnizat 
echipamente din portofolilul partene-
rului Assmann – Germania, pentru 
instalația de cablaj structurat, în două 
proiecte importante: REPREZENTAN-
ȚA MERCEDES și CLĂDIRE ARHIECT 
ION MINCU.

Soluția tehnică aleasă pentru 
ambele proiecte menționate, a constat 
în cabinete de networking de pardo-
seală și perete, toate complet echipa-
te; componentele de permanent 
channel CAT 6A compuse din patch-
paneluri RJ45 cat 6A, keyston-uri  

Beneficiile cablării 
structurate

CAT 6A, switchuri Gigabit POE, 
switchuri de Fibra optica echipate cu 
SFP-uri, patchpanel-uri de Fibra 
optica, cablu de instalatie F-UTP CAT 
6A, prizele RJ45 CAT 6A montate 
aparatent sau incastrat, patchcordurile 
SFTP CAT 6A, UPS-uri, rack-uri de 
1500VA și 3000VA.

Soluții pentru Data Centere

Cablarea structurată oferă fundația 
pentru dezvoltarea unui sistem 
informatic profesional. Oferim o 
multitudine de soluții tehnice pentru a 
optimiza raportul calitate-preț și 
pentru a răspunde solicitărilor 
specifice fiecărui client. Articolul 
curent detaliează echipamentele 
Digitus ale producătorului german 
Assmann (www.asmann.com) dedicate 
centrelor de date, Consolight fiind cel 
mai mare partener din România.

Astăzi, centrele de date au nevoie 
de viteze din ce în ce mai mari, 
proiectare flexibilă și o soluție de 
migrare rentabilă. Cerințele de lățime 
de bandă continuă să crească, deter-
minate de virtualizare, big data, 
aplicații mobile, noi moduri de lucru și 
streaming video și audio de mare 
viteză.Toate aceste evoluții au conse-
cințe de anvergură asupra proiectării și 
cablării centrelor de date.

O întrebare tot mai vehiculată este 
dacă cuprul face față cerințelor de 

lățime de bandă ale echipamentelor 
actuale și dacă suportă și schimbări-
le generațiilor viitoare. La urma 
urmei, cuprul pare să aibă limitări 
inerente la distanță. Nu cu mult timp 
în urmă, mulți oameni au susținut că 
doar fibra optică ar funcționa pentru 
rate de date mai mari și au crezut că, 
cablurile de cupru și-au atins limite-
le. Dar există o soluție care poate 
satisface cerințele mai mari de lățime 
de bandă ale centrelor de date.

Cablurile de categorie 8, clasifica-
rea pentru următoarea generație de 
cabluri cu perechi torsadate, atinge o 
viteză de transmisie de patru ori mai 
mare decât cablurile CAT 6A. CAT8 
pare să devină tehnologia principală 
pentru interconectările la nivel de 
rack din centrul de date.

Aplicații tipice sunt cablarea ToR 
(Top of Rack, legătură directă între 
server și comutator) și MoR (Middle 
of Row, 2-connector link between 
two cabinets). 

Componentele DIGITUS® CAT 8.1 
sunt proiectate pentru standardul 
4PPoE și pot furniza energie dispoziti-
velor finale, dacă este necesar. Pentru 
a putea transmite 25 sau 40 Gigabit, 
se folosesc cabluri cu perechi torsa-
date ecranate. Datorită ecranării, 
cablarea este mai bine protejată 
împotriva interferențelor electromag-
netice externe și împotriva diafragmei 
între perechile răsucite de fire.

Această categorie este pur și 
simplu identificată prin conectorii de 
culoare verde. Învelișul exterior LSZH 
(Low Smoke Zero Halogen) asigură 
cel mai bun comportament la foc și 
emisii reduse de fum.

Componentele cablurilor de cupru 
din categoria 8.1 de la DIGITUS® 
transmit până la 40 Gigabit pe 
secundă (24 m) în permanent Link 
prin cablarea principală a centrului de 
date. În plus, componentele de 
cablare din cupru transmit 25 Gigabit 
pe secundă (50 m) în Link permanent 
în conformitate cu TR 11801 (9909) și 
reprezintă astfel tendința orientată 
spre viitor pentru cablarea LAN în 
clădiri.

Cele din categoria 8.2 se caracteri-
zează prin construcția AWG22 / 1 și 
ating o frecvență de transmisie de 
până la 2.000 MHz. Mantaua de 
cablu fără halogeni respectă standar-
dele IEC 60332-3-24, FRNC-C, 
LSZH-3 și CPR Euroclass Dca. Cablul 
în sine este potrivit pentru cablari 
structurate în zona secundară și 
terțiară conform standardelor ISO / 
IEC 11801, DIN EN 50173 și DIN EN 
50288-12-1.

Patchcordurile-uri producătorului 
DIGITUS® sunt echipate cu un 
manșon cu protecție a pârghiei de 
blocare care previne îndoirea cabluri-
lor și ruperea pârghiei de blocare de 
la conector. 
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Modulul ecranat CAT 8.1 Keystone 
cu conexiune de montare fără scule 
convinge prin designul compact, 
caracteristici și suporta frecvente 
până la 2.000 MHz. În combinație cu 
un patchpanel modular, modulul este 
potrivit pentru soluții de cablare 
orientate spre viitor. Mai mult, are un 
cric pentru mufe RJ45 care poate 
rezista la o sarcină de tracțiune de 7,7 
kg și peste 750 de cicluri de împere-
chere în conformitate cu ISO / IEC 
11801 și IEC 60603-7-81.

În concluzie, sistemele de cablare 
structurată sunt fundamentul infras-
tructurii de comunicații a companiilor 
și beneficiile lor nu pot fi ignorate. Un 
asemenea sistem asigură satisfacerea 
eficientă a tuturor nevoilor de comu-
nicații - pentru rețelele telefonice, 
supravegherea video etc. prin simpli-
ficarea rețelei într-un mod pe care 
sistemul tradițional pur și simplu nu îl 
poate face. Deci, care sunt avantajele 
majore ale sistemelor de cablare 
structurate?

• Flexibilitate și scalabilitate 
superioare. Cablarea structurată 
ajută la adaptarea rapidă la schim-
bări și cerințe noi. Arhitecturile de 

rețea și standardele utilizate perimit 
un nivel de compatibilitate superior. 
Mai mult, orice modificare efectuată 
nu necesită întreruperea activității 
curente.

• Identificare și rezolvare rapidă a 
problemelor de conectivitate. În cazul 
apariției unui incident, cablarea 
structurată permite segmentarea 
întregii rețele în blocuri funcționale 
separate, ceea ce facilitează găsirea 
rapidă a problemei, fără a periclita 
funcționarea echipamentelor și 
productivitatea angajaților. Întrerupe-
rile sunt inevitabile, dar cablarea 
structurată ajută în controlul anumitor 
factorii de risc permitând intervenții 
eficiente.

• Siguranță în lucru. Permit obține-
rea unei evidențe clare și exacte a 
întregii topologii de rețea. În plus, 
managementul se face real centralizat 
și orice modificare este documentată 
automat, ceea ce asigură creșterea 
eficienței operaționale, reducerea 
numărului de erori și simplificarea 
proceselor de reconfigurare.

• Suport pentru dezvoltările 
ulterioare. Cablarea structurată oferă 
conexiuni de mare viteză și elimină 

bătăile de cap referitoare la faptul că 
tehnologia devine depășită moral în 
câțiva ani.

• Independență decizională. Un 
sistem de cablare structurată este 
simpu de operat și administrat și 
poate fi administrat și din intern cu un 
număr redus de angajați. 

Tendințe de Viitor

Cele două mari proprietăți necesa-
re pentru ca orice sistem de cablare 
să fie ales sunt performanța și 
economia relativă (care include și 
ușurința instalării). 

Cei care produc aceste cabluri 
trebuie să fie întotdeauna conștienți 
de noile dezvoltări ale componentelor 
electronice, de descoperirile tehnolo-
giei materialelor și de inovațiile în 
transmiterea semnalului. De aseme-
nea, trebuie să cunoască ultimele 
protocoale de aplicații chiar și cele în 
curs de dezvoltare. Și, în plus, ei 
trebuie să poată sprijini noile tehnolo-
gii și aplicații cu produse care pot 
transmite datele fără cusur, fără 
întrerupere sau degradare.

Singura garanție pe care putem să 
o luam în calcul este că viteza și 
cerințele de transmitere a datelor nu 
vor scădea. Este o economie globală 
și utilizatorii finali vor valorifica orice 
avantaje pe care le pot obține în ceea 
ce privește viteza cu care sunt 
procesate datele.

Consolight COM SRL este lider pe 
piața de distribuție a materialelor 
electrice din România având excusivi-
tate pe o gamă largă de branduri dar 
și parteneriate de tradiție cu cei mai 
mari producători din domeniu: 
Gewiss, Signify, Schneider, ABB, 
EATON, Legrand. Consolight deser-
vește activ clienți B2B din toată țara, 
fiind prezent în 16 orașe cu filiale, 
stocuri locale și reprezentanți.

www.consolight.ro
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Bachmann GmbH – 
Whitepaper

Protecţie la supratensiune - doar un 
sistem UPS nu este soluţia!

Când vine vorba de protecția la 
supratensiune în Centrul de Date, 
argumentul este adesea prezentat că 
sistemul UPS existent (clasificarea 
VFI-SS-111) asigură o calitate 
excelentă a tensiunii. Această afirma-
ție este, de asemenea, fundamental 
corectă. Cu toate acestea, numeroa-
sele cabluri și canale de cabluri din 
infrastructura unui Centru de Date 
formează, în ceea ce privește pertur-
bările induse, o suprafață expusă 
mare — chiar și cu sistemul UPS.

Supratensiuni și cauza lor

Supratensiunile pot avea cauze 
diferite. Probabil cea mai cunoscută 
cauză este trăsnetul direct, care 
provoacă daune masive clădirii și 
echipamentului tehnic. Mai puțin 
cunoscut este trăsnetul indirect, care 

pătrunde, de exemplu, în sol, se 
răspândește și, de asemenea, 
pătrunde în clădiri prin cabluri 
subterane.

Chiar mai puțin cunoscute sunt 
supratensiunile, ale căror cauze pot fi 
adesea găsite în instalațiile industriale 
vecine. În special în construcția de 
mașini grele, unde se lucrează cu 
mașinile de sudat mari sau prese, 
există vârfuri de tensiune tranzitorii în 
rețeaua electrică. În anumite circum-
stanțe, aceste vârfuri de tensiune pot 
fi induse în cablurile rețelei secundare 
(după sistemul UPS) al unui Centru de 
Date vecin și pot distruge un echipa-
ment IT scump.

Protecție împotriva supratensiunii

Cea mai cunoscută măsură de 
protecție împotriva loviturilor directe 
de trăsnet este paratrăsnetul clasic. 
Pe acoperișurile plate ale Centrelor 
de Date mari, așa numitele paratrăs-
nete protejează clădirea însăși și 
condensatoarele sistemelor de aer 
condiționat, care sunt foarte des 
amplasate pe acoperiș. Prin aceste 
paratrăsnete, energia unui fulger este 
indusă în sol prin sistemul de împă-
mântare al clădirii. Pentru a preveni 
pătrunderea supratensiunilor în 
clădire prin sistemul de împământare 
sau prin cablu subteran, se folosesc 
dispozitivele de protecție împotriva 
trăsnetului și supratensiunii. Acestea 
sunt utilizate în distribuția principală 
(SPD tip 1) în subdistribuții (SPD tip 2) 
și imediat în fața echipamentului 
terminal (SPD tip 3).

SPD - Surge Protective Device 
(Dispozitiv de protecție la supratensi-
une)

Noțiuni de bază standarde

Două standarde IEC determină în 
mod semnificativ când, cum și ce 
măsuri de protecție împotriva trăsne-
telor sunt aplicate. Standardul IEC 
60364-4-44 descrie când se instalea-
ză protecția împotriva trăsnetului și a 
supratensiunii. Standardul IEC 
60364-5-53 descrie în detaliu CE 
măsuri trebuie luate și CUM. Protecția 
împotriva trăsnetului și supratensiunii 
în distribuțiile principale și secundare 
este o practică obișnuită în aceste zile 

și oricum este obligatorie pentru 
clădirile noi. Pe de altă parte, protec-
ția împotriva supratensiunii de tip 3 
este adesea neglijată în industria 
Centrelor de Date cu argumentul unui 
sistem UPS existent descris mai sus.

Intervalul de protecție selectivă 
dintre protecția la supratensiune de 
tip 2 în distribuția secundară și 
dispozitivele finale (de exemplu, 
server și comutatoare) este de 
aproximativ 10m. Dacă această rază 
maximă de protecție este depășită 
— ceea ce nu este neobișnuit în 
Centrele de Date — o protecție 

suplimentară de tip 3 trebuie utilizată 
direct de dispozitivele finale.

PDU cu dispozitiv de protecție 
modulară la supratensiune tip 3

Prin PDU BlueNet, Bachmann 
GmbH oferă clienților opțiunea de a 
utiliza protecția modulară la supra-
tensiune de tip 3 (de asemenea, ca 
soluție retrofit = adaptor inline). 
Acesta poate fi înlocuit chiar și în 
timpul funcționării. Sunt utilizate SPD-
uri de la diferiți producători pentru a 
asigura selectivitatea dorită pentru 
SPD-urile montate înainte (tip 1 + 2).

PDU cu dispozitiv de protecție 
la supratensiune tip 3 (SPD)

Protecția dispozitivelor în Centrul de Date

Bachmann GmbH
Ernsthaldenstrasse 33

70565 Stuttgart

Telefon: 0711-86602 0
Fax: 0711-86602 34
E-mail: info@bachmann.com
http://www.bachmann.com/

Paratrăsnetele/ Sursa: perfekte-netze.de
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Testarea siguranței în 
funcționare a echipamentelor 

de sudură cu arc folosind 
testerul SECUTEST PRO IQ

T otodată producătorii echipa-
mentelor de sudură cu arc 
sunt responsabili de asigura-
rea siguranței în funcționare 

a aparatelor, după reparații sau în 
timpul întreținerii. Această verificare 
include su-punerea echipamentelor 
de sudură cu arc electric la testele 
necesare în conformitate cu normele 
cele mai recente aflate în vigoare. De 
exemplu, standardul VDE 0544-4 
(IEC 60974-4) pentru echipamentul 

de sudură cu arc electric, descrie 
cerințele pentru testare. Standardul a 
fost actualizat ultima dată în luna Mai 
2017.

SECUTEST PRO IQ poate realiza 
următoarele măsurări sau teste:
 Rezistenta conductor de protectie 

la pamant cu un curent de 200 mA si 
10A.
 Rezistenta de izolatie la max. 500V
 Curent de scurgere (val. RMS) la 

conductorul de pamant de protectie 

prin metoda: directa, diferentiala si 
alternativa
 Curent de atingere (val. RMS) la 

carcasa prin metoda: directa, diferen-
tiala , alternativa si cu conectare 
permanenta)
 Curent de scurgere la partea 

aplicata (val. RMS) prin metoda: 
directa, alternativa si in conectare 
permanenta.

Are o mare varietate de sustinere 
a functiilor pentru achizitie de date si 

Conform prevederilor privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și a reglementărilor de prevenire a 
accidentelor, operatorii echipamentelor de sudură cu arc electric sunt obligați, pentru a le utiliza în deplină 
siguranță, sa le foloseasca numai în conformitate cu scopul pentru care au fost produse.
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management, precum si pentru 
documentarea completa a testelor. 
SequenceDesigner - Secventele de 
test definite de utilizator pot fi create 
pe PC si transferate catre instrumen-
tul de testare.

ReportDesigner-Sabloanele de 
raport pot fi create pentru impriman-
ta Z721S pe PC si transferate catre 
instrumentul de testare.

Procedură de testare conform VDE 
0544-4 / IEC 60974-4

Start  Inspectie vizuala  Rezis-
tenta conductorului de protectie  
Rezistenta de izolatie sau curent de 
scurgere  Test tensiune circuit 
deschis  Test functional  Docu-
mentare

Deteriorare/defecte ale suportului 
electrodului sau ale electrodului de 
retur al curentului de sudură:
 Deteriorare / defecte ale alimentă-
rii de la rețea

 Deteriorare / defecte ale circuitului 
de sudură
 Deteriorare / defecte ale carcasei
 Deteriorare / defecte ale actuatoa-
relor și indicatoarelor
 Alte indicii privind utilizarea 
incorectă 
 Continuitatea conductorului de 
protecție 
 (Măsurarea rezistenței conductoru-
lui de protecție)
 Scopul măsurării rezistenței 
conductorului de protecție este acela 
de a verifica existența unei conex-iuni 
neadecvate între punctul de conecta-
re a conductorului de protecție la 
dispozitiv și orice parte expusă a 
acestuia, conectată la conductorul de 
protecție, care ar putea în cazul unei 
defecțiuni să expună operatorul la 
electrocutare.
 O atenție specială trebuie acordată 
punctelor de fixare, intrărilor cabluri-
lor și rezistențelor con-tactelor la 
bornele de intrare. Dacă este necesar, 

punctul de măsură trebuie bine 
curățat înainte de măsurare sau 
trebuie folosită o sondă de testare 
adecvată (de exemplu, o perie de 
testare).

Măsurarea rezistenței de izolație

Rezistența de izolație trebuie 
măsurată în următoarele cazuri:

Valoare 
limită

Alimentare rețea față de 
circuitul de împământare 2,5 MOhm

Alimentare rețea față de 
circuitul de sudură sau 
părțile care pot fi atinse 
de clasă de protecție II

5 MOhm

Circuit de sudură față de 
împământare 2,5 MOhm

Echipamentele sunt deconectate în 
timpul testului.

Măsurarea curentului de scurgere 

Orice dispozitiv electric în funcțiu-
ne, produce curenți de scurgere care 
pot fi împărțiți în 2 categorii:

1. Curentul prin conductorul de 
protecție, pentru dispozitive de 
protecție de clasă I, poate fi peri-cu-
los pentru utilizator numai în cazul 
unei prime defectiuni (conductorul de 
protecție între-rupt), curentul de 
atingere fiind curentul prin conducto-
rul de protecție. 

Curentul nu trebuie să depășească 
10mA, cu o singură excepție.

Start

Inspecție vizuală

Rezistența conductorului de protecție

Rezistența de izolație sau curent de 
scurgere

Test tensiune circuit deschis

Test funcțional

Documentare

Procedură de testare conform VDE 0544-4 / IEC 60974-4

Sondă de tip perie  
(Fotografie Gossen-Metrawatt

În cazul dispozitivelor conectate permanent, dotate cu un 
conductor de protecție de secțiune mărită, curentul poate fi 
de până la 5% din curentul de fază. 

2. Curentul care se scurge la pământ prin utilizator, atunci 
când acesta atinge o parte conductoare care nu este 
conectată la conductorul de protecție împământat, se 
numește curent de atingere.

Acest curent nu trebuie să depășească 0.5 mA, cu 
excepția curentului de atingere care se scurge de la circuitul 
de sudură la pământ, care nu trebuie să depășească 10mA.

Măsurătoarea trebuie să fie realizată utilizând metoda 
directă.

Măsurarea curentului de scurgere al circuitului de sudură 
este realizată în mod uzual prin metoda directă de măsurare 
a curentului. În timpul testului, trebuie menționat că termi-
nalelor de ieșire pentru sudură li se aplică semnale de 
frecvență ridicată sau tensiuni ridicate. Aceste semnale 
trebuie oprite, altfel sistemul de măsură poate fi distrus. 

Testarea terminalelor de tensiune care pot fi atinse 

În mod normal, se măsoară valoarea de vârf a tensiunii 
de circuit deschis U0. Totuși, dacă UR (tensiunea redusă de 
circuit deschis) sau US (tensiunea de comutație de circuit 
deschis) sunt speci-ficate pe placa de identificare a apara-
tului de sudură, atunci se măsoară aceste tensiuni.

Nu sunt necesare măsurători pentru dispozitivele de 
sudură cu plasmă.

Echipamente de măsurare și testare adecvate

Echipamentele de măsurare și testare utilizate trebuie să 
fie construite în conformitate cu stand-ardele internaționale 
de produs IEC 61010 și (parțial) IEC 61557. - Aceste 
standarde definesc cer-ințele pentru siguranță, acuratețe, 
metode de măsurare și condiții de lucru.

Instrumentele de măsură utilizate pentru teste trebuie 
verificate și calibrate periodic.

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

Redresor cu sarcină electronică, 200 Ohm până la 5KOhm 
(Fotografie Gossen-Metrawatt
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Am scris în mai multe rânduri 
despre durata de viată și amploarea 
implicației necunoașterii sau neînțele-
gerii acestui parametru. Chiar mai 
mult, în contextul licitațiilor publice 
împreună cu cerința certificării ENEC, 
au devenit condiții eliminatorii. Așa 
cum am mai afirmat, certificarea 
ENEC nu atestă/dovedește durata de 
viată, lucru de altfel specificat și în 
documentele EPRS pentru certificare 
(vezi mai jos tabelul din acest docu-
ment).

De altfel conform acestui standard, 
prin determinarea duratei de viață se 
înțelege doar măsurarea efectului 
combinat al degradării treptate a 
luminii după o perioadă de 6000 de 
ore, cauzată în principal de degrada-
rea materialului și de degradarea 

bruscă a luminii. De consemnat 
utilizarea expresiei „lumen mainte-
nance” în loc de menținerea/degrada-
rea fluxului luminos (eronat numit 
întreținerea lumenului; lumen-ul nu 
necesită „întreținere”!!). După expira-
rea perioadei, standard-ul a optat 
pentru stabilirea de „coduri de 
întreținere a lumenului” (vezi mai jos 
Tabelul 6 din standard) și care se 
referă doar scăderea fluxului luminos 
după acest timp operațional. Perioa-
da de testare nu depășește însă 6000 
de ore, adică 250 zile (vezi mai jos 
graficul din Fig 2 din standard). După 
această perioadă nu există o metodă 
pentru estimarea degradării. Un 
asemenea model îl regăsim însă 
specificat (doar) în standard-ul IES 
TM-28. 

Table 6 – Lumen maintenance code at an 
operational time as stated in 6.1

Lumen maintenance
% Code

≥ 90 9

≥ 80 8

≥ 70 7

Proiectarea în viitor a degradării 
luminoase după modelul de calcul din 
TM-28, se face utilizând rezultatele 
obținute conform IES LM-84. Prin 
calcul se estimează numărului de ore 
când fluxul luminos se depreciază la 
un procent selectat/ales din fluxul 
inițial și i se atribuie un simbol. De 
exemplu, L70 indică numărul de ore 
de funcționare proiectate până când 
fluxul luminos al aparatului de 
iluminat este estimat să scadă la 70% 
din valoarea inițială. Bazat mai 
degrabă pe intuiție, producătorii pot 
să revendice legitim 100.000 de ore 
(denumită și „rated life”) sau mai 
mult, pentru L90, L80, L70 etc. O 
astfel de estimare nu se bazează însă 
pe testarea reală în acest interval a 
produsului și nici în condiții reale de 
funcționare iar estimarea L70 la 
100.000 de ore ar însemna o testare 
pe o durată de peste 4000 de zile.

Proiecția dincolo de timpul de 
testare prin extrapolarea rezultatelor 
din IES LM-84 în care se indică 
metoda de măsurare a menținerii 
fluxului luminos și a culorii aparatelor 
de iluminat cu LED se face conform 
IES TM-28. Aceste documente 
evaluează schimbările de performan-
ță ale sistemelor SSL în vederea 

Cerințele de durată de viață ale aparatelor de iluminat cu LED specificate în caietele de sarcini, sunt 
adesea caracterizate de cunoașterea slabă a standardelor industriei dar și neînțelegerea conceptului de 
durată de viată.  S-a creat astfel un fel de trend al „competiției performanței” bazat pe această specificație 
. Invocând însă o zicală clasică, ar trebui să ne întrebam dacă a face ceva greșit merită doar pentru că 
mulți alții o fac? 

Impunerea unei cerințe impune 
și verificarea realității ei

evaluării inginerești a menținerii 
fluxului luminos atunci când conside-
rațiile de mediu și alte variabile care 
contribuie la deprecierea LED-urilor 
sunt încorporate în analiză. Spre 

deosebire de LM-84, standardul IEC 
62722-2-1 specifică doar cerințele de 
performanță, metodele și condițiile 
de testare ale corpurilor de iluminat 
cu LED, în vederea conformității. 

Informațiile despre parametrii trebuie 
furnizate pe fișele tehnice ale produ-
sului, de producător sau vânzătorul 
responsabil, conform tabelelor de 
mai jos extrase din standard.

Se poate observa absența estimării 
duratei de viață așa cum este solicitat 
în caietele de sarcini (spre exemplu 
cel puțin 100.000 ore cu degradare 
mai mica de 30%). 

Ce înseamnă „Accelerated operati-
on life test” menționat aici? Definiția o 
găsim tot în standard:

10.3.2 Accelerated operation life 
test

………. shall be operated continu-
ously without switching at test voltage 
and at a temperature corresponding 
to 10 K (see last paragraph) above 
the maximum recommended opera-
ting temperature tp rated, over an 
operational time of 1 000 h. Any 
thermal protecting devices that would 
switch off the LED module or reduces 
the light output at a threshold tempe-
rature > tp rated, shall be bypassed.

O traducere fără pretenția de a fi 
precisă ar putea fi urmatoarea :

........... trebuie să funcționeze 
continuu fără a comuta la tensiunea 
de încercare și la o temperatură 

S. Matei-Laborator Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetica

Table A - Application of EN 62722-2-1 (Limited for Initial Performance Data and Endurance Tests)

Clause Requirement Notes for application

4 Product information Not required for characteristics and ratings associated with maintained 
performance - E.g. Lumen maintenance code, failure fraction, maintain-
ed chromaticity coordinate, etc.

5 Not used No variation - No requirement

6 Test conditions To be amended according to Variation 1 and Variation 3 of this PD

7 Input power No variation - Initial data only

8 Photometric performance No variation - Initial data only

9 Chromaticity, colour 
temperature and colour 
rendering

Limited to verification of initial performance data only

10 LED luminaire life To be applied as detailed for 10.2, 10.3

10.2 Lumen maintenance Not applicable - No requirement

10.3 Endurance tests All tests to be applied as detailed by EPRS 001

11 Verification Sample size to be amended according to Variation 2 of this PD

Figure 2 – Luminous flux depreciation over test time

Table 1 – Product information

Ref Parameter

a Rated input power (in W)

b Photometric code 1)

c Rated luminous flux (in lm)

d Rated median useful life (h) and the associated rated lumen maintenance factor (x)

e Rated abrupt failure value (%)

f Lumen maintenance code 2)

g Rated chromaticity co-ordinate values both initial and maintained 3)

h Rated correlated colour temperature (CCT in K)

i Rated colour rendering index (CRI)

j Rated ambient temperature (tq) related to performance for a luminaire 4) (°C)

k Rated LED luminaire luminous efficacy (in lm/W)

l Ageing time, if different from 0 h

NOTE Regional legal requirements may apply and overrule.
1) See Annex D of IEC 62717.
2) See Table 6 of IEC 62717.
3) See Table 5 of IEC 62717.
4) See 6.2.
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corespunzătoare cu 10 K (a se vedea 
ultimul paragraf) peste temperatura 
maximă recomandată de funcționare 
tp nominală, pentru un timp de 
funcționare de 1 000 h. Orice dispozi-
tiv de protecție termică care ar opri 
modulul LED sau ar reduce puterea 
luminoasă la o temperatură prag tp 
nominală, trebuie să fie ocolit.

Se poate concluziona deci că 
Standardul EN 62722-2-1 nu oferă un 
instrument pentru „Proiecția pe 
termen lung a menținerii fluxului 
luminos pentru lămpi și corpuri de 
iluminat cu LED-uri, stabilește în 
schimb „coduri de menținere a 
fluxului” care acoperă scăderea 
fluxului luminos după timpul operați-
onal de maxim 6000 ore. 

Alternativ însă, TM-28-14 se refera 
la „Proiecția pe termen lung a menți-
nerii fluxului luminos la lămpi și 
corpuri de iluminat cu LED-uri”. 
Obiectivul acestui memorandum 
tehnic este de a oferi îndrumări și 
proceduri pentru eșantionare, interva-

le de testare și durată, precum și o 
metodă pentru proiecția de întreținere 
a fluxului luminos pe termen lung 
pentru lămpile și corpurile de iluminat 
cu LED-uri. Intenția este de a ajuta 
producătorii și utilizatorii de produse, 
organismele în curs de dezvoltare 
standard și alte organizații să evite 
sarcinile inutile legate de testarea 
excesivă a produselor. În schimb există 
o regulă care este absolut crucială în 
utilizarea corectă a metodei de 
proiecție/estimare. Conform clauzei 
5.2.5 din TM-21, este renumita regulă 
6X (de șase ori): „Valorile fluxului 
luminos nu trebuie proiectată mai mult 
de 6 ori a duratei totale a testului (în 
ore) a rezultatelor măsurătorilor” . A 
ignora cu buna știință această regulă 
este echivalent cu a scrie un cec cu 
șase cifre fără acoperire. Cu toate 
acestea, în multe alte cazuri, regăsim 
în caietele de sarcini cerințe a duratei 
de viață de peste 100.000 de fără însă 
a solicita și dovezi în susținerea 
conformității . În absenta acestora, 

afirmațiile legate de durata de viață a 
aparatelor de iluminat cu LED-uri vor 
deveni lipsite de sens și vor servi la 
subminarea încrederii în tehnologie. 

Scurta concluzie

Nu este obiectivul tuturor, acela de 
a permite standardelor industriei să 
informeze piața? Sume imense chel- 
tuite anual în testări, complexitatea 
rapoartelor, durerile de cap adminis-
trative ale programelor de certificare și 
calificare a produselor, probleme de 
confidențialitate: nu ar trebui ca aceste 
sume cheltuite să reprezinte ceva 
semnificativ pe piață? Trăim într-o 
perioadă în care factorii de decizie 
influenți sunt pregătiți să renunțe la 
progresul tehnologic și să retragă 
prevederile pentru un viitor mai 
eficient din punct de vedere energetic. 
Să nu le oferim niciun motiv să pună 
sub semnul întrebării cerințele de 
performanță pe termen lung și aștep-
tările tehnologiei de iluminat cu LED.

Table 2 – Performance criteria for which testing is required

Clause or subclause of this standard 
(in brackets clause or subclause of IEC 

62717)
Testing Luminaires of type A a b Luminaires of type B

6.2 LED module performance temperature x x

7 Power x x

8.1 Luminous flux x x

8.2.3 Luminous intensity distribution c x x

8.2.4 Peak intensity value(s) c d x x

8.2.5 Beam angle value c d x x

8.3 Luminous efficacy x x

9.1 Initial chromaticity tolerance of the light source e – x

9.1 Maintained chromaticity tolerance of the light source e – x

9.2 Initial correlated colour temperature of the light source e e – x

9.3 CRI initial e – x

9.3 CRI maintained e – x

10.2 Lumen maintenance – x

10.3 (10.3.2) Temperature cycling, energised – x

10.3 (10.3.3) Supply voltage switching – x

10.3 (10.3.4) Accelerated operation life test – x

(x = required, – = not required)
The required testing for each type of luminaire is indicated by an “x”.
a  Where the LED manufacturers provide data according to IEC 62717, the tests on the luminaire may be carried out according to the column for Type A luminaires.
b  Testing requirements for Type A LED luminaires will depend on the requirements of IEC 62717. It is not the intention to re-measure the values of a product complying 

with its own standard. However where luminaires combine different LED modules in one luminaire, or where secondary optics are added in the luminaire, certain 
parameters may be required to be measured, e.g. if there is a mixing of colours, the final CRI and CCT need to be measured in the luminaire.

Noua clasă de procesoare 
îmbunătățește performanța 
CPU, comportamentul în timp 

real și capacitățile grafice
Cu noile PC-uri CX20x3 integra-

te, portofoliul Beckhoff Industrial 
PC include acum device-uri cu 
procesoare AMD Ryzen™. Acest 
hardware nou și puternic poate fi 
folosit atât cu software-ul de 
automatizare TwinCAT 2, cât și cu 
TwinCAT 3. 

Noua serie este ideală pentru 
sisteme de 32-bit și 64-bit, mai exact 
TwinCAT 2 și TwinCAT 3. Utilizatorii 
pot alege între Microsoft Windows 10 
IoT Enterprise 2019 LTSC sau noul 
sistem de operare TwinCAT/BSD. 
Două variante de PC embedded sunt 
disponibile momentan: 

 CX2033: un echipament fără 
ventilator, fără piese rotative care 
folosește un CPU AMD Ryzen™ 
V1202B (frecvență de 2.3 GHz, două 
nuclee)
 CX2043: un echipament de 

înaltă performanță cu ventilator 
montat pe rulment și controlat prin 
viteză, cu un CPU AMD Ryzen™ 
V1807B (frecvență de 3.35 GHz, 
patru nuclee) 

Procesoarele AMD sunt bazate pe 
puternica arhitectură Zen și oferă o 
putere mare de calcul combinată cu o 
frecvență foarte mare de lucru. În 
plus, graficele sunt integrate separat 
din cache-ul CPU, oferind caracteris-
tici excelente în timp real. 

Configurația de bază a CX20x3 
include două interfețe Ethernet Gbit 
independente, patru interfețe USB 

3.1 Gen. 2 și o interfață DVI-D. Pe 
lângă CPU și chipset, modulul de 
bază include de asemenea 8 Gbyte 
de RAM. Controller-ul pornește de pe 
flash cardul CFast. CPU are 128 
kByte de NOVRAM intern ca memorie 
de date persistentă dacă nu este 
folosit un UPS. Un fieldbus și o 
interfață serial sunt disponibile ca 
opțiuni. Toate celelalte componente 
din familia CX2000 pot fi conectate 
prin conectori speciali pe ambele 
părți. Temperatura de operare 
extinsă, de la -25 la +60 °C, permite 
folosirea sistemului în aplicații cu 
condiții climatice dificile. 
www.beckhoff.com/cx20x3

CX20x3: serie PC integrat 
cu procesoare AMD

Cu noile PC-uri 
embedded CX20x3, 

gama largă de 
sisteme IPC de la 

Beckhoff are de acum 
și echipamente cu 
procesoare AMD. 

Text and picture: 
www.beckhoff.com/press/pr212020
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www.beckhoff.com/EtherCAT-System
 PC-based Control
  bus connection directly to Ethernet port
  software replaces hardware: PLC and Motion Control on the IPC

 EtherCAT I/Os
  real-time Ethernet down to each I/O module
  large choice of components for all signal types (IP 20, IP 67)

 EtherCAT Drives
  highly dynamic Servo Drives
  integrated fast control technology

Universal
high-speed Ethernet
PC- and EtherCAT-based
control technology from Beckhoff

Kreatron Automation S.R.L.
Str. Octavian Fodor nr. 113/13
400434, Cluj-Napoca

jud. Cluj, Romania
Phone: +40 364 401 612
www.kreatron.ro

Unitățile de alimentare montabile 
pe șină DIN monofazate sau trifazate 
sunt foarte compacte și furnizează 
curenți de ieșire de la 2.5 la 40 A. Cu 
un design al echipamentului optimizat 
pentru temperatură, aceste surse 
asigură o răcire prin convecție 
excelentă, viabilitate extinsă, fiabilita-
te maximă și până la 96.3% eficiență. 
Seria versatilă PS prezintă intrări de o 
gamă largă și vine cu un număr de 

diferite aprobări tehnice, aceste 
lucruri făcând-o potrivită pentru 
utilizarea universală în aplicațiile de 
24 și 48 V c.c.

 
Prin seria PS, Beckhoff oferă surse 

de alimentare de înaltă calitate pentru 
majoritatea aplicațiilor din gama de 
24 V și 48 V, inclusiv aplicații pentru 
controlul mișcării cu cerințe stricte 
pentru funcționarea într-un mediu cu 

forțe electromagnetice. Convecția 
excelentă, pierderi de energie minimi-
zate și eficiența ridicată de până la 
96.3% optimizează viabilitatea și 
fiabilitatea dispozitivelor. 

Capacitatea de vârf de până la 
150% face posibilă furnizarea de 
până la 1.44 kW putere de ieșire 
pentru perioade scurte de timp. 
Împreună cu design-ul care economi-
sește spațiu și înalta imunitate la 

tensiuni tranziente și supratensiuni, este posibilă 
utilizarea eficientă și economică chiar și în medii 
industriale dificile. În plus, sursele de alimentare pot să 
oprească întrerupătoarele rapid și exact printr-o 
funcție foarte precisă de declanșare pentru a evita 
perioade de inactivitate inutile ale mașinii. 

Portofoliul de surse de alimentare include următoa-
rele serii de echipamente: 
 PS1000 cu șase unități de alimentare monofazate 

pentru aplicații mai mici și economice (24 V c.c, 
2.5/3.8/5/10/20 A, eficiență de până la 95.2 %)
 PS2000 cu cinci unități de alimentare monofazate 

și trifazate pentru aplicații standard (24/48 V c.c, 
5/10/20 A; eficiență de până la 96.3 %, 120 % putere 
de ieșire permanentă)
 PS3000 cu șapte unități de alimentare monofazate 

sau trifazate pentru aplicații solicitante (24/48 V c.c, 
10/20/40 A, eficiență de până la 95.4 %, 150 % putere 
de ieșire pentru 4 s)

Sursele de alimentare aprobate de UL pot fi de 
asemenea folosite în industrii specializate, cu aprobări 
în concordanță cu SEMI 47 (industrie semiconductoa-
re) sau DNV GL (construcție nave). Pot fi folosite și în 
zone cu risc ce necesită protecție la explozii (Class I 
Division 2, IECEx și ATEX).

Design optimizat la temperatură și medii cu forțe 
electromagnetice

Echipamentele sunt construite specific cu proprietăți 
de bună convecție. Numărul componentelor a fost 
minimalizat pentru a oferi spațiu suficient pentru o 
bună convecție a aerului. În plus, componentele care 
sunt sensibile la temperaturi în mod deosebit și sunt 
predispuse la deteriorare rapidă sunt amplasate la 
baza unității, cât mai aproape de aerul pentru răcire. În 
acest design optimizat componentele folosite sunt 
supuse unui stres termic redus, astfel obținându-se o 
viabilitate extinsă. În plus, componentele care sunt 
supuse la mai puțin stres își păstrează caracteristicile 
tehnice mai mult timp, iar influența căldurii externe 
este minimalizată. Toate aceste caracteristici îmbună-
tățesc de asemenea fiabilitatea. 

Datorită toleranței ridicate la câmpurile electrice, 
sursele de alimentare sunt ideale pentru aplicații în 
controlul mișcării. Ele au de asemenea capacitatea de 
vârf excepțională pentru a pune în funcțiune motoare, 
condensatoare și alte sarcini care necesită la pornire 
mai multă putere decât puterea nominala. În cele mai 
multe cazuri, sursele de alimentare dintr-o clasă 
energetică mai joasă și mai economică din portofoliu 
vor fi mai potrivite în acest sens. 

www.beckhoff.com/power-supply

Serie de echipamente PS de la 
Beckhoff: surse de alimentare 

compacte și universale de 24/48 V c.c
Răcirea prin convecție optimizată oferă o lungă viabilitate, fiabilitate și o înaltă eficiență 
Noile trei serii PS de surse de alimentare însumează un număr de 18 echipamente. 

Cele trei noi serii de dispozitive 
PS – surse de alimentare de 

24/48 V de la Beckhoff acoperă o 
gamă largă de aplicații, inclusiv 

aplicații complicate pentru 
controlul mișcării. 

Text and picture: 
www.beckhoff.com/press/pr212020
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Fie că este vorba despre depozite, 
instalații de producție sau locuințe, 
selecția bine gândită și instalarea 
corectă a canalelor de înaltă calitate 
pentru cablurile electrice și de date 
este un factor central pentru sigu-
ranța clădirii.

Prin urmare, portofoliul de produse 
sub marca “REHAU Cable Manage-
ment by OBO”  cuprinde mai multe 
sisteme inovatoare de canale pentru 
conducerea cablurilor.

Designul pentru living room fără 
cabluri ce pot fi observate peste tot, 
conexiunile pentru telefon, calcula-
tor sau electrocasnice, pot fi și altfel 
organizate, fără să ne creeze un 
disconfort vizual. Pentru asta, 
REHAU Cable Management by OBO 
a dezvoltat un sistem de canale tip 
soclu în trei versiuni diferite.

În acest fel, cablurile electrice 
pot fi instalate în siguranță, curat și 
discret pe tencuială. În plus față de 

varianta clasică a sistemului SL, 
REHAU oferă modelele SL-L (cu 
garnitură de etanșare)și SL-T (cu 
profil de covor integrat). Sistemul de 
canal cu garnitură de etanșare 
(SL-L) creează o conexiune optimă 
pe perete și se adaptează la orice 
substrat. Cu sistemul SL-T, canalul 
plintei este transformat într-un 
canal de bandă de covor datorită 
profilului de covor integrat. Toate 
canalele sunt echipate cu un perete 
despărțitor fix, de exemplu pentru a 
organiza cablurile de alimentare și 
de date independent unul de 
celălalt.

RAUDUO - un sistem canale tip 
soclu, un sistem atrăgător din punct 
de vedere vizual, un sistem care 
economisește spațiul, în special 
pentru renovarea clădirilor rezidenția-
le și comerciale, unde instalarea 
îngropată nu este adesea o opțiune.

 Acesta este destinat liniilor 
electrice și țevilor de încălzire, oferind 
o soluție optimă de instalare mai ales 
pentru clădirile vechi și toate aplicați-
ile în care sunt necesare linii de 
alimentare și electrice într-un sistem 
comun.

Cu acest sistem compact „doi în 
unu”, țevile de încălzire și liniile 
electrice sau de date sunt direcționate 
într-un sistem comun de plinte. 
Separarea compartimentului termic 
asigură o izolare termică funcțională 
între compartimentul superior, care 
adăpostește țevile de încălzire și 
compartimentul inferior, în care sunt 

Soluții inteligente pentru spații 
rezidențiale și industriale: 

Sisteme de instalații electrice sigure sub 
marca “REHAU Cable Management by OBO”

direcționate cablurile electrice. 
Această „zonă tampon” împiedică 
pătrunderea căldurii generate în 
compartimentul de încălzire în 
compartimentul electric. 

În acest fel, căldura generată în 
compartimentul de încălzire nu 
pătrunde în compartimentul electric. 
O garnitură de etanșare suplimentară 
este disponibilă pentru o conexiune 
de perete personalizată a sistemului 
„doi în unu”.

Capacul de îmbinare al comparti-
mentului electric și de încălzire 
scurtează timpul de instalare și, de 
asemenea, previne acumularea 
prafului.

Sistemul este foarte ușor de așezat, 
deoarece nu sunt necesare soluții sau 
materiale speciale. Țevile de încălzire 
sunt așezate în partea superioară a 
canalului folosind suporturi de țevi de 
încălzire prin fixare fără izolație 
suplimentară și fără unelte. O gamă 
largă de accesorii permite conectarea 
la toate tipurile comune de calorifere. 
Un capac de îmbinare pentru compar-
timentele electrice și de încălzire 
scurtează, de asemenea, timpul de 
asamblare și împiedică colectarea 
prafului. În același timp, partea 
superioară cu forma sa sofisticată 
servește ca un finisaj armonios pentru 
imaginea de ansamblu.

Datorită unui sistem de conectare 
care este compatibil din punct de 
vedere tehnic și optic, cu RAUDUO 
instalarea aparatajului terminal este, 
de asemenea, ușoară. Pentru instala-
rea aparatajului clasic, este disponibil 
ca alternativă o carcasă goală, care 
include un capac.

Este atașat la perete cu ajutorul 
unor bride de fixare ceea ce garan-
tează o conexiune și o protecție împo-
triva smulgerii. Capacul canalului 
RAUDUO este, de asemenea, dispo-
nibilă cu o garnitură de etanșare 
potrivită pentru clădirile vechi pentru 
o conexiune de perete perfectă. 
Unghiul aplatizat asigură o reglare 
optimă.

 RAUDUO este o soluție globală 
completă, matură din punct de 
vedere tehnic și optic. Ca supliment la 
canalul combinat încălzire-electrice, 
REHAU oferă canalul de prindere SL / 
SL-L / SL-T în dimensiunile 20/50, 
20/70 și 20/110 pentru așezarea 
exclusivă a cablurilor electrice. În 
plus, canalul soclu RAUSOLO poate fi 
folosit doar pentru conductele de 
încălzire. Toate variantele au, de 
asemenea, o gamă largă de piese de 
formă și accesorii.

Canalul RAUDUO este testat și 
certificat în conformitate cu DIN EN 
50085-2-1și este disponibil în culorile 
alb crem și alb pur.

Va invităm sa aflați mai multe 
detalii pe noua pagina www.obo.ro. 

“REHAU Cable Management by OBO” le oferă clienților săi soluții inteligente cu cheltuieli cu materiale 
reduse, timpi de instalare mai mici. Cu programele sale stabilite pentru tehnologia electrică și de rețea, 
expertul polimer REHAU facilitează instalarea în condiții de siguranță și oferă soluții sofisticate atât pentru 
construcții rezidențiale cât și pentru cele non-rezidențiale.
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NTRIP include un protocol de sine 
stătător bazat pe HTTP şi 
adaptat la cerinţele de transfer al 

datelor GNSS. El permite difuzarea 
corecţiilor diferenţiale sau al altor tipuri 
de date GNSS, spre utilizatori staţionari 
sau in mişcare, prin intermediul inter-
netului. NTRIP permite accesul la 
internet prin reţele mobile bazate pe IP, 
cum sunt reţelele GSM, GPRS, EDGE 
sau UMTS. 

Prin utilizarea acestor corecții, 
operatorul poate colecta atât date 
despre locația traseului, cât și locația 
geografică, cu precizie la nivel topogra-
fic. RTK-Pro este proiectat pentru toate 
nivelurile de pregătire ale operatorilor, 
utilizând ecrane de localizare ușor de 
utilizat și intuitive. Toate datele din 
teren sunt trimise în cloud și păstrate în 
memoria internă a receptorului pentru 
examinare și exportare în programe de 
cartografiere externe.

Partea de înregistrare și descărcare 
date este asigurată de conexiunea de 
încărcare în timp real la serverul 
VMMAP prin conexiune celulară. 
Rularea unei analize pe portalul web 
VMMAP permite determinarea celei 
mai bune practici. Fișierele de date 
exportate pot fi în format .csv, shapefi-
le sau KML.

Toate receptoarele din noua serie 
vLoc3 sunt extrem de configurabile de 
către utilizator şi conțin opt moduri de 
localizare pasivă, modul de localizare a 
defectelor, modul SD (care arată 
direcția curentului de ieșire ) și o gamă 
de frecvențe configurabile de la 98Hz 
la 200kHz. Alertele audio și cu vibrații 

oferă avertizări pentru adâncime 
mică, suprasarcină, cabluri aeriene și 
balansare excesivă. 

Receptoarele din seria vLoc3 oferă, 
pe lângă ecranele clasice de localiza-
re, noi reprezentări avangardiste:

• Localizare vectorială - pentru 
localizare completă automată

• Grafic transversal - care arată 
atât maximul, cât și minimul, oferind 

simultan măsurarea imediată a 
semnalului distorsionat

• Vedere plan - afișarea orientării 
relative a cablului/conductei omnidi-
recțional

• Masuratori simultane de: intensi-
tate câmp, adâncime, curent, distor-
siune câmp

Generatoarele vLoc3 Pro, cu puteri 
de ieşire de 5W și 10W, au frecvențe, 

pentru cuplajul inductiv și prin 
conexiune directă, selectabile de la 
98Hz la 200kHz, funcția SD pentru 
identificarea direcției semnalului de 
ieşire, ohmmetru pentru măsurarea 
rezistenței buclei până la 1MΩ și un 
voltmetru intern. Afișajul matricial cu 
iluminare de fundal cu LED afişează 
curentul de ieșire, tipul de conexiune, 
tensiunea de ieşire, rezistența buclei, 
frecvența, volum difuzor, starea 
bateriei și avertizare prezență de 
tensiune periculoasă.

Aplicația MyLocator3 permite 
configurarea receptoarelor prin 
activarea sau oprirea funcțiilor, 
selectând frecvențele la care are 
acces utilizatorul și creând ecrane de 
pornire personalizate. Atunci când 
locatorul este conectat la un compu-
ter care rulează software-ul gratuit 
MyLocator3, programul va căuta 
automat în baza noastră de date cele 
mai recente software, atât pentru 
locatorul de trasee, cât și pentru 
aplicația desktop.

vLoc3 RTK-Pro primul 
locator cu precizie 
topografică GNSS

by

Receptorul vLoc3 RTK-Pro este primul care adaugă precizie 
RTK GNSS unui locator de trasee, cabluri și conducte îngropate. 
Utilizarea modulului de tip celular intern RTK-Pro cu capabilități 4G 
LTE, oferă operatorului capacitatea de a se conecta la protocolul 
NTRIP RTK (Real-Time Kinematic) care oferă corecții RTCM 3.

SebaKMT - Seba Dynatronic 
GmbH

Reprezentanta in Romania
www.sebakmt.com/ro
www.ro.megger.com

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

CONSULTANȚĂ DE PROCES SOFTWARE DE INGINERIE IMPLEMENTARE SUPORT GLOBAL

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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„Viața noastră de zi cu zi depinde 
de rețeaua de alimentare cu energie 
electrică, care este prezentă în 
fiecare gospodărie, clădire de birouri, 
stâlpi de iluminat sau locație care 
necesită curent electric. Dar prin 
aceste cabluri se poate transporta, în 
afară de energie electrică și informa-
ție, astfel încât echipamentele de la 
capătul rețelei pot deveni inteligente", 
așa cum a spus Cristian Gheorghe, 
director de vânzări Telecom Solutions 
la Prysmian Group la evenimentul 
Business Review Rising Cities. Smart 
Future 2020.

„Acum doi ani, împreună cu ICI 
(Institutul Național de Cercetare și 
Dezvoltare în Informatică), am ținut o 
conferință numită Convergența 
rețelei. La acea vreme, principala 
oportunitate a fost dată de necesita-
tea ca furnizorii de energie să schim-
be rețelele învechite sau să instaleze 
contoare inteligente și strategia 
autorităților de a avea conectivitate 
universală pentru fiecare cetățean. 
Așa că am început o discuție în care 
ne-am propus să unim rețelele de 
alimentare cu energie și de comunica-
ții într-un singur cablu ”, a spus 
Cristian Gheorghe. 

„După dezbateri, am reușit să 
creăm un grup de lucru și mi s-a cerut 
să vin cu câteva studii de caz pe care 
le voi prezenta aici pentru prima dată. 

Un raport al ITU din 2017 a 
verificat modul în care este percepută 
colaborarea dintre cele două industrii 
în țările UE, energia și comunicațiile. 
În timp ce energia are avantajul de a 
fi peste tot, comunicațiile fac parte 
din toate strategiile viitoare. Studiul a 
evidențiat două țări care pot îmbună-
tăți situația actuală, România și 
Albania. Pe de o parte, legislația 
trebuia completată și, pe de altă 
parte, era necesară crearea agenții-
lor de reglementare care să suprave-
gheze implementarea. 

Unul dintre primele proiecte în care 
am propus cabluri hibride a fost 
pentru un proiect de iluminat inteli-
gent în care rețelele de energie și 
comunicații sunt în mod normal 
proiectate ca rețele separate. Folosi-
rea unei rețele de cablu hibrid 
transforma stâlpii de iluminat in 
hub-uri de comunicații, pentru că 
fibra optică ajunge la fiecare stâlp 
unde este necesar. Am propus 
municipalității Slatina să instaleze 
pentru unul dintre proiectele lor un 
cablu hibrid care să includă energie și 
2 fibre optice per stâlp ce pot susține 
ulterior toate serviciile de telecomuni-
cații necesare zonei în care este 
instalat stâlpul (camere de suprave-
ghere, routere, senzori). Astfel, stâlpii 
vor deveni noduri optice pentru comu-
nicații.

Un alt proiect pe care l-am avut în 
Slatina a fost să instalăm în 2 blocuri 
de apartamente cabluri hibride care 
au plecat de la fiecare contor de 
energie la apartamente înlocuind 
rețelele electrice vechi existente. 
Electricienii au învățat foarte rapid 
cum să instaleze cablul hibrid și 
acum, fiecare apartament are două 
fibre optice instalate prin cablurile 
electrice și terminate lângă cutia de 
siguranțe într-o elegantă cutie de 
legătură. Nu sunt necesare lucruri 

complicate pentru a aduce fibra în 
casă prin cablul de alimentare, dar 
economiile de materiale și timp de 
instalare, cât și exploatare ulterioară 
sunt mari.

Așa cum știți în multe blocuri de 
apartamente utilitățile sunt la ușa 
consumatorului. Energie, apă, gaz, 
plus aproximativ trei operatori de 
comunicații! Cu ajutorul unei rețele 
hibride se pot colecta datele de la 
cititoarele inteligente de la fiecare 
utilitate și astfel permite în afară de 
citirea automată și o optimizare a 
consumului. 

Un alt proiect pilot realizat la 
Slatina și care poate fi aplicat în orice 
unitate de producție este fabrica 
inteligentă. Rețele de astăzi sunt 
separate, de exemplu cea de teleco-
municații colectează date de la 
mașini și printr-o rețea densă de 
cabluri ethernet și fibră optică datele 
ajung la servere. Desigur, cablurile de 
telecomunicații sunt instalate pe o 
rută separată de cablurile de alimen-
tare. Ceea ce ne-am propus și 
realizat întru-un proiect pilot a fost să 
combinăm aceste două rețele. Rețea 
convergentă este mult mai ieftină și, 
în plus, aducem fibra optică la 
mașini. Acest lucru va permite o 
actualizare de la simpla citire a 
senzorilor la o comunicare bidirecțio-
nală cu o lățime de bandă foarte 
mare.

 O rețea inteligentă permite oame-
nilor să-și controleze amprenta de 
carbon asupra mediului. Toate datele 
trebuie corelate, iar rețeaua ar trebui 
să permită consumatorului să inter-
acționeze și să-și optimizeze impac-
tul.” Adică este necesară comunica-
rea în ambele direcții. Avem nevoie de 
o infrastructură inteligentă care să 
ajungă e toate acestea cu echipa-
mente produse la nivel local și o 
putem face folosind informații 100% 
românești.”

VIITORUL REȚELELOR  
SE BAZEAZĂ PE CONVERGENȚĂ

Transmiterea energiei și a datelor prin noul nostru cablu hibrid 
satisface fiecare gust și oferă o sferă nouă de posibilități.

O lume întreagă prin intermediul 
unui singur cablu

CARACTERISTICI PRINCIPALECABLURI HIBRIDE PENTRU REȚELE
INTELIGENTE
Pentru a contribui la consolidarea rețelei 
Smart Grid, Prysmian Group România vine cu 
cu o soluție inovatoare care oferă o sferă nouă 
de posibilități: un cablu hibrid ce permite 
transmiterea de energiei și a datelor. 

Noul cablu hibrid CYY-F-FO care include două 
fibre optice BendBrightXS pe lângă conduc-
toarele de energie, vă permite să faceți 
economii substanțiale de costuri și timp. Veți 
putea beneficia de electricitate și transmisie 
de date simultan iar instalarea va fi mai 
curată, mai simplă și mult mai rapidă. 

Cablul hibrid CYY-F-FO:

• poate reprezenta cea mai bună soluție de
cablare pentru a casele inteligente cu
aparatură electrocasnică conectată  în mod
inteligent ce permite gestionarea eficientă a
fluxurilor de energie și de date în clădiri;

• este soluția optimă oriunde este nevoie de
transmisie combinată de date și energie
electrică, permițând costuri reduse și
economisire de timp. Contactați-ne pentru detalii:

Prysmian Cabluri și Sisteme S.A.
Tel.: +40 316 306 695 
E-mail: customercare.romania@prysmiangroup.com
www.prysmiangroup.ro

Design compact

Instalare rapidă

Costuri reduse

Aprobare rapidă pentru 
implementare

Amprentă de carbon redusă

Costuri logistice reduse

O singură echipă de instalare
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Pentru mai multe informații vă rugăm să 
contactați:

Media Relations    ABB Ltd
Phone: +41 43 317 71 11; Affolternstrasse 44

Email: media.relations@ch.abb.com  
8050 Zurich / Switzerland

          accelerează inovația în 
domeniul mobilității electrice 

prin deschiderea unui nou centru 
global de cercetare și dezvoltare
Consolidându-și poziția de lider de piață în infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice, 
Laboratorul de Inovare pentru Mobilitate Electrică ABB va găzdui 120 de specialiști care lucrează 
la soluții de următoare generație
Concepută pentru a stimula 

viitoarele inovații în domeniul mobili-
tății electrice, unitatea de 10 milioane 
dolari și de 3.600 m2, se află în 
campusul Universității de Tehnologie 
Delft, din Olanda și va gestiona 
dez¬voltarea viitoare a portofoliului 
ABB, precum și proiecte de cercetare 
și dezvoltare pentru vehicule elec¬tri-
ce. În anul 2020, Universitatea a fost 
clasată printre primele 15 universități 
de inginerie și tehnologie din lume (1).

Investind 30 de milioane de dolari 
într-un Centru de Excelență global și 
o unitate de producție pentru 
in-frastructura de încărcare a vehicu-
lelor electrice, care urmează să fie 
deschise anul viitor în Italia, labora¬-
torul din Delft subliniază planurile 
ABB de creștere a investițiilor în 
susținerea ledership-ului său în 
dome¬niul tehnologic.

Frank Muehlon, Directorul afacerii 
globale ABB pentru soluții de in-
frastructură de mobilitate electrică, 
comentează: „Inovația este în sângele 
nostru - ABB a deschis calea în 
domeniul încărcării vehiculelor 
elec-trice și este mândră că a jucat un 
rol cheie în cresterea gradului de 
acceptare a a vehiculelor electrice 
(VE) în întreaga lume. De aceea am 
vrut să înființăm laboratorul de 
inovare pentru mobilitate electrică în 
Delft, în inima campusului universitar, 
unde suntem înconjurați de cele mai 
strălucite talente și start-up- uri 
tehnologice din Olanda.”

Complexul, care va găzdui până la 
120 de specialiști, marchează întoar-
cerea activității de încărcare a VE a 
ABB la locul de unde aceasta a luat 
ființă . Într-adevăr, studenții care au 

fondat Epyon (start-up-ul de încărca-
re a VE achiziționat de ABB în 2011), 
sunt foști studenți de la Universitatea 
de Tehnologie Delft.

„În cadrul ABB Electrification, 
investim aproximativ 400 de milioane 
de dolari pe an în cercetare și dez-

vol-tare pentru a ne asigura că ne 
menținem în fruntea leadership-ului 
tehnologic și că stabilim standardul în 
ceea ce privește mobilitatea durabilă. 
În cadrul acestei investiții, ne concen-
trăm pe depășirea limitelor mobilității 
electrice, în principal în zonele de 

încărcare, stocare și digitalizare. Noul 
laborator ne va per¬mite să ne 
consolidăm colaborarea cu producă-
torii de vehicule electrice pentru a 
stimula performanța și progresul în 
întregul sector”, a adăugat Muehlon.

Asigurând conexiunea perfectă 
între vehicule, stații de încărcare, 
rețele de încărcare și rețea, împreună 
cu sistemele software care le susțin, 
reprezintă un punct cheie pentru ABB. 
Laboratorul de Inovare pentru 
Mobilitate Electrică a fost echipat cu 
cea mai recentă tehnologie pentru a 
ne asigura că încărcătoarele ABB sunt 
compatibile cu toate tipurile de 
vehicule. Simulatoarele au fost 
construite exact în acest scop, 95% 
din toate testele urmând să fie efectu-
ate cu o copie digitală a vehiculelor.

Pentru a testa performanța vehicu-
lelor pe temperaturi foarte ridicate 
sau scăzute, ABB a dezvoltat camere 
speciale de testare a în anumite 
condiții de mediu, unde soluțiile vor fi 

supuse unor condiții ex¬treme, 
inclusiv unor temperaturi de la -40 
până la +100 grade Celsius și umidi-
tate ridicată. Atriumul este suficient 
de mare astfel încât producătorii să-și 
conducă mașinile, autobuzele sau 
camioanele într-un mediu cald și 
controlat pentru a efectua teste, ceea 
ce va ajuta la avansarea încărcării 
pentru segmentul vehiculelor grele în 
creștere rapidă.

În cadrul angajamentului ABB de a 
sprijini o societate cu emisii reduse de 
carbon, a fost vital, nu doar să să se 
creeze o clădire care să poată avansa 
progresul în mobilitatea durabilă, ci și 
să se creeze o clădire care să minimi-
zeze impactul său asupra mediului.

Pentru încălzire și răcire, complexul 
ABB va fi conectat la instalația de 
încălzire / răcire geo-termala a 
Uni-versității de Tehnologie Delft. 
Acoperișul va fi cu panouri solare, cu 
invertoare solare pentru a converti 
curentul continuu de la energia solară 

în curent alternativ, care, împreună cu 
sistemul avansat de management al 
clădirii ABB pentru controlul climei, 
iluminatului și sistemului de stocare a 
bateriei, vor permite efectuarea unor 
teste pentru ca energia sa fie transmi-
sa înapoi în rețea.

În noiembrie anul acesta, ABB a 
anunțat că va crește cheltuielile 
pentru cercetare și dezvoltare și va 
aloca, cheltuieli digitale de aproxima-
tiv 5% din veniturile anuale de busi-
ness. Această abordare creează o 
valoare superioară pentru clienți și 
conduce la o calitate mai bună a 
veniturilor pentru companie, concen- 
trându-se pe segmentele cu creștere 
ridicată, inclusiv mobilitatea electrică. 
ABB are în întregul grup în jur de 
7.000 de angajați în cercetare și 
dezvoltare, dintre care 60% se 
concentrează pe dezvoltarea de 
software și inovații digitale.

ABB a intrat pe piața de încărcare a 
VE în 2010 și, până în prezent, a 
vândut peste 17.000 de încărcătoare 
rapide ABB DC în 80 de țări. Angaja-
mentul său de a conduce progresul în 
mobilitatea electrică este ilus¬trat în 
cel mai clar mod prin parteneriatul cu 
Campionatul Mondial ABB FIA 
Formula E, care urmează să intre în 
cel de-al patrulea sezon. Începând 
din sezonul 9, în 2022-23, ABB va 
deveni furnizor oficial al ve¬hiculelor 
participante la campionat.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) este o 
companie globală de tehnologie de 
vârf care stimulează transformarea 
societății și a industriei în scopul 
realizării unui viitor mai productiv și 
mai durabil. Prin conectarea de 
software la portofoliul său de electri-
ficare, robotică, automatizare și 
acționări, ABB împinge limitele 
tehnologiei, conducând performanța 
spre niveluri superioare. Având o isto-
rie de excelență de peste 130 de ani, 
succesul ABB este realizat cu ajutorul 
celor aproximativ 110.000 de angajați 
talentați din peste 100 de țări. 

www.abb.com
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SKINTOP® FIBER permite fixarea 
concomitentă a douăsprezece cabluri 
de fibră optică folosind o singură 
presetupă

Pentru a oferi clienților soluții 
inovative și adaptate diverselor 
aplicații, LAPP are în portofoliul 
brandul SKINTOP®, care cuprinde o 
gamă mare de produse.

Presetupele SKINTOP® FIBER 
sunt proiectate pentru aplicații in 
industria 4.0 și arhitecturi de rețea 
FTTx. Într-o singură presetupă, pot 
fi introduce până la douăsprezece 
cabluri de fibră optică.

Acest lucru se datorează utilizării 
unui insert de etanșare inovatoar, 

realizat dintr-un material moale 
(cauciuc etilen propilen dienic 
-EPDM). 

Modul de prindere este unul 
delicat pentru fibre, astfel încât se 
asigură o fixare și etanșare perfectă, 
fără a afecta performanța transmisiei. 

Datorită orificiilor cu fante din 
inserția de etanșare, se pot fixa 
chiar și cablurile din fibră optică 
pre-asamblate. 

Un alt avantaj îl reprezintă insta-
larea simplă, chiar și în spații 
restrânse. De asemenea, împiedică 
îndoirea sau fixarea necorespunză-
toare a cablurilor din fibră optică.

Noile inserturi SKINTOP® DIX-M 
AUTOMATION garantează o fixare 
optimă a cablurilor de date 

pre-asamblate și asigură fixarea 
cablurilor cu diametrul exterior de 
3-10mm.

Utilizate împreună cu presetupele 
SKINTOP® și SKINTOP® CLICK, cu 
filet de fixare metric, se realizează o 
prindere ideală a cablului. 

Dacă inelul de etanșare fixează 
perfect cablul, se poate obține clasa 
de protecție IP 68.

Primele presetupe fără plumb,  
de pe piață

Începând din luna august 2020, 
LAPP a lansat primele presetupe 
metalice pentru cabluri, produse din 
alamă fără plumb. De ce această 
schimbare? 

de Areta Rîpeanu

Întotdeauna am ales să oferim 
clienților soluții durabile, iar proiec-
tul care conține produse fără plumb 
vă permite un produs final sustena-
bil și performant, pregătit pentru 
viitor. 

Primele modele cu această 
caracteristică sunt SKINTOP® MS-M 

și MS-SC-M, precum și contrapiulița 
SKINDICHT® SM-M. 

Presetupele fără plumb din 
portofoliul LAPP au aceleași propri-
etăți mecanice și rezistență la 
coroziune precum și EMC. De 
asemenea, respect protecția IP68 
confirmată la numeroase teste 

efectuate în laboratoarele proprii și 
de către organizațiile externe.

Vă stăm mereu la dispoziție cu 
informații tehnice și consultanță de 
specialitae pentru proiectele dum-
neavostră. Pe site-ul www.lapp.ro, 
puteți viziona tutoriale sau docu-
mente cu specificații tehnice.

Sigilarea reprezintă una dintre cele mai mari provocări, 
indiferent de mediul și industria în care trebuie 
implementat proiectul. În dulapurile de comandă 
sau cutiile de conexiuni, nimic nu funcționează fără 
presetupe. Protejează cablurile și conductorii de 
influențele mecanice precum și de temperaturile 
ridicate, izolează și asigură fixarea corectă. 

Presetupe 
personalizate 
marca LAPP
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A. Precizari
Sistemele de iluminat public reprezinta o instalatie 

electrica functionala, deoarece:
a). are rolul de a asigura microclimatul luminos confor-

tabil pentru spatii exterioare in care se desfasoara activita-
ti umane;

b). este o instalatie de utilizare, in proprietatea, de regu-
la, admistratiilor publice, fiind delimitate de reteaua 
furnizorului de energie, conform reglementarilor tehnice, 
de contorul electric.

Componenta de baza a sistemului de iluminat public 
este echipamentul electric-STALP PENTRU ILUMINAT.

Lampa electrica, amplasata in corpul de iluminat, 
deoarece este alimentata cu energie, fiind expusa la 
tensiune electrica, face ca ansamblul STALP PENTRU 
ILUMINAT sa aiba caracterul de ECHIPAMENT ELECTRIC.

Pentru ECHIPAMENTUL ELECTRIC- STALP PENTRU 
ILUMINAT- se impune, ca pentru orice echipament 
electric, asigurarea protectiei la soc electric.

Canalizatia electrica amplasata pe sau in interiorul 
stalpului are rolul de a asigura alimentarea cu energie 
electrica a lampii/lampilor si protectia la soc electric 

Pentru sustinerea ansamblului corp iuminat+consola, se 
pot folosi urmatoarele tipuri de stalpi:

• proprii, respectiv sunt utilizati numai pentru realizarea 
sistemului de iluminat exterior fiind in proprietatea exclusi-
va a unui consumator;

• comuni, respectiv stalpii au, in primul rand rolul de a 
sustine canalizatia electrica destinata a asigura distributia 
energiei electrice la consumatori, iar in al doilea rand, cu 
acordul furnizorlui de elergie electrica si cu anumite 
restrictii, pot fi folositi si pentru sustinerea corpului de 
iuminat+consola, componente ale sistemului de iluminat 
public.

Indiferent de tipul de stalp, ca pentru orice echipament 
electric deci si pentru STALP PENTRU ILUMINAT se 
impune realizarea legaturilor interioare intre componentele 
sale bune conducatoare de electricitate. care nu fac parte 
din circuitul curentilor de lucru. Ansamblul acestora 
reprezinta CARCASA/ MASA echipamentului electric.

In cazul stalpilor comuni, protectia la soc electric se 
asigura, in prima instanta de furnizorul de elergie electri-
ca, conform reglementarilor proprii, respectiv:

• (PE 132/ 2003-Normativ pentru proiectarea reţelelor 
electrice de DISTRIBUTIE publică: in care se precizeaza: 
„1.1. Domeniul de aplicare, obiectul şi scopul normativului

1.1.1. Normativul se aplică la proiectarea reţelelor 
electrice de distribuţie de 110 kV medie tensiune (20 kV) şi 

joasă tensiune (400/230 V) urbane şi rurale, pentru 
alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici, 
terţiari, şi micii consumatori.

Nu se aplică la proiectarea branşamentelor şi coloa-
nelor, care se dimensionează în conformitate cu PE 
155/94 şi I 7/2002” (cu atat mai putin NU SE APLICA la 
consumatori, respectiv in retelele de utilizare, n.a.-nota 
autorului.)

Pentru Sistemele de iluminat public, reglementarile 
tehnice care se aplica sunt :

• 1RE-Ip3-1991 indrumar Iluminat Public elaborat de 
ICEMENERG Bucuresti, la comanda RENEL. Acesta 
reglementeaza coexistenta retelelor de distributie cu 
sistemul de iluminat public, respectiv cazul stalpilor 
comuni. 

• 1 RE-Ip 30/2004. Indreptar de proiectare şi execuţie a 
instalaţiilor de legare la pâmănt- Instituţia responsabilă de 
elaborarea îndreptarului: S.C ELECTRICA - S.A

• NP I7/2011-Normativ privind proiectarea, execuţia şi 
exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor.

B. Asigurarea protectiei la soc electric la sistemul de 
iluminat public

 In sistemele de iluminat public care au utilizat stalpi 
comuni, realizate pana in 2011, protectia la soc electric 
s-a asigurat :

• conform 1RE-Ip3-1991 respectiv, citez: 
„6. Protectia impotriva electrocutarilor in instalatiile de 

iluminat public .
6.1. In instalatiile de iluminat public protectia impotriva 

electrocutarilor se realizeaza prin legarea la nul, conform 
STAS 6613-83 „ Instalatii de legare la nul de protectie” 
Conform fig 6.1-3.
Constatari 

In nici una din variante, NU se realizeaza si legarea la 
pamant a echipamentului electric STALP PENTRU 
ILUMINAT, se aplica retea TN-C, cu separarea PEN-lui la 
nivelul fiecarui stalp. 

Desi figurile sunt pentru retea TN, respectiv legarea la 
nul, in legende se mentioneaza, in mod eronat sintagma 

borna de legare la pamant a stalpului, in loc de borna de 
protectie a stalpului, care in retea TN se leaga la neutrul 
alimentarii prin PEN/PE (caz reprezentat in figuri) iar in 
retea TT se leaga la o priza de pamat.

Legarea PEN la pamant (ca masura de siguranta, 
respectiv asigurarea unei cai suplimentare prin pamant, 
pentru curentul de defect in cazul intreruperii conducto-
rului PEN, masura de siguranta similara cu cea care 
interzice trecerea PEN/PE prin aparate electrice de 
comutare sau protectie ) se realizeaza conform 1RE-
Ip3-1991, citez: 

„6.2. Conductorul de nul al retelei de alimentare se 
leaga la pamant in apropierea sursei de alimentare (post 
de transformare), la capetele liniilor sau ramificatiilor, la 
toate punctele de alimentare sau cutii de distributi”.

Masura suplimentara de protectie la soc electric se 
asigura prin intreruperea automata a alimentarii de catre 
PACD ( destinata, in primul rand, pentru protectia retelei 
electrice de distributie) in timpul impus de NP I7/2002 
(tab 4.1.)

• conform PE 132 citez :
5.4. Se interzice proiectarea unor reţele care au 

neutrul tratat diferit de alte reţele cu care urmează a fi 
legate galvanic.

5.5. În reţelele de distribuţie de joasă tensiune, neutrul 
reţelelor se va lega rigid la pământ la PT şi repetat, în 
reţea, conform STAS 12604/90” 

Consideratii cu privire la 
asigurarea protectiei la soc electric 

la sistemul de iluminat public
de Ignat Jan*

* dr. ing. expert si verificator tehnic, specialitatea Ie, conform Legii 10 a calitatii in constructii
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Protecţia împotriva tensiunilor accidentale se va face 
în conformitate cu prevederile grupei de standarde STAS 
12604.

• conform 1 RE-Ip 30/2004, citez :
„1.1. Domeniul de aplicare
1.1.1. Prezentul îndreptar se aplică în cazul instalaţiilor 

şi echipamentelor electrice din obiectivele energetice 
(centrale, staţii, posturi de transformare, puncte de 
alimentare, linii de transport şi distribuţie).” 

„1.1.5. Elementele care trebuie legate la pământ (sau la 
nul în cazul schemei TN) pentru protecţia împotriva 
electrocutărilor sunt indicate în STAS 12604/4-89.... cum 
sunt:

a) carcasele echipamentelor şi utilajelor fixe şi mobile 
(excavatoare, drăgi etc.) ale instalaţiilor electrice, inclusiv 
elementele de susţinere ale acestora (metalice sau din 
beton armat);....................................................................

d) stâlpii metalici sau din beton armat ai liniilor electrice 
aeriene (LEA) din zonele cu circulaţie frecventă din locali-
tăţi; în toate cazurile va fi asigurată continuitatea electrică, 
până la nul (în cazul schemei TN n.a.) sau până la priza 
de pământ, (în cazul schemei TT n.a.), între armăturile, 
suporturile metalice ale izolatoarelor, traversele şi conso-
lele metalice şi armătura stâlpului metalic sau din beton 
armat.

3.1.3. Instalatii de legare la pamânt pentru protectia 
prin legare la nul din reteaua de joasa tensiune (schema 
TN)

3.1.3.1. Reguli generale
Pentru o instalatie electrica de joasa tensiune se va 

realiza, de regula, protectia prin legare la nul, respectân-
du-se prevederile standardelor 12604/4-89 si 12604/5-
90.

Când se aplica protectia de legare la nul, se vor realiza 
totdeauna legaturi suplimentare la pamânt în conformitate 
cu prevederile standardului STAS 12604/5-90.

Conform acestui standard se vor realiza legaturile la 
pamânt la bornele si barele de nul ale tuturor tablourilor 
de distributie si pe traseele conductoarelor de nul ale 
retelelor aeriene, ......

În cazul reţelelor electrice cu conductoare izolate 
torsadate se admite ca pentru protecţia împotriva atingeri-
lor indirecte la stâlpul respectiv să se aplice o izolare de 
protecţie (conform definiţiei de la pct.1) a conductoarelor 
faţă de stâlp în loc de legare la nul (a se vedea STAS 
12604/5-90).

3.1.3.6. Corpuri de iluminat
Corpurile de iluminat care conform STAS 12604/5-90 

trebuie racordate la instalaţia de protecţie prin legare la 
nul, vor avea borne de protecţie.

Legarea la instalaţia de protecţie se va face numai 
printr-un singur conductor (separat de conductorul de nul 
de lucru). Conductorul de protecţie se va lega fie la nul,( în 
cazul schemei TN, varianta in care SE DISTRIBUIE con-
ductorul de protectie PEN/PE n.a.), fig 2a fie la instalaţia 
de legare la pământ (în cazul schemei TT, varianta in care 
NU SE DISTRIBUIE conductorul de protectie PEN/PE n.a.), 
fig 2b. 

La corpurile de iluminat, în nici o situaţie nu se impune 
vreo măsură suplimentară de protecţie faţă de simpla 

legare, fie la nul, fie la instalaţia de legare la pamant” 
• conform NP I7/201, citez 
„3.3.2.3 Reţeaua TN are un punct al alimentării legat 

direct la pământ, masele instalaţiei fiind legate în acest 
punct prin conductoare de protecţie” (PEN/PE, fig 2a, n.a.) 

3.3.2.8 Reţeaua TT are un punct al alimentării legat 
direct la pământ, masele instalaţiei electrice fiind legate la 
prize de pământ independente faţă de priza de pământ a 
alimentării” (PEfig 2b, n.a.)

Conform STAS 12604 si asa cum mentioneaza si PE 132 
(5.4. Se interzice proiectarea unor reţele care au neutrul 
tratat diferit de alte reţele cu care urmează a fi legate 
galvanic) este interzisa realizarea din secundarul aceleeasi 
surse a doua tipuri de retele in special a Retelei TN si a 
Retelei TT. 

Aceasta interdictie este impusa deoarece, conform fig 
3. in cazul unui defect de izolarie la o carcasa legata la 
pamant (Retea TT, pe care trebuie sa se regaseasca max 
40V - daca se masoara in zona de petential nul a prizei de 
pamant), intre conductorul de protectie al Retei TN (si 
toate carcasele legate la acesta) si pamant, in zona de 
potential nul a prizei de pamant a sursei se masoara max 
180V, ceea ce determina soc electric letal- electrocutare 
pentru persoanele ce ating una din carcase, la consumato-
rul ce aplica Retea TN, desi la acesta nu s-a produs un 
defect care sa determine soc electric.

C. Concluzii
1. În România şi în Comunitatea Europeană, marea 

majoritate a consumatorilor sunt alimentaţi de la reţele 
electrice care au punctul neutru legat la pământ (simbol 
T) şi distribuit în reţea prin PEN, simbol N, rezultand 
Retea TN.

2. Sistemele de iluminat public sunt alimentate, prin 
retele proprii, de la surse comune cu alti consumatori, de 
la Retea TN 

3. Ca urmare masura principala de protectie la soc 
electric este legarea echipamentului electric -STALP 
PENTRU ILUMINAT la conductorul neutru de protectie 
PEN/PE .

3. Conform Reglementarilor tehnice, se interzice ca 
din secundarul aceleeasi surse (post trafo) consumatorii 
sa aplice, ca masura principala de protectie la soc 
electric, retea TN si TT.

4. Cu toate acestea, in practica, sunt situatii in care 
se aplica si legarea la pamant a FIECARUI STALP 
PENTRU ILUMINAT, alimentat de la Retea TN ( in unele 
cazuri priza de pamant este unica si distribuita !!!) fara 
a justifica aceasta solutie cu argumente din reglementari 
tehnice sau cu referire la cerinte care nu se impun, sau 
se impun prin calcul adecvat, de ex. pentru ca se 
considera stalpul dispozitiv de captare a loviturii directe 
de trasnet .

5. In reteaua de distributie a furnizorului exista stalpi 
legati la pamant, dintre care unii nu sustin si conso-
le+corpuri de iluminat, ca urmare aceasta legatura nu 
este impusa de protectia la soc electric a echipamentului 
electric -STALP PENTRU ILUMINAT.

6. Conform MANUALULUI CALITATII VOLUMUL II 
-Procedura tehnica de verificare a calitatii montajului 
stalpilor de iluminat cu panouri fotovoltaice acumularea 

energiei in boxuri de baterii si sursa de lumina lampa 
LED in curent continuu, se impune legarea la pamant a 
stalpului, dar aceasta este o legare la pamant functiona-
la, masuri de protectia la soc electric nefiind necesare 
datorita tensiunilor reduse cu care se opereaza. 

7. Pentru echipamentul electric STALP PENTRU 
ILUMINAT, în nici o situaţie, nu se impune si o măsură 
suplimentară de protecţie faţă de simpla legare, fie la 
nul, fie la instalaţia de legare la pamant.

8. Daca echipamentul electric STALP PENTRU ILUMI-
NAT este alimentat de la reţeaua TT, masa/carcasa 
acestora se va lega la prize de pământ independente 
Rp1, faţă de priza de pământ a alimentării, Rp, fig 3.

9. In retea TT exista doua variante de distribuire a 
conductorul neutru de lucru, una in care acesta se 
distribuie, are nivel de izolatie similar cu conductoarele 
de faza si este trecut, prin aparate de comutare si 
protectie, fig 3.4. si alta in care acesta nu se distribuie, 
fig 3.5, din NP I7/2011. 

Evident, nu se distribuie conductor neutru de protec-
tie, care sa aiba legatura cu punctul neutru al sursei. 

Exista conductor de legare la pământ de protecţie– 
conductor de protecţie prevăzut pentru a realiza legarea 
la pământ de protecţie si conductor de legare la pământ 
– conductor care asigură o cale conductore sau o parte a 
unei căi conductoare, între un punct dat al unei reţele, al 
unei instalaţii sau al unui echipament şi o priză de 
pământ sau o reţea de prize de pământ (conform cap. 2 /
I7/2011, n.a.). 

10. La proiectarea Sistemelor de iluminat noi, sau a 
extiderilor, se va realiza retea TN-S, din punctul de 
aprindere sau din cutia de conexiuni aferenta extinderii 
iar, conform NP I7/2011 si a GEx-012/2015, intrerupa-
toarele automate se vor echiparea si cu DDR. 

Fig. 2
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Indiferent de numărul de panouri 
dintr-un sistem fotovoltaic, trebuiesc 
conectate între ele cu echipamente 
care transformă energia solară într-o 
formă utilă sau o stochează. Conexiu-
nile sunt realizate cu cabluri flexibile, 
majoritatea cu un singur conductor, 
dar nu orice cablu va funcționa bine 
în acest rol.

Condiții de mediu dificile
Din exterior, instalația fotovoltaică 

dă impresia unui mediu foarte 
prietenos, fără șocuri, vibrații și alte 
probleme, însă aceasta este o 
imagine înșelatoare. Sistemele solare 
sunt expuse la toate condițiile de 
mediu, fiind plasate în aer liber, de 
aceea trebuie să fie pregătite să 

confrunte aceste inconveniențe. 
Când sunt expuse la lumina soarelui, 
în anotimpurile foarte calduroase, 
cablurile și conectorii se încălzesc 
ajungând la temperaturi extreme, 
mult mai mari decât temperatura 
mediului ambiental, iar prin expune-
re la radiaţii UV, izolația poate 
deveni mată sau casantă și în final 

SOLARFLEX® - Cea mai bună soluție 
pentru industria fotovoltaică

Inside Sales Specialist Gabriel Cotoară

Atunci când construim propria noastră instalație fotovoltaică, fie că este o clădire, fabrică 
sau un parc fotovoltaic cu o capacitate de zeci sau sute de MW, ne confruntăm cu nevoia de a 
conecta toate elementele unui astfel de sistem. Și, deși ar părea simplu să instalezi o serie de 
panouri fotovoltaice, condițiile din aceste sisteme solare demonstrează contrariul, generând 
multe provocări pentru instalatori. De aceea, alegerea cablurilor și accesoriilor corecte pot evita 
anumite greșeli care ar putea duce la consecințe grave în timp.

cablul se deteriorează. 
Totodată, pe timp de iarna trebuie 

să fie rezistente la temperaturi foarte 
joase sau îngheț. Pe lângă radiațiile 
solare, există și alți factori importanți 
de expunere care pot produce efecte 
nedorite, cum ar fi stratul de ozon din 
compoziția atmosferei, umezeala sau 
diverse substanțe chimice care pot 
ajunge în vecinătatea cablurilor.

În unele locații pot apărea amenin-
țări suplimentare, una din ele fiind 
data de prezența rozătoarelor, care 
apar în principal în zonele agricole. 
Aceste animale tind să roadă izolația 
și chiar să distrugă complet cablurile. 
Toți acești factori trebuie luați în 
considerare la selectarea cablurilor.

Consecințe serioase

Contrar aparențelor, deteriorarea 
instalației fotovoltaice nu duce numai 
la „a nu produce energie electrică în 
celulă“ . De multe ori distrugerea unui 
cablu poate chiar să oprească 
complet producția de energie. 
Desigur, un astfel de cablu deteriorat 
trebuie înlocuit cât mai curând posibil 
pentru a restabili eficiența deplină a 
instalației și a elimina riscul de a 
genera scânteie, flacără sau arcuri 
electrice care vor duce la aprindere și 
în consecință la incendiu.

Cabluri alese corect

În fața tuturor acestor amenințări și 
a potențialelor consecințe, merită să 
construiți centrale fotovoltaice? 

Desigur, deoarece există pe piață 
cabluri și conectori speciali care vă 
permit să faceți față problemelor 
descrise. Datorită certificărilor 
corespunzătoare , standardelor de 
conformitate și a garanțiilor, instalația 
va fi complet sigură și eficientă timp 
de mulți ani. Un exemplu de astfel de 
cabluri, special dezvoltate pentru 
instalațiile fotovoltaice și eliminarea 
riscurilor asociate, sunt familia 
SOLARFLEX® din seria H1Z2Z2-K a 
companiei HELUKABEL. Acestea sunt 
nu numai durabile și flexibile, ci și 
rezistente la radiațiile UV (în confor-
mitate cu EN 50618) și ozon (în 
conformitate cu EN 50396). Pot fi 
instalate menținând raza de îndoire 
de cel puțin cinci ori diametrul 
cablului, pot funcționa permanent la 
temperaturi de la -40 ° C la +90 ° C.  
Cablurile sunt  rezistente și la propa-
garea flacării, lucru confirmat de 
standardul IEC 60332-1-2. De 
asemenea, îndeplinesc standardul 
IEC 61034, ceea ce înseamnă că în 
timpul unui posibil incendiu nu emit 
mult fum. O altă proprietate este 
reprezentată prin faptul că aceste 
tipuri de conductori pot fi îngropați 
direct în pământ. Ele pot fi utilizate cu 
succes în întreaga Uniune Europeană 
și nu numai.

Alegerea cablurilor

Atunci când alegem un cablu pen-
tru a conecta panourile fotovoltaice 
între ele trebuie să stabilim în primul 
rând grosimea acestuia. Cablurile 

SOLARFLEX® din seria H1Z2Z2-K 
sunt conductoare de cupru cu un 
singur fir, disponibile cu o secțiune 
a conductorului de la 2,5 mm2 până 
la 10 mm2. Tensiunea nominală 
admisă pe cabluri este de 1 kV AC 
sau 1,5 kV DC. Izolația dublă și 
independentă este realizată dintr-un 
compus special, reticulat, iar 
învelișul exterior poate fi negru, 
albastru sau roșu, în funcție de 
versiunea selectată. În plus, puteți 
opta pentru varianta echipată cu o 
tresă suplimentară care protejează 
împotriva rozătoarelor. HELUKABEL 
asigură o durată de viață a cabluri-
lor de 25 de ani. 

Alte cabluri și accesorii

Cablurile ar trebui să aibă, de 
asemenea, conectori corespunzători 
care să asigure etanșeitatea și 
durabilitatea conexiunilor. Este bine 
să utilizați produse de aceeași 
marcă ca și cablurile selectate 
pentru a vă asigura că sunt compa-
tibile între ele. HELUKABEL furni-
zează atât conectorii corespunză-
tori, cât și diverse alte cabluri si 
accesorii utile în instalațiile  
fotovoltaice. Produsele HELUKABEL 
sunt alese de către companiile din 
industria fotovoltaică nu numai 
datorită durabilității ridicate  
sau a parametrilor buni, fapt 
confirmat de numeroase certificări 
și aprobări, dar și a anilor de 
experiență în producția cablurilor 
sau accesoriilor.
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Gabriel Cotoară – 
Inside Sales Specialist

Bogdan Dragu – 
Inside Sales Specialist

HELUKABEL ROMÂNIA SRL
Șos. de Centură, nr. 1D / 077040
Com. Chiajna, Jud. Ilfov / România
Tel.: +40.310.69.90.85
Fax: +40.310.69.92.11

HELUKABEL ROMÂNIA promite să 
ofere aceeași abordare deschisă și 
orientată către nevoile partenerilor de 
afaceri, oferind produse inovatoare 
de ultimă generație, propune soluții 
complexe și răspunsuri prompte, se 
focuseaza pe rapiditatea livrărilor 
catre clienți, pune la dispoziție 
training-uri și prezentări de calitate și 
promite o comunicare și o relaționare 
deschisă și transparentă cu partenerii 
de afaceri. 

Vă rugăm să contactați specialiștii 
noștri pe adresa de e-mail office@
helukabel.ro, aceștia fiind pregătiți să 
satisfacă cerințele dumneavoastră 
atât din punct de vedere tehnic cât și 
comercial :

Conectori MC4

Cabluri de forță – de la invertor până  
la punctul de alimentar

Set de scule pentru cabluri fotovoltaice 

NAVY 
0,6/1kV, Alu, VDE approved

HELUKAT® 600A S/FTP PVC/PVC 
Outdoor use, Cat. e

HELUKAT® 600AE S/FTP FRNC/PE 
Direct burial, Cat. e

NAVY 
0,6/1kV, copper, VDE approved

Core number 1 to 5
Nominal cross-section 10 mm2 to 630 mm2

Temperature range flexible installation: -5°C to +50°C
 fixed installation:   -40°C to +70°C

Cable structure: S/FTP 4x2xAWG 23/1 PVC/PVC
Inner conductor diameter: 0,58 mm
Conductor material: bare copper
Outer steath material: PVC
Part no. 801147

Cable structure: S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC/PE
Inner conductor diameter: 0,58 mm
Conductor material: bare copper
Outer steath material: PE
Part no. 802168

Core number: 1 to 61
Nominal cross-section: 1,5 mm2 to 630 mm2

Temperature range: flexible installation: -5°C to +50°C
 fixed installation:   -40°C to +70°C

Cabluri pentru monitorizarea sistemului fotovoltaic

Bride, tuburi și presetupe complementare
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 Gamă completă care răspunde 
nevoilor specialistilor din domeniul electric
 Oferă protecție electrică în clădirile 

rezidențiale – ideal pentru locuințe 
individuale, dar și pentru blocuri de 
locuințe
 Ușor de instalat și de utilizat, cu un 

sistem de instalare ergonomic, care reduce 
timpul de cablare 
 Ușor de selectat, cu un număr limitat 

de referințe și marcaj clar
 Certificat Green Premium™ 

România, septembrie 2020 – Schneider 
Electric, lider în transformarea digitală a 
managementului energiei și în automatiza-
re, a anunțat lansarea noii game de 
produse Easy9, care își propune să 
consolideze portofoliul Schneider pe 
segmentul rezidențial din România. Noua 
gamă cuprinde o varietate de produse: 
întreruptoare automate, întreruptoare 
diferențiale, întreruptoare automate 
diferențiale, descărcătoare, bobină de 
protecție la supratensiune, piepteni de 
conectare și cofrete, și este disponibilă în 
magazinele de profil începând din această 
lună.

Easy9 este ușor de utilizat și instalat. 
Pieptenii de conectare asigură reducerea 
substanțială a timpului și a efortului de 
cablare, întrucât toate dispozitivele pot fi 
conectate între ele în același timp prin 
fixarea pieptenilor. Astfel, nu mai este 
necesară o buclă individuală pentru fiecare 
întreruptor, iar reducerea cablajului și a 
conexiunilor transversale îi ajută pe 
utilizatori să evite erorile și defecțiunile 
electrice cauzate de un scurtcircuit. 

Sistemul Easy9 se integrează în designul 
oricărei locuințe. Marcajul produsului este 
evidentiat, iar acest lucru ajută utilizatorii 
să identifice cu usurință funcțiile produsu-
lui, atât în timpul lucrărilor de mentenanță, 
cât și la simple intervenții. 

Noua gamă Easy9 include:
1. Întreruptor automat - previne 

deteriorarea instalației în cazul unui 
scurtcircuit și asigură o siguranță sporită 
pentru utilizatorul final, în caz de rearmare 
după un scurtcircuit;

2. Întreruptor diferențial - oferă 

protecție persoanelor împotriva electrocu-
tării;

3. Întreruptor automat diferențial - poa-
te fi alimentat în aval, pentru o asociere 
directă a dispozitivelor cu ajutorul unui 
pieptene de conectare Easy9; compatibil 
cu bobina de de-clanșare la supratensiu-
ne; eficientizează timpul de conectare;

4. Bobină de declanșare la supratensiu-
ne - poate fi asociată direct cu întreruptoa-
re auto-mate și întreruptoare automate 
diferențiale; protejează echipamentele 
electrice din in-stalație în cazul unei 
fluctuații a tensiunii rețelei; nu este 
compatibilă cu întreruptorul auto-mat 
1P+N;

5. Descărcător la supratensiune - dispo-
nibil în 1P+N și 3P+N; capacitate maximă 
de descărcare de 20kA;

6. Piepteni de cablare - compatibili cu 
toate configurațiile, disponibili în versiune 
orizontala și verticală; pot fi decupați și 
tăiați; dinții neutilizați pot fi izolați cu 
capacele pentru dinți; asig-ura mai puține 
conexiuni și erori de cablare; economisesc 
timp și spațiu;

7. Cofrete - gamă largă ce include 
cofrete cu 3 și 4 rânduri; prevăzute cu ușă 
reversibilă fu-murie sau plină, care se 
deschide la 180°; design ergonomic și 
instalare ușoară.

Cum echipamentele și tablourile 
electrice pot fi o sursă de incendii, este 
important de subliniat că respectarea 
regulilor de proiectare și fabricație a 
panoului nu elimină și riscul unor erori de 
conexiune. Rezistența crescută a contactu-
lui electric poate accelera deteriorarea 

acestuia, provocând o creștere a tempera-
turii. Temperaturile mari deteriorează și 
mai mult suprafața de conectare, creând 
un cerc vicios în care rezistența la contact 
crește și mai mult, fapt care câteodată 
poate provoca o defecțiune completă a 
conexiunii, cu o mare probabilitate de 
incendiu și explozii.

”Pentru o protecție optimă, utilizatorii 
trebuie să se asigure că au instalate 
produse fiabile, moderne, care să 
depășească standardele minime de 
prevenție a incendiilor.”, spune Andreea 
Tudorica, Offer Manager Schneider 
Electric Romania. 

Avantajele Easy9:
 Ușor de selectat - Cu un nou marcaj 

și referințe intuitive, funcțiile produsului 
sunt ușor de identificat în timpul lucrărilor 
de mentenanță sau al unei intervenții. 
Informațiile importante  precum tipul de 
produs si referința sunt acum vizibile și 
rămân lizibile chiar și după in-stalarea 
dispozitivului în tabloul electric.
 Ușor de instalat, având un sistem 

ergonomic de instalare – Noul sistem de 
instalare reduce timpul de cablare datorită 
pieptenilor de conectare orizontali, cât și 
verticali. El oferă totodată posibilitatea 
alimentării sosirii principale, atât în 
amonte, cât și în aval, ușurând instalarea. 
În special pentru aplicații cu mai multe 
rânduri, timpul de conectare dintre rânduri 
poate fi redus semnificativ, datorită 
pieptenului de cablare vertical. 
 Fiabilitate - Întreaga gamă Easy9 

îndeplinește standardele SR EN 67070-1 și 
SR EN 60670-24 și a fost concepută 
pentru un plus de fiabilitate. De la 
proiectare la producție, gama Easy9 a 
trecut prin testări complexe: rupere, 
rezistență foc, robustețe, teste de me-diu, 
etc. Fiecare echipament Easy9 respectă 
standardele de calitate și control. 
 Sustenabilitate - Produsele Easy9 

respectă cerințele RoHS și Reach și poartă 
eticheta ecologică Green Premium, gama 
fiind prietenoasă cu mediul. 

Mai multe detalii despre noua gamă 
Easy9, găsiți pe pagina oficială Schneider 
Electric.

www.se.com/ro

Noua gamă de echipamente de protectie 
Easy9 de la Schneider Electric
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