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      Living Now este noua gamă Living. 
Cel mai bun Bticino 
         din istorie.

Living Now este noua generație Living. O gamă emblematică atemporală, care 
combină liniaritatea unui design unic cu simplitatea tehnologiei inteligente. Toate 
acestea, fără modificarea procedurilor uzuale de cablare, deoarece Living Now este 
întotdeauna instalată în modul tradițional, garantând o instalare perfectă. 
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DESIGN

Precizia geometrică, forma unică și 
planeitatea suprafeței aduc inovație 
designului Living Now.
Prin evoluția sa funcțională și 
tehnologică, banalul întrerupător 
devine o veritabilă interfață de 
comandă.

CÂTE O CULOARE 
PENTRU FIECARE CAMERĂ 

Dispozitivele prezintă o parte estetică, 
disponibilă în trei variante diferite de 
culoare, alb, nisip și negru, 
pentru a se potrivi cu diferite stiluri 
de viață. 
Suprafața este satinată, mai plăcută 
la atingere.

16 FINISAJE DIFERITE

Gama de rame Living Now 
prezintă 16 finisaje, atent selectate 
pentru a se potrivi oricăror plăci 
ale dispozitivelor, fiind realizate din 
materiale diferite: tehnopolimeri, metal 
și lemn. Acesta este rezultatul 
unei cercetări intense și a unei sinergii 
între design și proces industrial.

COMENZI FULL-TOUCH: 
DE LA ÎNTRERUPĂTOR LA INTERFAȚĂ

Întrerupătorul a fost transformat 
într-o interfață care se deschide către 
experiența utilizatorului. Interacțiunea cu 
acesta este imediată, fiind totodată plăcut 
la atingere datorită liniei și materialelor 
alese. Comenzile „full-touch“ patentate 
revoluționează complet ergonomia 
tastelor. Luminile pot fi aprinse sau 
stinse apăsând în orice punct de pe 
suprafața butoanelor. După apăsare, 
butoanele revin în poziția inițială, aliniate 
perfect.

Cadrul flotant flexibil de pe spatele 
ramelor asigură aderența perfectă la 
orice perete. 

Cadrul flotant oferă posibilitatea 
de a ascunde imperfecțiunile pereților, 
orice neregularități de poziționare 
a dozelor și a gulerelor externe ale 
dozelor de gips-carton, 
creând un efect de plutire a ramei.

INOVAȚIE ÎN PROIECTARE

O confirmare a inovației în  combinarea tehnologiei și designului o reprezintă prestigioasele premii:

IF Design Awards 2019
Mențiune de onoare, concurs internațional 
de design, Compasso d’Oro ADI 2020

RAMĂ CU EFECT DE PLUTIRE

O SERIE VERSATILĂ: TRADIȚIONAL ȘI CONECTAT
Living Now a fost concepută pentru a se potrivi în orice casă. 
Noua serie poate fi utilizată în sistem tradițional, garantând toate funcțiunile de control, oferind în plus aspectul său unic. 
În cadrul sistemelor conectate, acesta își poate manifesta la maximum potențialul inovator. 
Pentru a crea un sistem inteligent cu ajutorul Living Now, trebuie doar să montezi dispozitive inteligente, concepute să comunice 
împreună și să te conectezi prin unde radio la controler, nucleul sistemului care face posibilă conexiunea cu Wi-Fi, în sistemul 
tradițional.

INSTALARE CU CABLAJE TRADIȚIONALE
Realizează o instalație electrică tradițională și adaugă funcțiuni 
INTELIGENTE conectate la rețeaua Wi-Fi din casă, controlabile  
din aplicația HOME + CONTROL şi prin voce.

FUNCȚIUNI
 Lumini
 Storuri
 Prize
 Controlul temperaturii
 Comandă scenarii
 Afișare consum
 Controlul sarcinii pentru 
protecție la pene de curent

 Planificare programată

ALEGE MODUL DE CONTROL

SOLUȚIA POTRIVITĂ PENTRU TOATE NEVOILE

INSTALAȚIE ELECTRICĂ 
INTELIGENTĂ
Living Now

Aplicație HOME + CONTROL



ALEGE MODUL DE COMANDĂFUNCȚIUNI
 Lumini
 Storuri
 Prize
 Controlul temperaturii
 Comandă scenarii
 Afișare consum
 Controlul sarcinilor pentru 
protecție la pene de curent

 Antiefracţie
 Videointerfonie
 Difuziune sonoră NUVO
 Integrare cu alte branduri

Living Now MyHOME_Up

Aplicație MyHOME_Up

SISTEM DE 
AUTOMATIZARE A 
LOCUINȚELOR

INSTALARE CU CABLARE PE BUS
Creează un sistem integrat pe BUS, cu gestionare 
din aplicația MyHOME_UP, folosind comenzi vocale 
sau din ecranul tactil.

Gama de dispozitive pentru 
automatizarea locuințelor include 
două dispozitive digitale de comandă 
Living Now inovatoare, oferind o 
comandă intuitivă a instalației:

 Comandă vocală cu asistentul vocal 
Alexa de la Amazon integrat;

 Comenzi digitale pentru iluminat și 
comenzi complete.

BUS

Comenzi digitale pentru iluminat 
și comenzi complete

Comandă vocală

Un simbol dintotdeauna, 
astăzi și smart.

Comandă
tradițională

Comandă pe 
smartphone

Comandă
vocalăwww.legrand.ro



de intrare, care pot ajunge de la 88V AC la 264V AC. 
Datorită acestui fapt, proiectele alimentate cu soluții 
TDK-Lambda pot fi lansate practic în orice țară din lume 
fără modificări. Ar trebui adăugat aici că producătorul 
oferă o rezistență la vârfurile de tensiune de intrare de 
până la 300 V AC (nu mai mare de 5 secunde la un mo-
ment dat). Producătorul declară că timpul mediu de funcți-
onare fără defecțiuni (adică MTFB) pentru produsele din 
seria LS este chiar 900.000h. Durabilitatea la acest nivel 
se traduce prin economii, permite reducerea costurilor de 
service și întreținere și în parcuri mașinile scurtează timpul 
de nefuncționare global pe liniile de transport sau pe liniile 
de producție. 

Surse de alimentare versatile DRB cu montare pe șină DIN

O altă soluție, dar la fel de atractivă, sunt produsele 
TDK-Lambda din seria DRB. Aceasta este formată din 
surse de alimentare economice și compacte, cu montare 
pe șină DIN. Un astfel de design găsește o serie de aplicații 
atât în industrie, cât și în alte domenii, de exemplu auto-
matizare, clădiri inteligente, sisteme de alarmă sau 
iluminat și chiar în gospodării (similar cu produsele LS, 
articolele DRB necesită curent monofazat pentru a funcțio-
na). Instalată într-un dulap de comandă sau într-o cutie 
obișnuită de distribuție, sursa de alimentare economisește 
spațiu și vă permite să organizați o instalație profesională 
chiar și în spații restrânse. De asemenea, facilitează 
înlocuirea dispozitivului în cazul defectării acestuia.

Seria DRB se caracterizează prin dimensiuni compacte, 
eficiență ridicată și securitate încorporată.

Linia DRB deține certificate IEC/EN/UL 60950-1 și  
UL 508, prin urmare rămâne conformă cu standardele 
aplicabile atât în Europa, cât și în America de Nord (pre-
cum și în multe alte regiuni ale lumii). În plus, toate mode-
lele din serie pot fi furnizate cu tensiune cuprinsă între 
90V și 264V AC. Produsele din această serie se disting în 
principal prin: eficiență, care poate atinge chiar și 93% și 
dimensiuni reduse. Tensiunea de ieșire este 5V, 12V, 24V 
sau 48V DC. În plus față de bornele cu șurub situate în 
partea frontală, produsele sunt echipate cu un LED care 
semnalează funcționarea corectă a dispozitivului.

tme.eu

Elementul de putere joacă un rol 
cheie în aplicațiile industriale și în alte 
aplicații profesionale. Lipsa sa de 
fiabilitate este uneori una dintre cele 
mai frecvente cauze ale defectării 
echipamentului. Sursa de alimentare 
va fi întotdeauna expusă la perturbări 
din rețeaua electrică, supraîncărcare 
sau supraîncălzire. În plus, eficiența 
sa se traduce direct în economia 
întregului dispozitiv, iar stabilizarea 
corectă a tensiunii depinde de durata 
de viață a tuturor componentelor 
alimentate. Poate cel mai important, 
calitatea sursei de alimentare este 
direct legată de siguranța utilizatori-
lor.

Atunci când alegeți o sursă de 
alimentare pentru un proiect, un 
dispozitiv pe care îl concepeți sau o 
mașină pe care o întrețineți/reparați, 
trebuie luate în considerare toate 
caracteristicile menționate mai sus. 
Desigur, este fundamental să selectați 
parametrii corespunzători ai sursei de 
alimentare. Astfel, în catalogul TME 
ne ocupăm de selectarea celor mai 
bune soluții de la producători renu-
miți. Unul dintre astfel de furnizori 
este TDK-Lambda care, prin interme-
diul TME, oferă o gamă largă de 
produse pentru uz profesional. Mai 
jos vom arunca o privire asupra a 
două produse noi din oferta noastră. 
Acestea sunt seriile LS și DRB. 
Ambele universale, perfect adaptate 
la diferite condiții și oferind o fiabili-
tate ridicată.

Seria LS – surse de alimentare 
modulare, pulsatorii

Recent au fost adăugate în catalogul 
TME sursele de alimentare pulsatorii 
din seria LS cu puterea de la 25W la 
200W. Eficiența lor ajunge la 87%. Au 
o singură ieșire care furnizează o 
tensiune specifică, stabilizată. În 
funcție de model, aceasta va fi de la 
3,3V la 48V DC. Datorită acestei game 
de caracteristici, articolele din aceeași 

serie pot fi utilizate în diverse aplicații 
– de la sisteme electronice de joasă 
tensiune până la sarcini inductive 
relativ mari (motoare BLDC, motoare 
pas cu pas sau electromagneți), des 
utilizate în mașini de precizie, de ex. 
mașini-unelte CNC.

Un exemplu de alimentare din seria 
LS cu o ieșire de 150W și o tensiune 
de 12V DC.

Sursele de alimentare LS funcțio-
nează într-o gamă largă de tensiuni 

Surse de alimentare LS și DRB de la TDK-Lambda

Soluții compacte și rentabile 
pentru profesioniști

  Seria LS – surse de 
alimentare modulare, 
pulsatorii

  Surse de alimentare versatile 
DRB cu montare pe șină DIN

LS150-12

DRB50-12-1
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Legrand anunță lansarea  
unei noi generații  

de întrerupătoare wireless  
și fără baterii

București, 25 februarie 2021 – 
 Legrand, specialist global în infra-
structuri electrice și digitale, a 
anunțat lansarea unei noi generații de 
întrerupătoare wireless, fără baterii. 
Această inovație tehnologică a fost 
dezvoltată alături de CEA, un jucător 
important în domeniul cercetării-dez-
voltării și inovării.

Întrerupătoarele wireless (care nu 
necesită cablarea la rețeaua electrică 
a clădirii) oferă o multitudine de 
avantaje, printre care se numără 
facilitarea modernizării instalației 
electrice și posibilitatea de a fi 
poziționate liber, oriunde în încăpere, 
fără a fi nevoie de lucrări de renova-
re. De asemenea, datorită unui 
mecanism de captare a energiei 
încorporat, inovația permite întreru-
pătoarelor wireless să funcționeze 
fără baterii.

Având trei patente, noua tehnologie 
wireless și fără baterii este ușor de 
instalat și permite dispozitivelor 
electrice, cum ar fi întrerupătoarele 
care acționează iluminatul și storurile, 
să fie controlate prin intermediul 
protocolului internațional de comuni-
cații prin unde radio ZigBee. Foarte 
compactă și discretă, noua tehnologie 
se integrează perfect în oferta 
produselor conectate ale Grupului 
Legrand, disponibile la nivel global.

De asemenea, această inovație 
limitează impactul asupra mediului și 
elimină complet necesitatea mente-
nanței asociate cu utilizarea bateriilor.

„Legrand este liderul global în 
domeniul întrerupătoarelor și prizelor 
electrice. Această tehnologie nouă 
reflectă intenția Grupului Legrand de a 
le oferi consumatorilor inovații din ce 
în ce mai inteligente. De asemenea, 
reprezintă un răspuns provocărilor în 
ceea ce privește mediul înconjurător 
cu care ne confruntăm zilnic. Nu în 
ultimul rând, inovația rezultă dintr-un 
parteneriat extrem de productiv cu 
CEA, care a contribuit cu propriul 

know-how, în special în ceea ce 
privește cercetarea fundamentală“, a 
declarat Antoine Burel, CEO Adjunct 
responabil cu Operațiunile Legrand.

„Suntem mândri că am putut fi 
alături de Legrand în acest proiect 
ambițios. Tehnologia inovatoare este 
rodul unei cooperări de mai mulți ani 
între cercetătorii CEA și echipele 
Legrand. De asemenea, acest parte-
neriat reflectă perfect scopul CEA, 
acela de a contribui la dezvoltarea 

inovațiilor industriale prin cercetări 
ample de ultimă generație în benefi-
ciul tuturor“, a declarat Stéphane 
Siebert, Director al Departamentului 
de Cercetare Tehnologică al CEA.

Pentru verificarea autenticității 
comunicatelor Legrand, cititorii pot 
accesa aplicația CertiDox. Mai multe 
informații aici: www.certidox.com.

Despre CEA

CEA, Comisia pentru Energie 
Atomică și Energii Alternative din 
Franța, este unul dintre principalii 
jucători din domeniul cercetării 
tehnologice, atât în beneficiul Guver-
nului, cât și al economiei. CEA asigură 
soluții practice la cerințele identificate 
în patru domenii principale: tranziție 
energetică, tranziție digitală, științele 
vieții, securitate și apărare.

Fiind singurul organism de cerceta-
re al statului francez clasat printre 
primii 100 jucători în domeniul 
inovației la nivel mondial (Derwent 
2018-19), CEA acționează în calitate 
de catalizator și stimulent al inovării în 
beneficiul industriei franceze. De 
asemenea, urmărește consolidarea 

competitivității în sectoare diverse, 
ajutând la dezvoltarea unor produse 
eficiente și diferențiate, în timp ce 
oferă soluții inovatoare, care stau la 
baza deciziilor cu privire la evoluția 
domeniilor societale cheie.

CEA implementează această 
abordare în toate regiunile Franței 
prin susținerea partenerilor locali în 
inițiativele acestora de inovare, 
contribuind astfel la crearea locurilor 
de muncă durabile și la crearea de 
valoare pe întreg teritoriul francez, în 
special acolo unde sunt localizate 
cerințele industriale (www.cea.fr).

Despre LEGRAND

Legrand este specialistul global în 
infrastructuri electrice și digitale. 
Soluțiile sale complete pentru toate 
tipurile de clădiri – rezidențiale, 
comerciale, de birouri, învățământ, 
centre de date, spitale și alte centre de 
sănătate, hoteluri și construcții indus-
triale – îl fac un etalon în domeniu 
pentru utilizatorii din întreaga lume.

Bazându-se pe un program în care 
sunt implicați toți angajații și partene-
rii cheie, strategia Legrand pentru o 

creștere sustenabilă include lansarea 
constantă de produse și servicii de 
înaltă tehnologie adaptate la nevoile 
și cerințele pieței.

Legrand a raportat vânzări de 6,1 
miliarde de euro în 2020. Compania 
este listată la Euronext Paris și este o 
componentă notabilă a indicilor 
bursieri CAC 40 (cod ISIN 
FR0010307819).

În România și Republica Moldova, 
Grupul Legrand este prezent de peste 
20 de ani și comercializează, prin 
intermediul distribuitorilor săi, cele 
mai variate și inovatoare produse din 
domeniul electric sub umbrela a 15 
mărci de top, dintre care cele mai 
reprezentative sunt: Legrand,  BTicino, 
Zucchini, Cablofil, Netatmo.

Integrându-se perfect în oferta produselor conectate Legrand „with Netatmo“, inovația sporește 
sustenabilitatea caselor conectate prin reducerea impactului asupra mediului și a operațiunilor de 
întreținere datorate utilizării bateriilor.

Întrerupătoare wireless și fără baterii (Legrand Céliane)

www.legrand.ro

*Eliot este progra-
mul lansat de 
Legrand în 2015 
pentru a susține 
dezvoltarea accele-
rată a IoT în porto-
foliul său de soluții.

10  |  ELECTRICIANUL 2/2021 ELECTRICIANUL 2/2021  |  11  

APARATAJ ELECTRICAPARATAJ ELECTRIC



Rețelele industriale de comunicare 
sunt coloana vertebrală a digitalizării 

Echipamentele și utilajele comuni-
că din ce în ce mai mult unele cu 
altele, rețelele lor acționând în 
calitate de arteră vitală pentru fluxuri 
de date. O digitalizare de succes, în 
concluzie, poate fi asigurată doar cu 
o tehnologie de rețea performantă și 
fiabilă. 

Peisajele de producție de astăzi 
trebuie să fie flexibile și rapid adapta-
bile. Tocmai din acest motiv, cu 
topologia adecvată a rețelei, este 
important să ne asigurăm că această 
fiabilitate funcțională a echipamente-
lor și sistemelor din punctul de 
vedere al tehnologiei datelor este 
proiectată pentru a fi sistematizată și 
orientată spre necesități. De aseme-
nea, este important să analizăm critic 
conceptul, de la structura redundan-
tă, prin segmentarea continuă pe 
toate nivelurile, până la conexiunea 
fără bariere la sistemele de nivel 
superior.

De la funcționalitate de bază solidă  
la o diversitate enormă de funcții

Comutatoarele de la Murrelektro-
nik sunt disponibile în cadrul unui 
portofoliu complex. Comutatoarele 
nesupravegheate acoperă într-un 
mod solid funcțiile de bază la un 
raport preț-performanță avantajos, 
iar variante precum comutatoarele 
administrate PROFINET oferă 
funcționalitate maximă.
 Optimizarea flexibilității la 

cablare și reducerea complexității 
soluțiilor de instalare;

 Vizualizare simplă a comunica-
ției și conectare facilă la instrumente-
le de analiză ale rețelei sau la serve-
rele web integrate;
 Mutarea nivelului de cuplare în 

câmp și reducerea spațiului din 
panoul de comandă cu ajutorul 
variantelor IP67 compacte și robuste.

IP67 Comutator neadministrat

Switch-urile IP67 de la Murrelek-
tronik sunt executate într-o carcasă 
compactă foarte robustă. Aceste 
switch-uri pot fi alimentate cu energie 
direct printr-un port de ieșire de la 
module feldbus, cum ar fi Impact67, 
MVK Metall sau SOLID67.

Switch-uri neadministrate PoE

Switch-urile PoE sunt disponibile 
pentru fiecare aplicație PoE, indife-
rent dacă tensiunea de operare este 

de 24 V sau 48 V. Cu până la 25,4 
watt pe un port, toți participanții 
PoE+ pot fi alimentați. În plus acestea 
oferă o rată mare a transferului de 
date de 1000 Mbit/s.

XELITY®

Switch-urile din seria Xelity® sunt 
concepute și produse în Germania, 
dar cu toate acestea au un preț 
avantajos. În structura lor completă, 
această gamă va include comutatoare 
administrate și neadministrate. 
Comutatoarele foarte compacte sunt 
prevăzute cu 4, 6, 8, 16 sau 24 
porturi. În scurt timp echipamentele 
din gama „neadministrate“ vor fi 
disponibile cu 4, 6 și 8 porturi RJ45. 
Imaginea va fi aceeași la toate 
comutatoarele. Clemele push-in 
pentru conectarea de mare putere 
ușurează cablarea comutatoarelor 
individuale. Acestea sunt rezistente la 

influențele electromagnetice. Comu-
tatoarele prioritizează protocoalele 
PROFINET și prioritizează astfel 
datele ProfiNet față de datele 
 Ethernet. Pachetul de date poate fi 
transferat cu până la 100 Mbit/s. 
Utilizarea se poate face într-un 
domeniu de temperatură extins, de la 
-25 până la +60°C. Avizele UL permit 
utilizarea în întreaga lume.

Transfer de date la viteză de gigabit  
cu switch-ul cu 8 porturi

Switch-urile Murrelektronik cu 8 
porturi lucrează de preferință cu 
gigabiți. Varianta Gigabit facilitează 
astfel integrarea participanților cu flux 
deosebit de mare de date în scurt 
timp, după cum se întâmplă, de 
exemplu, în cazul camerelor foto și 
datelor foto. Switch-ul Gigabit este de 
asemenea compatibil cu jumbo 
frames cu dimensiuni de până la 9216 
byte și cu prioritizarea VLAN conform 
standardului IEEE 802.3x.

Comutatoarele Xenterra

Cu comutatoarele extrem de 
compacte din seria Xenterra, Murre-
lektronik își extinde portofoliul în 
domeniul comutatoarelor neadminis-
trate. Caracteristica sa marcantă este 
forma plată și robustă. Xenterra sunt 
disponibile în variante cu 5, 8 sau 16 
porturi. Astfel puteți alege – în funcție 
de numărul necesar de puncte de 
racordare – switch-ul optim pentru 
aplicație. Montajul se poate face cu 
ajutorul șinei de profil, dar totodată 
comutatoarele pot fi montate și direct 
pe perete – acest aspect este, pe 
lângă dimensiune, un factor impor-
tant privind spațiul necesar redus. 
Viteza de transfer la toate comutatoa-
rele Xenterra este de 100Mbit/s.

Dimensiunile reduse permit aplicații

 Acestea pot fi montate ușor în 
utilaje cu Panel-PC.
 Sunt adecvate pentru utilizarea 

în cazul sistemelor de transport  
cu deplasare independentă (AGV) – 
switch-urile sunt fixate cu șuruburi 
direct pe perete.
 Acestea se pretează pentru 

utilizarea în cutii de borne mici și 
tablouri electrice cu adâncime 
redusă.

Switch-uri PoE Tree

Power over Ethernet facilitează un 
avantaj considerabil la instalare. 
Camerele PoE sau Panel PC, care 
până în prezent erau conectate cu 
două cabluri, pentru a transmite date 
și pentru a asigura alimentarea cu 
energie, pot fi conectate cu un singur 
cablu. Acesta transmite date și 
energie.

Condiția pentru un asemenea 
concept sunt switch-urile PoE, 
deoarece acestea sunt compatibile cu 
tehnologia de cablare care economi-
sește timp. Murrelektronik oferă prin 
componentele seriei TREE soluția 
corectă. Cu o arie de cinci până la opt 
porturi și posibilitatea de a alimenta 

atât cu 24 V, cât și cu 48 V, utilizatorii 
pot selecta switch-ul care se potriveș-
te optim aplicației lor.

Un mare avantaj al PoE este că nu 
aveți nevoie de cabluri speciale: 
pentru instalare sunt suficiente 
cablurile standard cu opt fire în 
combinație cu conectori RJ45. În 
funcție de aplicație se pot economisi 
aparate de rețea.

Aria de aplicabilitate a unui switch 
într-un utilaj este variată. Switch-urile 
servesc drept element de legătură 
între o unitate de comandă SPS și 
participanți ethernet. În plus, 
 switch-urile sunt utilizate și drept 
switch feldbus, pentru a conecta 
diverse module feldbus cu switch-ul.

Conectare la rețea sistematizată, 
conectare la rețea în funcție de nevoi

Murrelektronik GmbH Telefon: +43 1 7064525-0  
Concorde Business Park D2/11 Fax: +43 1 7064525-300

A-2320 Schwechat www.murrelektronik.ro
 mail@murrelektronik.at

Tehnologie de rețea de la Murrelektronik
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Corpurile de iluminat exterior IP44 MILANO sunt echipate cu 
dulie E27, cu dispersor alb opal din PC și corp din aluminiu de 
înaltă calitate, culoare gri antracit, robuste, ce asigură protecție 
împotriva umidității și a temperaturilor scăzute. Acestea fac 
parte din familia produselor destinate iluminatului decorativ de 
exterior și sunt o alternativă versatilă pentru „piticii“ de grădină, 
cu montaj pe perete în variantă felinar sau montaj în beton 
pentru înălțimile de 300, 600 și 800mm, pot oferi personalitate 
oricărui spațiu verde din apropierea clădirilor publice, aleilor 
de acces din parcuri, grădini sau în curțile proprii. 

Echipate cu surse cu lumină caldă, acestea oferă confort și 
relaxare serilor de vară petrecute cu prietenii sau o lectură 
captivantă înainte de culcare. 

Echipate cu sursă cu temperatură de culoare rece și ampla-
sate în locuri strategice, lămpile pot marca traseele din grădină, 
pun în evidență și accentuează detaliile, dau o notă de eleganță 
spațiului.

Pentru un spațiu vesel se pot folosi și surse colorate.
Felinarele și stâlpii ornamentali de grădină PARIS sunt 

adaptate pentru orice stil de amenajare. Cu un grad de protec-
ție IP55, permit o amplasare ușoară în spațiul dorit, adaptân-
du-se oricărui ambient. Felinarele sunt în două variante, simple 
și cu senzor de mișcare PIR (senzor pasiv infraroșu). Atunci 
când un corp ce emite energie termică într-o formă de radiație 
infraroșie, de exemplu corpul uman sau animal, va intra în raza 
senzorului PIR, acesta va detecta o mișcare. Acest senzor nu 
emite nicio energie pentru detectarea ființelor aflate în mișcare, 
ci doar detectează energia emisă de către acestea, printr-un 
senzor piroelectric. 

Unghi de detecție 110° pentru montarea față de sol la o 
înălțime de 1,5-2,0m. Stâlpii cu două înălțimi, 600 și 800mm, 
îmbunătățesc terasa sau aleea prin designul lor modern.

Corpul din aluminiu turnat sub presiune, dispersorul trans-
parent din policarbonat + dulia E27 permit montarea atât a 
surselor clasice, cât și LED, în forme diferite sau cu filament 
vintage.

Iluminat de grădină

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

Braytron este un brand internațional specializat în iluminat, cu o experiență vastă în producerea  
și comercializarea soluțiilor de iluminat, în special a tehnologiei LED, desfășurându-și activitatea  
pe trei continente. Un brand premium, cu produse de înaltă calitate, dezvoltat în consultanță  
cu specialiștii din domeniu. Începutul anului 2021 vine cu produse noi, printre care mai multe modele  
de felinare și pitici de grădină cu indici de protecție IP44 și IP54.

Plafoniere cu senzor de mișcare

Corpurile de iluminat cu senzor se 
dovedesc a fi foarte utile atât în spații 
precum apartamente, pe holuri, în 
băi, bucătării, birouri, lângă trepte 
sau chiar în spații mici de depozitare 
precum debara, cămară sau în 
dressing, dar și pe terasă sau balcon. 

Lumina se aprinde automat doar 
atunci când este nevoie de ea, la 
detecția mișcării în raza de acțiune a 
senzorului, scutindu-te de căutarea 
întrerupătorului, și se va stinge după 
intervalul de timp setat, odată ce ai 
ieșit din raza de acțiune a senzorului 
de mișcare. Fotocelula înglobată în 
circuitul intern previne ca detectorul 
să funcționeze dacă afară este lumina 
zilei.

Senzorii sunt prevăzuți cu 3 
butoane ajustabile: setarea distanței 

– cu ajutorul acestui buton este 
posibilă setarea distanței de detecție 
dorită, unitate de măsură [m], setarea 
timpului – cu ajutorul acestui buton 
este posibilă setarea timpului de 
iluminat al aparatului de iluminat 
dupa înregistrarea ultimei detecții a 
mișcării unui corp [s; min] și setarea 
sensibilității [lux] – prin această 
reglare este posibilă setarea valorii la 
care nivelul luminii este făcută să 
activeze funcția de detecție a mișcării.

Plafonierele cu senzor de mișcare 
Braytron sunt disponibile doar în 
variantă cu LED, temperatură de 
culoare caldă 3000K și rece 6500K, 
reglajele sunt multiple, avantajele pe 
măsură!

Montate aparent pe plafon cu 
unghi de detecție 360°, grad de 
protecție IP20, se recomandă o 
înălțime optimă de montaj deasupra 
solului între 2-4m, senzorul PIR este 
reglabil, rază de detecție maxim 6m, 
timpul de funcționare după detecta-
rea mișcării poate fi setat în funcție de 
preferințele utilizatorului, dispersorul 
alb mat asigură o lumină uniformă, 
fără umbre și nu produce efect de 
orbire. Aprinderea este instantanee, 
fără pâlpâire, ideale pentru iluminat 
tehnic sau iluminat decorativ: intrări 
– casa scării, zone de tranzit – holuri, 
camere de depozitare. 

Montate pe perete vertical în 
exterior: pe terase, balcoane, fațade 
de clădiri, deasupra ușilor de acces 
sau în garaje, cu grad de protecție 
IP44 și IP54, cu unghi de detecție de 
120° la o distanță de maxim 8m, din 
policarbonat sau aluminiu turnat sub 
presiune, vopsite în câmp electrosta-
tic, cu dispersor alb mat, plafonierele 
și felinarele cu senzor au un aspect 
elegant, discret, ce oferă siguranță și 
confort.

Tehnologia LED asigură o eficiență 
energetică ridicată, cu costuri de 
întreținere minime și o instalare 
simplă.

Indiferent de varianta aleasă, vă 
recomandăm să citiți cu atenție 
instrucțiunile de montaj și să apelați 
întotdeauna la un electrician autori-
zat!

Braytron lighting expert!

Pentru o mai bună vizualizare a produselor comercializate de către noi puteți 
accesa cele două site-uri ale companiei noastre: www.spotvision-electric.ro 

și www.spotvisionelectric.ro sau partenerii noștri autorizați.
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Gama de aparataj monobloc 
CARMEN

SpotVision Electric & Lighting este distribuitor
oficial Viko by Panasonic în România

www.spotvision-electric.ro

Panasonic Life Solutions Turcia își desfășoară activitatea în facilitățile sale industriale din Istanbul și își 
propune să furnizeze produse și soluții inovatoare care să ofere confort, securitate, eficiență energetică 
piețelor mondiale, dar și o viață mai bună și mai confortabilă cu abordări axate pe om.
Viko este brand Panasonic din anul 2014, un nume de top din sectorul electric cu statut de Super Brand, 
și își continuă supremația în Turcia cu exporturi la nivel mondial în peste 60 de țări.
În România, importator oficial este Spot Vision Electric & Lighting cu sediul în București, Sector 6, cu 
game moderne și complete de produse.

Gama CARMEN este cea mai reprezentativă 
gamă de aparataj monobloc produsă de Viko, 
este cea mai cunoscută și vândută la nivel 
mondial și a fost prima gamă importată și 
comercializată în România de către Spot 
Vision.

Carmen înseamnă Clasic, înseamnă con-
secvență, este neschimbată, dar totuși atrage 
atenția prin design-ul său cald, are o simplita-
te armonioasă și linii la fel de elegante ca 
timpul.

În depozitul nostru sau prin partenerii noștri 
autorizați regăsiți o gamă completă cu peste 
40 de aparate cu funcții diferite: întrerupătoa-
re simple sau cu lumină de control, duble, 
triple sau pentru jaluzele, variatoare rotative, 
prize schuko simple sau cu obturator (protec-
ție copii), cu capac sau prize date: TV, RJ11, 
RJ45 cat5, cat6, dar și întrerupătoare cu card 
pentru acces în camerele de hotel. 

Instalare ușoară pentru montaj simplu sau 
în ansamblu de maxim 6 posturi, variantă 
orizontal sau vertical.

Carmen este ideală pentru spații precum 
clădiri și încăperi de interior cu un trafic 
ridicat de circulație precum: școli, grădinițe, 
creșe, coridoare.

Puteți vizualiza toate brandurile 
comercializate de noi și puteți descărca 

noul catalog de produse pe site-ul 
www.spotvision-electric.ro.
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Sursele de alimentare din seria 
CU81xx au fost create pentru monta-
rea pe șină DIN și panou spate. În 
prezent sunt disponibile o versiune cu 
condensator și două versiuni cu 
baterii:
 CU8110-0120: UPS capacitivă 

(0.9 Wh) cu o putere maximă de 
120W;
 CU8130-0120: UPS cu baterie 

(15 Wh) cu o putere maximă de 120W;
 CU8130-0240: UPS cu baterie 

(30 Wh) cu o putere maximă de 240W. 
La versiunile cu baterie, celulele 

NiMH sunt ușor accesibile prin partea 
frontală în cazul în care trebuie 
schimbate. Sursa nu trebuie dezmem-
brată sau demontată de pe șină 
pentru această operațiune. Este 
suficient să se desfacă două șuruburi 
ale carcasei pentru a înlocui bateria. 

Soluția One-cable  
oferă beneficii speciale 

O caracteristică specială a seriei 
este capacitatea de comunicație 
flexibilă, care permite recuperarea 
valorilor de stare în scop diagnostic 
sau pentru a configura sursa. Toate 
PC-urile industriale cu o interfață 
adecvată și sisteme de operare 
Windows 7 sau 10 pot fi conectate în 
mod convențional prin USB 2.0. În cel 
mai simplu caz, de exemplu, când se 
folosește un PLC clasic, I/O-uri 
digitale sunt de asemenea disponibi-

le, așadar, controller-ul poate citi un 
semnal dat de o cădere de curent/
problemă de alimentare și să acțione-
ze în consecință. 

Conexiunea UPS poate fi imple-
mentată mult mai convenabil cu 
soluția one-cable UPS-OCT, care 
este suportată de C6030 Ultra 
Compact IPC, seria Embedded PC 
CX52xx și de sursa de alimentare 
pentru Embedded PC, CX2100-0024. 
Această soluție combină sursa de 
alimentare IPC cu comunicația UPS 
într-un singur cablu de 24 V c.c. 
Acest lucru face instalarea mult mai 

ușoară pentru că IPC-ul poate fi 
alimentat și cu curent și cu toate 
informațiile necesare direct din UPS 
cu un singur cablu. UPS-OCT va fi 
suportat de toate PC-urile Beckhoff 
– industriale și Embedded – în viitorul 
apropiat. 

 www.beckhoff.com/cu81xx

Seria UPS cu One Cable Technology 
minimalizează munca de instalare

Noua serie UPS include momentan o versiune cu condensator (stânga)  
și două versiuni cu baterii

Noua serie UPS CU81xx este destinată utilizării universale. Datorită mai ales opțiunilor de conectare 
flexibile ajungând până la One Cable Technology pentru surse de alimentare neîntreruptibilă (UPS-OCT), 
este potrivită pentru o gamă foarte largă de aplicații. Sunt incluse toate componentele Beckhoff – în 
mod deosebit PC-urile industriale, Panel și Embedded – precum și echipamente terțe. În combinație cu 
PC-urile industriale Beckhoff, o cablare eficientă este posibilă cu un singur cablu de 24 V c.c pentru 
alimentare și comunicație prin UPS-OCT.

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

CU81xx: sursă de alimentare universală neîntreruptibilă cu conexiune 
de comunicație flexibilă
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Controller nou UPS c.c pentru 
fiabilitate și flexibilitate maxime

Cât timp sursa de alimentare 
asigură tensiuni suficiente, con-
troller-ul DC-UPS încarcă bateria. 
Dacă tensiunea de alimentare scade 
brusc, energia stocată în baterie este 
transmisă către bareta de c.c într-un 
proces controlat. 

1-Battery-Concept flexibil 

O caracteristică unică a seriei UB 
este PULS 1-Battery-Concept. Pentru 
a asigura cea mai lungă durată de 
viață posibilă pentru baterie, fiecare 
baterie de 12V este încărcată și 
monitorizată separat. Această funcție 
smart elimină necesitatea potrivirii 
bateriilor. UB40.241 permite încărca-
rea exactă, testarea și utilizarea 
optimizată a capacității bateriei. 

Unitatea de control poate fi 
combinată cu baterii de diferite 
mărimi (de la 12Ah la 200Ah). Un 
selector de pe partea frontală a 
echipamentului facilitează ajustarea 
la mărimea corespunzătoare a 
bateriei. 

Diagnoză și monitorizare smart 

UB40.241 are diferite funcții de 
diagnoză pentru baterii, inclusiv un 
semnal de presemnalizare când 
bateria se descarcă. Acest lucru 
asigură operarea sigură și fiabilă a 
întregului sistem. Încărcarea bate-
riilor este controlată termic, ceea ce 
are un efect pozitiv asupra duratei 
de viață a bateriei. Prezintă, de 
asemenea, un limitator selectabil de 

buffer time, precum și contactele 
„Ready“, „Buffering“ și „Replace 
battery“. Din motive de siguranță și 
mentenanță, este inclus un semnal 
de inhibare a intrărilor pentru a 
exclude alimentarea nevoită a 
fazelor.

Original article: https://www.pulspower.
com/company/news-and-stories/news/

article/read/new-dc-ups-controller-for- 
maximum-reliability-and-flexibility/

Created By Maximilian Hülsebusch - 
 Marketing team

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

Prin UB40.241, PULS prezintă 
un nou controller (24V, 40A) 
pentru sisteme de alimentare 
neîntreruptibilă. În combinație 
cu o sursă de alimentare de 
24V și o baterie externă, se 
asigură o trecere sigură peste 
căderile sau variațiile de 
tensiune. Acest lucru poate 
preveni timpi de inactivitate 
costisitori, reporniri care 
consumă timp, precum și 
pierderi de date. 
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București • Otopeni • Militari • Constanţa • Timișoara • Cluj • Iași • Craiova • Oradea • Brașov • Galați • Sibiu

Tot ce îţi trebuie 
la îndemâna ta !

1   CERTIFICĂRI ȘI PARTENERIATE MULTIPLE:
de la cei mai mari producători la nivel mondial.

2   PORTOFOLIU EXTINS: 
game complete de echipamente pe stoc, la prețuri competitive.

3   SPECIALIZARE: 
dezvoltând un departament dedicat, nu numai că oferim produse 
specifice dar și consultanță privind:

• Evaluarea nevoilor beneficiarului (preluare date tehnice, realizare 
măsurători lumino-tehnice, stabilire restricții / condiții);

• Realizarea ofertei tehnice și comerciale (realizarea proiectului 
lumino-tehnic în Dialux, alegerea aparatelor de iluminat și 
stabilirea necesarului);

• Calcule de eficiență energetică și de estimare a economiei 
realizate;

• Estimarea timpului de amortizare a investiției;

• Asistență la implementarea proiectului.

4   SMART: 
• Controlul luminilor Wi-Fi cu aplicații de pe  

smartphone;

• Aplicațiile software sunt optimizate pentru  
sistemele de iluminat conectate și datele  
colectate din clădiri inteligente, orașe 
inteligente și alte soluții IoT (Internet of Things).

5   PRODUSE ȘI MATERIALE ATENT ALESE: 
produse fialibile atât pentru iluminat cu LED 
cât și clasic. 

6   ADAPTABILITATE:  
pentru orice fel de aplicabilitate și mediu  
(inclusiv cele cu condiții speciale), 
respectiv:

• Corpuri pentru uz industrial, 
comercial și stradal;

• Corpuri de iluminat decorative de 
interior şi exterior;

• Corpuri de iluminat de siguranță  
şi senzori;

• Corpuri de iluminat pentru 
medii atex;

• Stâlpi pentru iluminat și accesorii.

7   SERVICII ONE-TO-ONE: 
ofertare și proiecte 100% 
adaptate solicitărilor.

SOLUȚII PROFESIONALE DE ILUMINAT
Conectați la piață, atenți la tehnologiile viitorului!



Noul instrument de măsură 
 DCM1500S produs de Megger a fost 
proiectat pentru a fi utilizat pe sisteme 
și echipamente electrice, în special 
pentru instalații solare/fotovoltaice în 
care este necesară măsurarea curen-
tului, a tensiunii, a rezistenței și a 
frecvenței. În plus, clampmetrul oferă 
măsurarea temperaturii, capacității și 
testarea joncțiunilor. Prin urmare, este 
destinat utilizării în timpul instalării, 
întreținerii, identificării defecțiunilor 
sau monitorizării acelor sisteme. 
Bariera tactilă de sub fălcile instru-
mentului asigură o distanță de lucru 
sigură pentru mâna operatorului atunci 
când măsoară curentul pe conductori 
neizolați aflați sub tensiune (se vor 
respecta în continuare măsurile de 
protecție personală). Funcția Smart 
Hold permite monitorizarea creșterilor 
valorilor măsurate cu ajutorul unui ton 
sonor. Modurile Min/Max și Inrush 
permit identificarea curenților de sarci-
nă maximă de la echipamente, cum ar 
fi curenții de pornire la motoare și 
elemente de încălzire.

Măsurarea curentului continuu 
poate fi, de asemenea, utilizată în 
aplicațiile următoare: monitorizarea 
bateriilor reîncărcabile, automotive, 
întreținerea vehiculelor electrice, 
întreținerea ascensoarelor, punerea în 

funcțiune și întreținerea UPS-urilor, 
instalațiile de galvanizare și a echipa-
mentelor de sudură, precum și 
generarea de energie rezidențială de la 
panouri solare și turbine eoliene.

Cu domenii maxime de până la 
2000Vcc și 1500Vca TrueRMS (utili-
zând cablurile de test PVHV), precum 
și 1500Aca TrueRMS/cc, DCM1500S 
este ideal pentru utilizarea în instala-
rea, întreținerea, monitorizarea și 
testarea sistemelor fotovoltaice, 
precum și a curentului electric alterna-
tiv sau continuu standard. Clampme-
trul este livrat atât cu cabluri standard 
de 4 mm, cât și cu noile seturi de 
cabluri PVHV1 (conectori 4mm) și 
PVHV2 (conectori tip MC4PV). Are un 
afișaj digital mare cu 6000 de digiți, 
iluminare și o lanternă automată în 
vârful fălcilor pentru a ajuta la utiliza-
rea în zonele slab iluminate. 

Folosind aplicația gratuită Megger 
Link, valoarea măsurată poate fi 
monitorizată de la distanță pe un 
dispozitiv inteligent utilizând funcția 
Bluetooth® încorporată. Acest lucru va 
oferi un grafic al tendințelor în timp 
real și va oferi posibilitatea de a testa 
și înregistra valorile pentru o analiză 
ulterioară. Funcția Smart Hold extinde 
funcția Data Hold standard oferind 
operatorului un avertisment sonor 
dacă valoarea „reținută“ crește cu 50 
de unități sau mai mult. Alte caracte-
ristici includ un filtru de rejecție a 
frecvențelor înalte, măsurarea curen-
tului de pornire, înregistrarea internă a 
datelor cu o capacitate de maxim 
1000 de valori, un mod de detecție a 
tensiunii fără contact și aducerea 
manuală a curentului continuu la zero. 

DCM1500S este conform cu 
normele de siguranță în funcționare 
IEC 61010-1 și IEC/EN61010-2-033 
CAT IV 600V și CAT III 1000V, fiind 
instrumentul ideal pentru tehnicienii 
care au în întreținere parcuri fotovoltai-
ce.

DCM1500S

Pentru mai multe detalii vizitați și https://ro.megger.com/solar-clamp-meter-dcm1500s-8

clampmetru digital pentru sisteme fotovoltaice

Un proiect cu același tip de com-
ponentă care apare de 50 de ori 
trebuie să fie setat. Poate fi vorba de 
pompe, generatoare sau întrerupă-
toare, de exemplu. Nicio problemă 
– ar trebui să fie rapid și deloc 
complicat. Dar dacă este nevoie de 
modificări ulterioare? Acest lucru 
poate consuma timp și resurse. De 
asemenea, crește posibilitatea de 
apariție a erorilor. Așadar, zenon 
oferă Smart Objects, care pot fi 
folosite pentru a crea mulțimi de 
elemente conexe. 
 Pasul logic pentru o și mai bună 

ergonomie în inginerie;
 Salvează timpii pentru mente-

nanță cu Smart Objects;
 Generare din template-uri 

centrale;
 Actualizare centralizată a 

proprietăților deja existente.

Mai mult decât o extensie a 
mediului de inginerie: cu zenon 
versiunea 8.20 și peste, Smart 
Objects facilitează proiectarea.

 
Un intro ușor pentru proiectare 

Smart Objects constă în templa-
te-uri care însumează elemente deja 
cunoscute. Un astfel de template 
include, de exemplu, variabile, 
drivere și simboluri, precum și funcții, 
matrice de reacție, script-uri și 
interblocaje etc. Elementele individu-
ale și relațiile dintre ele sunt configu-
rate în Smart Object Template. Acesta 
este un fel de proiect în cadrul 
proiectului. Template-urile pot fi 
folosite pentru a crea unul sau mai 
multe Smart Objects independente 
într-un anumit proiect. 

Pentru a folosi un element de 
control în proiectul zenon este nevoie 
doar să se creeze un Smart Object cu 
numele dorit. Toate componentele 
predefinite în template sunt create 
pentru elementul de control într-un 

singur pas. zenon creează automat 
toate regulile de substituire necesare, 
inclusiv toate link-urile. Interacțiunea 
dintre componentele individuale este 
rezolvată în detaliu fără cel mai mic 
efort din partea utilizatorului. 

Mentenanță fără bătăi de cap

În practică, cum se întâmplă de 
regulă, unele dintre cele 50 de 
elemente trebuie să fie colorate 
individual. Pentru a facilita acest 
lucru, caracteristici precum paletele 
de culori sau stilurile pot fi de 
asemenea folosite în Smart Objects. 
Proprietățile folosite anterior în 
template-uri permit ajustări individu-
ale. Aceste proprietăți pot fi grupate 
pentru a combina, de exemplu, 
formatul display-ului sau culoarea 
pentru alarme ca o proprietate nouă. 
Această proprietate nou definită 
poate fi apoi adaptată individual 
pentru fiecare Smart Object. Ele-
mente și link-uri sunt generate 
automat de zenon, iar utilizatorul 

beneficiază de această economie a 
timpului de lucru. 

Fiecare Smart Object identifică de 
asemenea și elementele asociate cu 
el. Dacă se dorește ștergerea tuturor 
componentelor create, trebuie doar 
să se elimine Smart Object-ul. zenon 
elimină toate elementele conexe din 
proiect, lăsând numai componentele 
necesare. Schimbările aduse templa-
te-ului Smart Object pot fi preluate 
centralizat de la Smart Object-urile 
legate; modificările importate sunt 
transpuse automat în versiuni. 

Original article: www.copadata.com/en/
product/zenon-software-platform-for-in-

dustrial-automation-energy-automation/
zenon-difference/engineering-with-zenon/

ergonomics-in-engineering-improves- 
efficiency

Ergonomia în inginerie 
îmbunătățește eficiența 

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro
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De la an la an, tehnologia a avansat 
și HELUKABEL a urmat același trend, 
oferind cele mai bune soluții ale 
momentului, totodată având viziune 
spre viitor. Raportat la provocările ce 
aveau să apară în majoritatea 
industriilor, HELUKABEL a dezvoltat 
unele dintre cele mai dotate centre de 

producție și inovație, colaborând în 
permanență cu cei mai buni specialiști 
din domeniu.

Știm cât de important este pentru 
partenerii noștri să aibă acces la cele 
mai inovative produse, care sunt 
menite să satisfacă atât din punct de 
vedere tehnic, cât și comercial 

provocările momentului. Aceste 
produse au rolul să atingă cu succes 
obiectivele și așteptările partenerilor 
noștri de afaceri, oferind o rezistență 
extremă la solicitări chimice, electrice 
și mecanice, raze mici de îndoire, un 
număr mare de cicluri de flexare și o 
durată de viață remarcabilă.

HELUKABEL®, inovație la cel 
mai înalt nivel

Gabriel Cotoară și Bogdan Dragu

De-a lungul a peste 40 de ani de activitate în domeniul cablurilor și al accesoriilor de cabluri, 
HELUKABEL a dezvoltat un know-how în ceea ce privește producția de produse premium, gata 
să satisfacă și cele mai pretențioase cerințe și să bifeze cu succes toate sarcinile la care au 
fost supuse și pentru care au fost concepute. Expuse la numeroase teste și încercări, produsele 
HELUKABEL și-au atins obiectivul, obținând toate certificările în domeniul de utilizare pentru 
care au fost destinate.Sistemul audio al echipamentului 

este și el de ultimă generație, dispu-
nând de capabilitatea de anulare a 
ecourilor și a zgomotelor. AXIS 
I8016-LVE poate identifica cu precizie 
persoane, obiecte sau animale, chiar 
și în cele mai dificile situații, datorită 
senzorului IR.

Rezistența la vandalism este 
asigurată de certificarea IK10, iar 
instalarea se realizează rapid și 
intuitiv. 

Caracteristici principale: 
 Imagini video și sunet de înaltă 

calitate;
 Anulare ecouri și zgomote;
 Instalare ușoară cu PoE;
 Interfață deschisă cu integrarea 

unui telefon IP, suport SIP;
 Pregătit pentru utilizare în aer 

liber, rezistent la vandalism, cu 
clasificare IK10.

Acest dispozitiv fiabil este conce-
put pe bază de standarde și interfețe 
deschise, oferind posibilități excelen-
te de integrare pentru a completa 
perfect orice sistem de supraveghere 
video. Dispozitivul poate fi integrat cu 
alte sisteme și soluții precum cele de 
management video, de control al 
accesului și de comunicare VoIP. 

Despre Axis Communications

Axis contribuie la dezvoltarea unei 
lumi mai inteligente și mai sigure, prin 
crearea de soluții inovative, care ajută 
la îmbunătățirea securității și oferă noi 
moduri de dezvoltare a afacerilor. Ca 
lider al industriei de echipamente 
video de rețea, Axis oferă produse și 
servicii de supraveghere și analiză 
video, control acces, interfoane video 

și sisteme audio complete. Axis are 
peste 3.000 de angajați în peste 50 de 
țări și colaborează cu parteneri din 
întreaga lume pentru a oferi soluții. 
Fondată în 1984, Axis este o compa-
nie cu sediul în Suedia, listată la bursa 
NASDAQ Stockholm sub numele de 
AXIS.

Axis Communications anunță 
lansarea interfonului de rețea 

AXIS I8016-LVE
Axis Communications, lider global în echipamente video de rețea, anunță lansarea unui nou interfon 
video de rețea, extrem de robust și rezistent la vandalism. Conceput pentru comunicare bidirecțională, 
identificare video și control de la distanță al accesului, sistemul AXIS I8016-LVE integrează un senzor 5 
MP ce oferă imagini de calitate indiferent de sistemul de iluminat.

Pentru mai multe informații despre 
Axis, vizitați site-ul: 

www.axis.com 
Live la:  

https://www.facebook.com/Axis-
CommunicationsRomania/
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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 
focusează pe rapiditatea livrărilor 
către clienți, pune la dispoziție 
training-uri și prezentări de calitate și 
promite o comunicare și o relaționare 
deschisă și transparentă cu partenerii 
de afaceri. 

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

Mai jos vă prezentăm câteva dintre cele mai recente produse inovative dezvoltate de HELUKABEL:

HELUPOWER® THERMFLEX® 145

Cablurile HELUPOWER® THERMFLEX® 145 sunt ideale pentru aplicații ce necesită o capacitate de transport crescută 
a curentului și diametre exterioare reduse. Este disponibil în trei versiuni: sub formă de conductor, conductor dublu 
izolat și conductor dublu izolat cu ecran de protecție electromagnetică. Este utilizat în special pentru conectarea 
generatoarelor în turbine eoliene, pentru cablarea tablourilor electrice, precum și pentru cablarea internă a stațiilor de 
încărcare și a pantografelor în domeniul E-Mobility.

HELUDATA® EN-50288-7

  Cabluri de instrumentație 
conform EN 50288-7

  Perechi, triade și quaduri; 
0,5 – 2,5 mm2

  Patru modele: cu și fără 
armătură, ecranate 
individual sau general

  Trei combinații de materiale 
(miez/manta): PVC/PVC și 
XLPE/PVC și XLPE/LS0H

HELUDATA® EN-50288-7 FIR RES

  Cablu de instrumentație cu comportament la foc îmbunătățit pentru integritatea funcțională
  Fire Resistant acc. to IEC 60331-21
  Cu și fără armătură

HELUDATA® PLTC UL13

  „Omologul UL“ pentru HELUDATA® EN-50288-7
  Două combinații de materiale (miez/manta): PVC/PVC și XLPE/LS0H
  Perechi și triade 18 – 14 AWG

HELUTHERM® PLTC UL 13 / ANSI MC 96.1

  Cablu termocuplu acc. ANSI 
MC 96.1 cu aprobare pentru 
PLTC UL 13 

  Pentru măsurarea temperaturii
  Două combinații de materiale: 

PVC/PVC & XLPE/LS0H
  Tipuri: KX; JX; EX; TX

BENEFICII:
 Diametrul exterior redus
  Capacitate mare de încărcare a curentului
 Rezistență mecanică ridicată
  Conductivitate termică excelentă a 

materialului de izolare
 Fire torsadate cositorite
 Secțiuni: 6 - 400 mm2
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Pe lângă un catalog de selecție, 
un software de configurare, manu-
al de montare, instrucțiuni de 
montare și asistență tehnică, 
Sivacon S4 stabilește cele mai 
înalte standarde în ceea ce 
privește proiectarea, siguranța și 
eficiența. Acest lucru implică 
pentru utilizator o serie de avanta-
je care vor genera economii 
subastanțiale. 

Tablourile de distribuție a 
energiei de joasă tensiune 
 SIVACON S4 sunt foarte sigure și 
fiabile. SIVACON S4 are un 
principiu modular de proiectare. 
Folosind ansambluri standardiza-
te, produse în serie, care reflectă 
cerințele clădirilor și datorită marii 
oportunități de a combina tehno-
logia modulului SIVACON S4, 
toate nevoile posibile pot fi 
satisfăcute pentru a avea un efect 
optim în zona distribuției de 
energie de joasă tensiune. Siste-
mul de bare principal al Sivacon 
S4 este un sistem potrivit pentru 
curent nominal până la 4000 A. 
Este potrivit pentru configurații de 
rețea TN-C, TN-S, IT și TT. Există 
diferite tablouri electrice pentru a 
atinge gradele de protecție 
IP30/31, IP40/41 și IP55.

Sivacon S4 dispune de compar-
timente funcționale separate, cum 
ar fi compartimentul de instalare a 
echipamentelor electrice, compar-
timentul pentru montajul barelor 
principale de distribuție a curentu-
lui electric, compartimentul pentru 
montajul barelor verticale de 
distribuție, precum și comparti-
mentul destinat cablurilor de 

SIVACON S4 sunt tablouri electrice de distribuție de joasă tensiune testate, conform IEC 60439-1,  
EN 60439-1, care sunt utilizate în alimentarea cu energie electrică a clădirilor administrative,  
a clădirilor industriale și comerciale, precum și a clădirilor publice, cum ar fi școlile și spitalele.

Tablouri electrice de distribuție 
de joasă tensiune SIVACON S4

Pentru informații în detaliu vă rugăm 
să accesați pagina noastră web:  

Protection-concept 
siemens.com/protection-concept

sau accesând interfața Siemens Mall 
Industry în secțiunea Search: 5SU1 

RCBO

mall.industry.siemens.com
Siemens România

Standarde  
și reglementări

Sisteme pentru realizarea de soluții de 
proiectare testate

IEC 61439- 1/2
EN 61439- 1/2

Sistem principal  
de bare

Tensiunea de operare (Ue) 690 V

Tipul Curentului AC

Frecvența 50 / 60 Hz

Tensiunea de ținere la impuls (Uimp) Până la 12 kV

Gradul de poluare 3

Grupa materialului II

Tensiunea de izolare Ui 1.000 V

Curent Nominal In Până la 4.000 A

Valoare curent de ținere de vârf Ipk Până la 220 kA

Valoare curent de ținere de scurtă 
durată Icw Până la 100 kA, 1s

Clasa de izolație Conform IEC 61140, EN 61140 I

Gradul de protecție

Ventilat IP40

Neventilat + IPX1 [cu placă de 
acoperiș]

 IP55

Forme interne de 
separare Conform IEC 61439-2, Paragraf 8.101 Până la forma 4b

Grosime placă

Cadru 2,5 mm

Cutie 1,5 mm

Capac 1,0 mm

Tratarea suprafeței
Părțile standard RAL 7035

Elementele de design Albastru verde de bază 
(similar: RAL 5020)

Condiții de operare

Temperatură ambient, 24 h in medie ≤ 35°C

Altitudine de instalare ≤ 2.000 m

Amplasament Interior

Personal operativ în acord cu IEC 
61439-1, Paragraful 3.7.12 Persoană calificată

energie electrică. Siguranța este 
foarte importantă când vine vorba 
de ușile de acces ale tabloului 
electric. Balamalele ușilor și 
sistemelor de blocare au fost 
riguros testate pentru a îndeplini 
cerințele și standardele IEC.

Pentru dimensionarea tablouri-
lor electrice Sivacon S4 și alegere-
rea componentelor electrcie se 
utilizează software-ul de configu-
rare Simaris SCF.

Beneficiile software-ului Simaris 
SCF 4.0 sunt:
 planificarea și configurarea 

rapidă, ușoară și sigură a sisteme-
lor de distribuție utilizând un 
singur program software pentru 
întregul sistem de distribuție;
 calculul automat al pierderi-

lor de putere;
 calculul ușor al ofertelor de 

preț, pregătirea ofertelor și 
comanda materialelor;
 documentație completă a 

sistemului conform IEC 61439.

1. Ramă 
2. Soclu frontal 
3. Soclu lateral 
4. Structură suport 
5. Capac superior 
6. Perete lateral cu design 
7. Ușă sticlă 

8. Ramă frontală 
9. Plastron lățime 200 mm 
10. Plastroane pentru kit-uri
11.  Partiții pentru sistemul 

de bare
12.  Partiții pentru bare 

verticale

13. Bare orizontale
14.  Bare verticale 

necascadate
15. Perete spate
16. Placă de montaj
17. Capac inferior
18. Bare PE
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  Conectat prin Cloud folosind 
GATEWAY2 
Tipul 1Y.GU.005.1 și aplicația 
Finder Bliss

  Frecvența de comunicare 868MHz
  Senzor de temperatură +5…+37°C 

și umiditate 1…99%
  Alimentare cu 3 baterii AAA 

(autonomie 1,5 ani) sau folosind 
sursă de alimentare 230 V CA

  Montare pe perete, doze cu 3 
module sau doze circulare 60mm

  1 contact comutator 5 A – 230 V 
CA

  Display cu icoane dinamice

NOUL TERMOSTAT SMART  
Tipul 1C.B1.9.005.0007

BLISS2, un nou termostat, 
conectat în permanență cu 
GATEWAY2!
Soluția inteligentă de control 
a temperaturii din casa 
ta, compatibilă cu Google 
Assistant și Amazon Alexa și 
integrabilă cu Finder YESLY 
folosind rutinele.

Termostatul BLISS2 poate fi comandat în două configurații:

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

CONSULTANȚĂ DE PROCES SOFTWARE DE INGINERIE IMPLEMENTARE SUPORT GLOBAL

Cu aplicația Finder Bliss puteți să:
  Gestionați de la distanță termostatul BLISS2 simplu 

și intuitiv;
  Creați și să modificați programele săptămânale;
  Partajați și să gestionați termostatul de pe mai multe 

smartphone-uri și cu utilizatori diferiți;
  Controlați mai multe termostate din aceeași locuință 

sau din locații diferite;
  Verificați timpul de funcționare și istoricul sistemului 

de încălzire;
  Folosiți funcția Auto-Away pentru a economisi 

energie.

Tipul 01C.02.8.230.0500
Sursă de alimentare pentru BLISS2

  Putere nominală: 2 W
  Tensiune de alimentare: 110...230 V CA
  Tensiune de ieșire: 5 V CC
  Temperatura ambiantă: 0...40°C
  Lungimea maximă a cablului de alimen-

tare pentru BLISS2: 40 m (cablu flexibil 
2x1,5 mm2)

Cu GATEWAY2 puteți să:
  Controlați/gestionați termostatul 

BLISS2 prin WiFi (2,4 GHz) folosind 
aplicația Finder Bliss;

  Gestionați toate dispozitivele YESLY 
prin WiFi;

  Controlați iluminatul și temperatura 
prin intermediul asistenților vocali.

  Dispozitivele BLISS2 și YESLY pot fi 
controlate local prin Bluetooth chiar și 
atunci când rețeaua WiFi este căzută.

  Puteți conecta până la 10 termostate 
smart BLISS2 cu un singur GATEWAY2.

  Pentru a putea folosi BLISS2 veți avea 
nevoie de GATEWAY2.

Cod configurație: 1C.B1.9.005.0007.POA

Cod configurație: 1C.B1.9.005.0007
Pentru cei care dețin deja un GATEWAY2.

Termostat 
1C.B1.9.005.0007

GATEWAY2 
1Y.GU.005.1
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1. Precizări 
De regulă, în documentațiile 

tehnice elaborate de proiectanți se 
fac afirmații de genul: se vor echipo-
tențializa carcasele și elementele 
metalice din clădire, fără să se 
justifice aceste măsuri, cu pondere în 
deviz. 

Ca urmare, în continuare se vor 
aduce argumente, conform reglemen-
tărilor tehnice specifice în vigoare, 
pentru realizarea legăturilor electrice 
de echipotențializare. 

2. Echipotențializarea – măsură 
tehnică de protecție 

Echipotențializarea este o măsură 
tehnică de protecție practicată în 
instalațiile electrice cu care se reduce 
până la valori nepericuloase diferența 
de potențial dintre două elemente 
metalice care pot avea potențiale 
diferite.

Elementele metalice care pot avea 
în mod accidental un potențial 
electric în raport cu o referință pot fi:

a) Carcasele echipamentelor 
electrice 

Echipamentul electric are compo-
nente care în mod normal sunt sub 
tensiune și care sunt izolate de 
carcasă prin izolație electrică.

Carcasa echipamentului electric 
este componenta acestuia cu care 
persoane instruite sau nu pot fi în 
mod normal în contact direct.

Dacă izolația echipamentului 
electric se deteriorează, carcasa 
capătă tensiunea elementului cu 
izolație deteriorată.

Protejarea persoanelor la aceste 
tensiuni se asigură cu măsuri și 
mijloace de protecție specifice tipului 
de rețea de la care este alimentat 
echipamentul electric. 

În majoritatea cazurilor, protecția 
se asigură prin deconectarea apara-

telor de protecție ca urmare a acțiunii 
protecției automate la curent de 
defect – PACD.

Există însă o situație în care protec-
ția automată la curent de defect nu 
acționează, deși există riscul produce-
rii șocului electric. Este cazul atingerii 
simultane, de o aceeași persoană, a 
două carcase care sunt la tensiuni de 
fază diferite, ca urmare a deteriorării 
izolației (fig. 1).

Prin circuitele de alimentare a celor 
două echipamente există un curent de 
defect, monofazat, determinat de 
valoarea rezistenței remanente a 
izolației deteriorate, valoare care 
poate să nu determine acționarea 
PACD aferentă circuitelor. 

Dacă o persoană atinge simultan 
cele două carcase, se expune la 
tensiunea de linie, șocul electric fiind 
letal – electrocutare.

Singura măsură de protecție în 
această situație, indiferent de tipul de 

rețea (TT, TN, IT) este echipotențiali-
zarea (fig. 2), care determină un regim 
de scurtcircuit bifazat, deconectat de 
PACD în timpul impus de NP I7/2011.

Tensiunea UC la care se expune 
persoana care atinge cele două 
carcase este:

UC =rC IK
(2)

fiind direct proporțională cu 
valoarea rezistenței electrice rC a 
legăturii de echipotențializare.

Ca urmare, proiectantul, în situația 
în care: 

–  are echipamente electrice/
receptoare alimentate de la sistem 
electric de tensiuni trifazat și 

– există posibilitatea fizică ca o 
persoană să atingă simultan, în mod 
firesc, două carcase, va aplica drept 
măsură de protecție echipotențializa-
rea respectivelor carcase prin legături 
electrice cu conductoare de echipo-
tențializare între fiecare carcasă și cea 
mai apropiată BPE, conform NP 
I7/2011, subcap. 4.1. și 5.5.

b) Carcase și elemente metalice 
care au contact electric cu pământul 
și sunt amplasate în interiorul unei 
clădiri pe exteriorul căreia sunt 
amplasate dispozitivul de captare și 
conductoarele de coborâre ale 
instalației exterioare de protecție la 
lovituri directe de trăsnet – IPTE. 

Între carcase și elemente metalice, 
pe de o parte, și componentele IPTE 
(dispozitivul de captare și conductoa-
rele de coborâre), pe de altă parte, se 
poate produce arc electric. 

Conform NP I7/2011, dacă mediul 
din interiorul clădirii este cu risc mare 
de incendiu sau explozie, IPTE NU se 
amplasează pe clădire, dispozitivul 
de captare și conductoarele de 
coborâre fiind independente de 
clădire și ca urmare în interiorul 
clădirii NU se realizează instalație 
interioară de protecție la efectele 
loviturilor directe de trăsnet – IPTI.

Conform aceluiași NP I7/2011, se 
impune evitarea producerii descărcă-
rii în arc între dispozitivul de captare 
și conductoarele de coborâre ale 
IPTE, pe de o parte, și carcase și 
elemente metalice care au contact 
electric cu pământul amplasate în 
interiorul clădirii, prin realizarea 
instalației interioare de protecție la 
lovituri directe de trăsnet – IPTI.  

Acesta este motivul pentru care în 
NP I7/2011, fig. 5.1, SR HD 60364-5-

54:2007 (Sisteme de legare la pă-
mânt, conductoare de protecție și 
conductoare de echipotențializare) și 
GEx 012/2015 fig. 7.3 sunt reprezen-
tate dispozitivul de captare și conduc-
toarele de coborâre ale IPTE, deși nu 
sunt componente ale sistemului de 
legare la pământ.

Echipotențializarea se realizează 
pentru carcase și elemente metalice 
care au contact electric cu pământul 
pentru care nu se poate asigura 
distanța de separare conform Anexei 
6.8.1. și constă în realizarea de 
legături de echipotențializare conform 
NP I7/2011, fig. 5.1, și GEx 012/2015 
fig. 7.3, pentru a diminua diferența de 
potențial față de dispozitivul de 
captare și conductoarele de coborâre 
ale IPTE.

c) Conform NP I7/2011 cap. 6, ca 
urmare a: 

– S3: căderii trăsnetului pe un 
serviciu și 

– S4: căderii trăsnetului lângă un 
serviciu,

în acestea se induc supratensiuni 
atmosferice (cca 40000kV) care se 
vor propaga în interiorul clădirii. 

Limitarea efectelor acestor supra-
tensiuni asupra clădirii se realizează 
prin LMPS – sistem de protecție 
împotriva efectelor trăsnetului.

LMPS are următoarele componente:
– SPD – dispozitiv de protecție la 

supratensiuni și supracurenți care se 
montează pe căi de curent ce acced 
în clădire, aflate sub tensiune, 
conform NP I7/2011, fig. 4.7;

– legături de echipotențializare prin 
care se leagă la borna principală de 
protecție și echipotențializare compo-

nente metalice ale unui serviciu (rețea 
de utilități) care accede în clădire;

– ecrane de protecție. 

3. Concluzii

A. În instalațiile electrice ale 
consumatorului se pot realiza, 
conform GEx 012/2015, trei rețele de 
echipotențializare, respectiv:

1. Pentru protecția la șoc electric, 
în cazul unui defect monofazat 
simultan la două receptoare alimenta-
te de la sistem trifazat de tensiuni;

2. Pentru evitarea descărcării în arc 
între dispozitivul de captare și con-
ductoarele de coborâre ale IPTE, pe 
de o parte, și carcase și elemente 
metalice care au contact electric cu 
pământul, amplasate în clădire, 
pentru care nu se poate asigura 
distanța de separare, conform NP I7 
Anexa 6.8.1;

3. Pentru componente metalice ale 
serviciilor/rețele de utilități care acced 
în clădire unde prin calcul (de risc, 
care determină necesitatea prevederii 
IPTE) rezultă necesitatea prevederii 
LMPS – sistem de protecție împotriva 
efectelor trăsnetului.

B. Ca urmare, proiectanții, în 
documentațiile tehnice, trebuie să 
justifice necesitatea prevederii 
fiecăruia dintre cele trei tipuri de 
legături de echipotențializare.

C. Conform GEx 012/2015, în 
cazul în care pentru un consumator 
rezultă că este necesar să se realizeze 
fiecare din cele trei tipuri de legături 
de echipotențializare, se va realiza 
câte o legătură de echipotențializare 
cu secțiunea maximă impusă de una 
dintre ele. 

Considerații cu privire  
la echipotențializări în instalațiile 

electrice ale consumatorilor
dr. ing. Jan Ignat

Fig. 1 

Fig. 2 
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 Producție și instalare a sisteme-
lor de monitorizare în timp real a 
sistemelor de cabluri: acustic, termic 
și descărcări parțiale.
 Asistență pe toată durata 

manipulării cablurilor în timpul 
instalării.
 Servicii de instalare a accesorii-

lor HV cu echipe specializate.
 Servicii de testare sistemelor HV 

înainte de punerea în funcțiune cu 
laboratoare mobile.
 Servicii de diagnoză și suprave-

ghere a parametrilor sistemelor 
post-instalare.

 
Majoritatea sistemelor de cabluri 

de înaltă tensiune proiectate la Slatina 
sunt personalizate pentru a se potrivi 
parametrilor specifici de mediu și 
cerințele de funcționare ale unui 

anumit traseu și condiții de încărcare, 
ținând seama de performanțele 
termice, termo-mecanice și electrice 
necesare pentru a asigura funcționa-
rea fiabilă a sistemului pe toată 
durata de viață, care în mod natural 
va varia considerabil între diferite 
aplicații și locații.

Pentru soluții personalizate, contac-
tați departamentul nostru de vânzări la 
infocables-ro@prysmiangroup.com.

Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. Slatina
DEPARTAMENTUL HV

Parte integrantă în zona cablurilor 
de energie, departamentul HV (High 
Voltage) gestionează solicitările 
clienților pentru sisteme formate din 
cabluri de înaltă tensiune (110 ÷ 500 
kV) și accesoriile necesare (manșoa-
ne, capete terminale, cutii de deco-
nectare etc.) integrării acestora în 
rețelele electrice de distribuție sau 
transport.

Pentru gestionarea solicitărilor, 
Prysmian Group pune la dispoziția 
clienților excelența dobândită în urma 
experienței acumulate începând cu 
anul 1872 prin:
 Analiză cereri/caiete de sarcini.
 System Design & Installation 

Design.
 Ofertarea de soluții punctuale 

sau „Proiecte la cheie“.
 Producție de cabluri de înaltă 

tensiune cu izolație XLPE sau EPR 
pentru toată gama de tensiuni și 
conductoare din cupru sau aluminiu 
mono sau multifilare, tip sector 
(Milliken) etc., utilizând cele mai 
avansate tehnologii de proiectare și 
proces care asigură fiabilitatea 
continuă a serviciului și performanța 
pe termen îndelungat. Astfel de 
cabluri pot funcționa la temperaturi 
ridicate și în condiții de stres electric 
considerabil.
 Producție de accesorii pentru 

cabluri de înaltă tensiune: manșoane 
(simple, tip „cross-bonding“, asime-
trice, de tranziție sau mixte), capete 
terminale (de exterior cu izolator din 
materiale compozite sau porțelan, 
pentru module GIS sau transforma-
toare cu ulei, flexibile etc.), cutii de 
deconectare, cleme și sisteme de 
fixare a cablurilor.

Prysmian Group este puternic poziționat pe piețele de înaltă tehnologie și oferă cea mai largă gamă 
posibilă de produse, servicii, tehnologii și cunoștințe. Pentru a-și sprijini clienții, Prysmian a evoluat de-a 
lungul anilor de la rolul tradițional de producător de cabluri la cel de furnizor de servicii globale. 
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De la apariția primelor becuri 
incandescente din secolul al XIX-lea, 
inițiativele pentru crearea unui bec 
electric sustenabil s-au înmulțit. Au 
urmat becurile economice, cele cu 
halogen, în prezent discutându-se 
despre crearea unor becuri durabile, 
prietenoase cu mediul înconjurător și 
eficiente din punct de vedere energe-
tic. Organizația Națiunilor Unite (ONU) 
care preconizează că până în anul 
2050, în jur de 68% din populația 
lumii va locui într-o zonă urbană, 
atrage atenția administrațiilor orașe-
lor că trebuie să se pregătească 
pentru a face față necesităților 
viitoare – printre acestea se regăsește 
și iluminatul electric. Una dintre soluții 
este reprezentată chiar de becurile cu 
LED, a căror lumină este plăcută 
ochiului, nu conțin mercur și au un 
consum redus de energie.

De-a lungul timpului, au fost 
elaborate zeci de standarde pentru 
iluminat la nivel internațional și 
național, standarde care vin în spriji-
nul industriei producătoare de becuri 
cu o terminologie comună ce defineș-
te și permite utilizarea, iar mai apoi 
progresul tehnologiilor de iluminat. 

Acestea sunt menite să răspundă 
cerințelor din domeniu, în mod special 
celor referitoare la condițiile de 
performanță și de securitate pentru 
corpurile de iluminat. 

Având în vedere că în ultimii ani 
tehnologia LED a depășit becul 
incandescent, atât din punctul de 
vedere al sustenabilității, cât și din cel 
al eficienței de iluminat, printre 
standardele pentru LED-uri adoptate 
de către organismul național de 
standardizare (ASRO) se regăsesc: 
 SR EN IEC 62031:2020 – Modu-

le LED pentru iluminat general. 
Specificații de securitate;
 SR EN IEC 62384:2020 – Apara-

taj electronic alimentat în curent 
continuu sau în curent alternativ 
pentru module LED. Cerințe de 
performanță;
 SR EN IEC 63013:2020 – 

 LED-uri încapsulate. Proiecție pe 
termen lung pentru mentenanța 
fluxului luminos și a fluxului energetic;
 SR EN 12665:2019 – Lumină și 

iluminat. Termeni de bază și criterii 
pentru specificarea cerințelor de 
iluminat, care definește cerințele 
pentru măsurarea mărimilor electrice, 
fotometrice și colorimetrice ale 
lămpilor cu LED-uri, modulelor LED 
și aparatelor de iluminat cu LED, 
destinate funcționării cu tensiuni de 
alimentare cu curent alternativ sau 
curent continu, eventual cu aparatajul 
de comandă LED asociat;

 SR EN IEC 62717:2018 – Modu-
le LED pentru iluminatul general. 
Cerințe de performanță;
 SR EN 62504:2015/A1:2018, 

care prezintă terminologia necesară 
industriei prelucrătoare de compo-
nente și părților interesate din indus-
tria LED-urilor de la nivel național sau 
european;
 SR EN 62612:2014, care 

specifică cerințele de performanță, 
precum și condițiile și metodele de 
încercare impuse pentru asigurarea 
conformității lămpilor cu LED cu 
dispozitiv de stabilizare încorporat, 
destinate iluminatului casnic și 
iluminatului general similar.

Acestea și nu numai permit evoluția 
sistemelor inteligente de iluminat 
(spre exemplu, există deja LED-uri 
echipate cu senzori, controlate prin 
aplicații mobile, LED-uri care colec-
tează, analizează și stochează date 
etc., care sprijină autoritățile publice, 
industriile specializate, centrele de 
cercetare, IMM-urile și chiar consu-
matorii).

Aplicarea standardelor a fost și va 
continua să fie o cerință indispensa-
bilă pentru a asigura performanța și 
siguranța utilizării luminii electrice, 
care sprijină totodată progresul 
tehnologiilor care folosesc becuri 
LED și astfel protejează mediul 
înconjurător.

Pentru mai multe standarde care 
fac referire la specificațiile de securi-

tate, cerințele generale sau cele de 
performanță pe care trebuie să le 
îndeplinească becurile LED, accesați 
magazinul online al ASRO:  
www.magazin.asro.ro.

Ne aflăm în pragul unei noi revolu-
ții a iluminatului.

Despre ASRO

ASRO – Organismul Național de 
Standardizare – este platforma 
națională pentru elaborarea și 
adoptarea standardelor europene și 
internaționale.

Ca parte a comunității globale de 
standardizare, fiind membru al ISO, 
IEC, CEN, CENELEC și ETSI, ASRO 
joacă un rol important în punerea la 
dispoziție, pentru o gamă tot mai 
largă de părți interesate, a unei 
platforme ușor accesibile, necesară 
pentru participarea la activitatea de 
standardizare a acestor organizații. 
Aceasta ajută la furnizarea de soluții 
eficiente pentru afaceri competitive, 
sprijinirea obiectivelor de politici 
publice, sprijinirea certificării și 
supravegherii pieței și oferă un 
mecanism eficace de promovare a 
protecției consumatorului și a respon-
sabilității sociale.

Website: www.asro.ro
Contact media: relatii.publice@asro.ro

Twitter: @RoStandard

Standardele sprijină 
evoluția LED-urilor

Odată cu apariția tehnologiei LED, perspectivele iluminatului s-au extins considerabil. Nu numai 
că LED-urile reprezintă o alternativă durabilă la iluminatul convențional, dar au și aplicabilitate în 
diverse domenii, sprijinind procese în sistemele inteligente de iluminat, tehnologiile IA, automatizare, 
echipamente electrice și electronice etc.
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Două zile pline  
la Târgul virtual EPLAN

Târgul virtual EPLAN își deschide 
porțile digitale în acest an pentru a 
șasea oară și timp de două zile la 
rând pentru prima oară. Vizitatorii se 
pot aștepta la o serie largă de teme, 
care acoperă ingineria profesională și 
procesele complete, integrate. 
Discuțiile live pentru membrii de 
conducere corporativă, practicile 
optime pentru clienți și o nouă zonă 
pentru parteneri le oferă participanți-
lor inspirație constructivă. Transmi-
siile pe internet pe anumite teme și 
pentru anumite țări, precum și 
demonstrațiile software ale noilor 
soluții de pe platforma EPLAN sunt 
puncte de atracție care oferă per-
spective pentru dezvoltări viitoare, 
inclusiv contextele cloud.

La doar două săptămâni după 
târgul digital Hanover Messe, va fi 
timpul: EPLAN va deschide porțile 
către cel mai mare eveniment digital 
al anului. Târgul virtual EPLAN, cu un 
format cunoscut la nivel global, având 
loc pentru a șasea oară consecutiv, 
vă așteaptă cu un design nou și clar și 
cu numeroase extinderi pe anumite 
teme, atât pentru management, cât și 
pentru utilizatori. „După succesul din 
ultimii ani, extindem Târgul virtual 
EPLAN pentru a acoperi două zile 
întregi pe diferite fusuri orare“, spune 
Haluk Menderes, director executiv al 
EPLAN Software & Service. Motivul 
pentru această extindere este simplu: 
sunt mult mai multe teme de acoperit 
și interesul vizitatorilor este în crește-
re. Cu o creștere de aproape 20 la 
sută a participanților din peste 70 de 
țări în 2020, importanța acestui eveni-
ment virtual major este clară.

Management și utilizatori:  
programul potrivit pentru toată lumea 

Discuțiile pentru conducerea de 
vârf la nivel de management despre 
ecosistemul automatizării industriale, 
potențialul de găsit în construcția de 
panouri industriale și subiectul 

ingineriei dus-întors sunt doar câteva 
dintre numeroasele teme acoperite pe 
tot parcursul programului conferinței, 
cu multiple fațete. Anul acesta, 
temele respective sunt suplimentate 
cu noi discuții live pentru manage-
mentul industrial, inclusiv în domeniul 
construcției auto, energetic, de 
automatizare a clădirilor, maritim și al 
industriei de procesare.

Vor fi șase demonstrații live diferite 
în fiecare zi pe teme software și 

diferiți experți vor oferi informații 
practice despre inovațiile platformei 
EPLAN. Oportunitățile oferite de noile 
servicii cloud ca parte din EPLAN 
ePulse fac, de asemenea, parte din 
program, ca și eficiența potențială a 
ingineriei dulapurilor de control și a 
sistemelor de comutare. Nu în ultimul 
rând, vom avea parte și de distracție, 
cu diverse jocuri online în cadrul 
cărora participanții vor putea concura 
(virtual) unii cu ceilalți, premiile 

incluzând trei sesiuni de instruire 
online de actualizare pentru platfor-
ma EPLAN.

Partenerii au parte de propria prezență 
de data aceasta

Există o zonă comunitară nou 
creată, care le oferă tuturor compa-
niilor care participă la EPLAN Partner 
Network posibilitatea de a participa 
cu propria prezență „online“. Este 
configurată ca un mic târg comercial 
în cadrul Târgului virtual. Numeroase-
le oportunități de conectare profesio-
nală sunt un alt motiv pentru partici-
parea vizitatorilor din toată lumea: un 
chat live, care include de data 
aceasta un chat video 1:1, oferă 
tuturor celor interesați șansa de a 
discuta probleme din domeniu și de a 
schimba idei dincolo de granițe 
naționale, într-un spațiu virtual.

Cei interesați se pot înregistra 
gratuit la: https://www.EPLAN-sof-
tware.com/virtual-fair/.

Eplan Software & Service

EPLAN furnizează soluții software 
și de servicii în domeniile ingineriei 
electrice, automatizării și mecatroni-
cii. Compania dezvoltă una dintre 
soluțiile software de proiectare de 
vârf pe plan mondial pentru con-
structorii de mașini și de tablouri. De 
asemenea, EPLAN este partenerul 
ideal pentru optimizarea proceselor 
de inginerie solicitante.

Atât interfețele standard, cât și cele 
personalizate cu sistemele ERP și 
PLM/PDM asigură uniformitatea 
datelor de-a lungul întregului lanț 
valoric. Colaborarea cu EPLAN 
înseamnă comunicare fără limite în 
întregul spectru al disciplinelor de 
inginerie. Indiferent dacă este vorba 
despre întreprinderi mari sau mici, 
clienții își pot pune în practică experi-
ența în mod mai eficient. EPLAN 
dorește să se dezvolte alături de 
clienții și de partenerii săi și stimulea-
ză integrarea și automatizarea în 

domeniul ingineriei. La nivel mondial, 
EPLAN are peste 58.000 de clienți. 
Accentul se pune pe „ingineria 
eficientă“.

Compania EPLAN a fost fondată în 
1984 și face parte din Friedhelm Loh 
Group, condus de proprietar. 
 Friedhelm Loh Group activează în 
toată lumea cu 12 unități de producție 
și 96 de filiale internaționale. În total, 
grupul are 12.100 de angajați și a 
avut venituri de circa 2,6 miliarde € în 
2019. Pentru a 12-a oară succesiv, 
această companie familială a câștigat 
premiul „Cel mai bun angajator din 
Germania“ în 2020. În plus, 
 Friedhelm Loh Group a fost recunos-
cut drept „Cel mai bun formator 
profesional“, conform unui studiu 
desfășurat de Deutschland Test și 
Focus Money.

Târgul virtual global EPLAN are loc pentru a șasea oară pe 28-29 aprilie 2021  
(fotografie din 2020)

Discuțiile pentru membrii de conducere la nivel de management sunt suplimentate  
cu noi discuții live pentru managementul industrial (fotografie din 2020)

„După succesul din ultimii ani, extindem Târgul virtual EPLAN pentru a acoperi două zile întregi pe diferite fusuri orare“,  
spune Haluk Menderes, director executiv al EPLAN Software & Service

Pentru mai multe informații, vizitați: 

www.eplan.de 
www.friedhelm-loh-group.com
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Întrerupătorul diferențial, numit în 
mod colocvial doar diferențial, poate 
fi întâlnit în foarte multe locuri. Îl 
găsim în tablourile de siguranțe, 
tablourile electrice de distribuție sau 
în sistemele de control ale mașinilor 
industriale. Întrerupătorul diferențial, 
cunoscut și sub acronimul RCD (din 
engleză: Residual Current Device), 
are un singur scop principal – proteja-
rea utilizatorului instalației împotriva 
electrocutării. De aceea, este impor-
tant ca acest tip de dispozitiv să fie nu 
doar fiabil și funcțional, ci și conectat 
în mod corespunzător. 

Întrerupătorul diferențial (Residual 
Current Device) – construcție și tipuri

Pentru a înțelege bine funcționarea 
și modul de conectare a întrerupăto-
rului diferențial, este esențial să 
cunoaștem construcția acestuia. Cel 
mai bine este să ne concentrăm pe 
cele patru elemente de bază ale 
întrerupătorului diferențial:
 Contacte de curent cu manetă 

de cuplare;
 Miez magnetic toroidal (de 

însumare) – un inel feromagnetic prin 
care trec conductoarele de fază și 
conductorul neutru;
 Declanșator diferențial – cel mai 

adesea un releu polarizat;
 Circuit de testare a întrerupăto-

rului – permite verificarea corectitudi-
nii de funcționare.

Întrerupător diferențial: HNC-25/2/003

Contactele de curent sunt locurile 
în care conectăm conductoarele: de 
fază și neutru, iar maneta de 
cuplare permite activarea întrerupă-
torului diferențial. S-a stabilit că 
dispozitivul cuplat este marcat prin 
culoarea roșie, în acel moment 
contactele de curent sunt conectate 
unele cu altele și prin acestea poate 
trece curentul. Dacă maneta este 
coborâtă, contactele sunt deschise, 
iar această stare este marcată prin 
culoarea verde. 

Miezul magnetic toroidal este 
componenta principală a întrerupă-
torului diferențial, dispozitivul 
funcționând datorită acestuia. 
Funcția sa constă în compararea 
curentului care trece prin conductoa-
rele conectate. Această valoare 
rezultantă trebuie să fie de 0A.

Un alt element legat de miezul 
magnetic toroidal este declanșatorul 
diferențial. Dacă măsurătoarea 
efectuată de miezul magnetic indică 
diferențe între curenții care trec prin 
conductoarele conectate, va fi 
acționat declanșatorul, care va 
întrerupe trecerea curentului. 

Funcționarea corectă a întrerupă-
torului diferențial ar trebui verificată 
cel puțin o dată pe lună. După 
apăsarea butonului de pe acesta, 
este activat circuitul de testare, care 
simulează o diferență între curentul 

de intrare și cel de ieșire. În acel 
moment dispozitivul ar trebui să se 
activeze și să întrerupă curentul.

Tipuri de întrerupătoare  
diferențiale

 Întrerupătoare diferențiale de 
tip A – întrerupătoare sensibile la 
curentul diferențial sinusoidal.
 Întrerupătoare diferențiale de 

tip B – întrerupătoare avansate, 
sensibile la curentul diferențial 
sinusoidal, la curentul continuu 
pulsatoriu și la curentul continuu 
netezit până la frecvența de 
1000Hz. 
 Întrerupătoare diferențiale de 

tip AC – întrerupătoare sensibile la 
curentul diferențial sinusoidal și la 
curentul redresat pulsatoriu. 

În plus, întrerupătoarele diferenți-
ale sunt clasificate în funcție de 
sensibilitate:
 De sensibilitate ridicată, care 

reacționează la un curent diferențial 
de 10mA sau 30mA. Cel mai adesea 
sunt utilizate în case și locuințe.
 De sensibilitate medie, care 

deconectează alimentarea în cazul 
detectării unui curent diferențial de 
100mA, 300mA sau 500mA.
 De sensibilitate scăzută, care 

întrerup alimentarea dacă valoarea 
curentului diferențial depășește 
500mA. Sunt folosite cel mai des în 
unitățile industriale. 

Cum se conectează  
un întrerupător diferențial?

Cum funcționează un întrerupător 
diferențial?

Funcționarea unui întrerupător 
diferențial a fost deja descrisă pe 
scurt, dar merită să o examinăm mai 
îndeaproape. Întrerupătorul diferen-
țial funcționează pe baza fenomenului 
de inducție electromagnetică. Așa 
cum am amintit deja, diferența dintre 
curentul de intrare și cel de ieșire ar 
trebui să fie egală cu zero – în mod 
teoretic. Practic însă, cel mai adesea, 
această diferență poate fi de cel mult 
30mA. Dacă valoarea curentului 
diferențial, pentru că aceasta este 
denumirea lui, depășește valoarea 
admisă, întrerupătorul diferențial va 
deconecta circuitul. Anomaliile de 
acest tip în funcționarea instalației pot 
rămâne nedetectate de dispozitive de 
protecție de tip standard, precum 
întrerupătoarele cu protecție la 
supracurent.

Trebuie remarcat că întrerupătoa-
rele diferențiale sunt mult mai com-
plexe față de siguranțele clasice sau 
față de întrerupătoarele cu protecție 
la supracurent. Din acest motiv, sunt 
mult mai sensibile la orice tip de 
interferențe care apar în circuitul 
electric. Destul de frecvent, acestea 
pot cauza funcționarea incorectă a 
întrerupătorului diferențial. 

Să reținem și faptul că întrerupăto-
rul diferențial nu ne protejează 
împotriva atingerii directe a unui 
conductor electric. Toate lucrările, 
indiferent de tip, trebuie efectuate 

doar după ce curentul este decuplat 
în prealabil!

Cum se conectează un întrerupător 
diferențial – schema de instalare  
a întrerupătorului diferențial

Conectarea în sine a întrerupătoru-
lui diferențial este destul de simplă, 
însă trebuie respectate câteva reguli. 
Întrerupătorul diferențial nu poate fi 
folosit ca un element singular, între 
sursa de alimentare și receptor. De 
asemenea, nu protejează împotriva 
scurtcircuitului, nici împotriva su-
praîncălzirii conductoarelor. În 
completarea sistemului de protecție, 
împreună cu RCD ar trebui instalat și 
un întrerupător cu protecție la 
supracurent, cel puțin unul pentru 
fiecare întrerupător diferențial.

Într-un circuit monofazat, la 
intrarea întrerupătorului diferențial 
conectăm conductorul de fază (maro) 
și pe cel neutru (albastru). Conducto-
rul de protecție îl vom lega, de 
exemplu, cu ajutorul unei reglete de 
conexiuni. 

La ieșirea RCD, conductorul de 
fază trebuie conectat la întrerupătorul 
cu protecție la supracurent, iar cel 
neutru poate fi conectat direct la 
instalație. 

 
Conectarea întrerupătorului  
diferențial trifazat

În circuitele electrice mai complica-
te, conectarea întrerupătorului 

diferențial se aseamănă cu cea 
dintr-un circuit monofazat. 

La intrarea întrerupătorului 
diferențial conectăm toate cele trei 
faze și conductorul neutru. La ieșire, 
la fiecare fază este conectat un 
întrerupător cu protecție la supra-
curent. Conductorul neutru, la 
ieșire, va fi conectat la o baretă de 
conexiuni.

În cazul unei asemenea conectări, 
trebuie să acordăm atenție intensității 
maxime a curentului care poate trece 
prin întrerupătorul diferențial (curen-
tul nominal al întrerupătorului).

De ce declanșează întrerupătorul 
diferențial?

Pe diverse forumuri pe internet ne 
putem întâlni destul de des cu 
întrebări legate de declanșarea 
întrerupătorului diferențial. Motivele 
pentru care se întâmplă acest lucru 
pot fi destul de multe: dacă, pentru o 
perioadă mai lungă de timp, întreru-
pătorul diferențial montat nu a 
prezentat probleme și brusc acesta a 
început să declanșeze, problema este 
legată probabil de un defect în 
instalație sau de un echipament 
conectat la aceasta. Dacă întrerupă-
torul montat creează probleme de la 
bun început, cauza poate fi conecta-
rea necorespunzătoare a acestuia sau 
neadaptarea dispozitivului la instala-
ția pe care o deținem. Pentru a alege 
întrerupătorul diferențial potrivit 
pentru instalația din casa noastră, 
trebuie să avem în vedere, în primul 
rând, parametri precum:
 Tensiunea nominală – nu ar 

trebui să fie mai mică decât tensiunea 
de rețea;
 Curentul diferențial – înseamnă 

valoarea intensității curentului care 
poate trece prin întrerupătorul 
diferențial. Atingerea acestui prag 
determină declanșarea dispozitivului;
 Curentul nominal – este parame-

trul cu ajutorul căruia știm care este 
curentul maxim care poate trece prin 
contactele întrerupătorului.

Text elaborat de Transfer Multisort 
Elektronik Sp. z o.o.

The original source of text: https://
www.tme.eu/ro/news/library-articles/

page/43035/Cum-se-conecteaza-un-in-
trerupator-diferential/

Întrerupătoare diferențiale – conectare, construcție, utilizare

  Întrerupător diferențial (Residual 
Current Device) – construcție și tipuri

  Cum funcționează un întrerupător 
diferențial?

  Cum se conectează un întrerupător 
diferențial – schema de instalare a 
întrerupătorului diferențial

  Conectarea întrerupătorului 
diferențial trifazat

  De ce declanșează întrerupătorul 
diferențial?

Fig. 1 – Cum se conectează un 
întrerupător diferențial (schemă)

Fig. 2 – Cum se conectează întrerupătorul diferențial 
trifazat (schemă)
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Cei mai Buni  
lucrează cu Cei mai Buni

EASY STYL, NOUA GAMĂ  
DE APARATAJ MODULAR 

SCHNEIDER ELECTRIC

România, 23 martie 2021 – 
 Schneider Electric, lider în transfor-
marea digitală a managementului 
energiei și în automatizare, anunță 
lansarea gamei Easy Styl, o gamă de 
aparataj ultraterminal ce conține 
prize, întrerupătoare, variatoare de 
tensiune universale și prize media, 
care permite electricienilor să găseas-
că soluția potrivită și estetică pentru 
orice tip de spațiu.

Designul modular al gamei Easy 
Styl acoperă un număr mare de 
aplicații și funcții, oferind posibilitatea 
instalării a până la șapte module 
într-o ramă, iar dispozitivele au o 
construcție robustă și fiabilă. Astfel, 
electricienii pot propune clienților din 
segmentul rezidențial și cel de spații 
de birouri soluții elegante și stilate, 
potrivite design-ului, dar și cu aplica-
bilitate extinsă.

Proiectate în conformitate cu 
cerințele electricienilor, prizele sunt 
fabricate conform normelor VDE, 
întrerupătoarele sunt conforme cu 

standardul SR EN 60669-1, iar noua 
gamă include și dozele de montaj.

Liniile curate de design completea-
ză funcționalitatea mecanismelor.

Designul intuitiv ajută mult și în 
munca de instalare a electricienilor, 
produsele din gama Easy Styl fiind 
ușor de montat și fixat. Mecanismele 
sunt montate printr-un singur clic, iar 
ramele decorative pot fi instalate 
rapid, prin simpla apăsare peste 
module.

Mecanismele au terminale conice 
mari și diagrame de conexiuni clare, 
prezentate direct pe produse, pentru 
a ușura munca electricienilor. La 
nevoie, ramele decorative se pot 
îndepărta ușor, prin intermediul unor 
fante laterale pentru șurubelniță, 
invizibile din față, pentru a menține 
aspectul elegant.

Gama Easy Styl atrage prin opțiu-
nile numeroase în materie de finisaje, 
ramele de plastic sunt plate sau 
curbate, iar cele din materiale 
naturale oferă o paletă extinsă de 

finisaje precum sticlă, lemn sau inox. 
În cazul ramelor realizate din materi-
alele naturale, se poate opta între 10 
culori diferite (4 pentru sticlă, 3 
pentru lemn și 3 pentru inox). Atem-
porale și fiabile, ele se potrivesc 
oricărui tip de interior.

Despre Schneider Electric

La Schneider, credem că accesul la 
electricitate, prin intermediul unor 
soluții inteligente, și la tehnologie 
este un drept fundamental al omului. 
Le oferim tuturor ocazia de a face mai 
multe lucruri cu mai puține resurse, 
asigurând prezența vieții oriunde, 
oricând și pentru oricine – Life is On!

Furnizăm soluții digitale în dome-
niul energiei și al automatizării, în 
scopul asigurării eficienței și sustena-
bilității. Îmbinăm cele mai bune 
tehnologii pe zona energetică, de 
automatizări în timp real, de software 
și servicii integrate pentru locuințe, în 
clădiri, centre de date, infrastructură 
și în diferite industrii.

Ne-am luat angajamentul să 
descoperim posibilitățile infinite ale 
unei comunități deschise, globale, 
inovatoare, care ne împărtășește 
țelul și valorile de incluziune și 
împuternicire.

www.se.com/ro

 Gama Easy Styl include printre altele și prize, întrerupătoare, 
variatoare de tensiune universale, prize de încărcare USB, prize de 
date USB și prize TV-SAT.
 Rame elegante, atemporale și robuste realizate din plastic, dar și 
din materiale naturale cu finisaje precum sticlă, lemn sau inox.
 Ușor de instalat și de utilizat, reduce timpul de montare.
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