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ILUMINAT

Corpuri de
iluminat de siguranţă
Proprietarii și administratorii de clădiri/spații comerciale sunt responsabili pentru existența și buna
funcționare a corpurilor care semnalizează ieșirile și a iluminatului de urgență. Ei ar trebui să ia în
considerare solicitarea ajutorului unui partener de încredere pentru acest proces crucial. Cu toate
acestea, deși este una dintre cele mai importante soluții de siguranță a vieții, este deseori neglijată.
Acest articol este despre aplicaţii
pentru iluminat de siguranţă de
evacuare și marcare hidranţi în
clădiri de birouri, școli, spitale,
magazine, hoteluri, restaurante și
depozite.
Conform normativului I7/2011 –
Cap. 7.23, iluminatul de siguranță
este clasificat în:
I. Iluminat pentru continuarea
lucrului
 Este parte a iluminatului de siguranță prevăzut pentru continuarea
activității normale fără modificări
esențiale.
 Se utilizează în clădirile cu utilaje
care necesită o permanentă supraveghere (zone de producție și/sau
depozitare, laboratoare și săli de
operație).
II. Iluminat de securitate
a) iluminat pentru intervenții în
zonele de risc
Este destinat pentru asigurarea
nivelului de iluminare necesar siguranței persoanelor implicate într-un
proces cu pericol potențial, precum și
evacuare în caz de incendiu.
b) iluminat pentru evacuarea din
clădire

Se utilizează pentru identificarea și
folosirea în condiții de securitate a
4 | ELECTRICIANUL 3/2021

căilor de evacuare: clădiri civile și
camere, încăperi supraterane mai
mari de 300 mp, încăperi subterane
mai mari de 100 mp, parcări închise
supraterane sau subterane, spații de
producție cu mai mult de 20 de
persoane, spații de producție atunci
când distanța de la cel mai îndepărtat
punct de lucru până la ușa de evacuare sau până la spațiul de protecție
este mai mare de 30 metri.
c) iluminat împotriva panicii
Este parte a iluminatului de
securitate destinat evitării panicii și
asigurării nivelului de iluminare care
permite persoanelor să ajungă în locul
de unde calea de evacuare poate fi
identificată.
d) iluminat de veghe
Acest tip de iluminat se folosește în
saloane de spital, ospicii, penitenciare sau în zone unde este necesară
supravegherea pe timpul nopții.

e) iluminat pentru marcarea
hidranților interiori de incendiu
Este parte a iluminatului de
securitate proiectat să permită
identificarea ușoară a hidranților
interiori de incendiu.
f) iluminat de siguranță portabil
Face parte din iluminatul de
securitate având drept scop utilizarea
în spațiile fără personal permanent și
este asigurat cu echipament portabil
prevăzut cu alimentare proprie.
Iluminatul de urgență îi ajută pe
oameni să vadă clar, să evite obstacolele, să localizeze echipamentele și
să se deplaseze mai sigur în întreaga
clădire. Lucrul cu un furnizor de astfel
de servicii, care se ocupă de întreținerea și testarea acestor dispozitive,
poate oferi oamenilor o liniște
sufletească și poate face ca lucrurile
să funcționeze fără probleme în caz
de incidente sau dezastre.

APARATAJ ELECTRIC

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

Aparataj Panasonic
modular și monobloc

Panasonic Corporation este un brand internațional cu peste 100 de 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.
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 calității 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
mișcare, 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 acces în
camerele de hotel. Disponibilă în 7
culori – alb, beige, alb metalic, 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 modulară Ultima cu cadru
interior se distinge prin 14 variante de
rame ornament împărțite în 4 grupuri:
sticlă, eloxal (aluminiu oxidat electrolitic), 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, magneziu și cupru.
Alege puterea culorilor Thea
și combină!

APARATAJ ELECTRIC
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 două, 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 1 mm
ajută la fixarea perfectă în perete, iar
accesoriile fine ajută la asamblarea
acestora în linie.
Aparataj complet: întrerupătoare
simple, duble, triple sau cu fir, cap scară
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 și Rj45, TV directe intermediare
și de capăt, SAT, audio, prize cu încărcare
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 între 5°C - 30°C, program
vară-iarnă, zilnic sau săptămânal.
Colecțiile de aparataj Panasonic se pot
comanda 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”
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Confort maxim. Oriunde te afli.

Noul termostat conectat
Gestionează și controlează temperatura din locuința ta
într-un mod simplu și inteligent, oriunde te-ai afla, prin
intermediul aplicației Home + Control.
Disponibil în variantele de culoare alb, negru și nisip.

www.legrand.ro

Noul

termostat conectat
Smarther
cu Netatmo:

design esențial, confort maxim,
oriunde te afli
Termostatul Bticino conectat,
monitorizează și gestionează temperatura
locuinței, simplu și în timp util.

Un design minimalist și rafinat, în care dimensiunea și finisajul cu efect
de sticlă, îi conferă versatilitate, făcându-l să se potrivească oricărui stil de locuință.
Detaliul metalizat devine un element informativ și evidențiator al funcției distincte ”Boost”.
Datorită acestei funcții, se poate activa instalația de încălzire pe un interval de 30, 60 sau 90 de
minute, oferind, pe lângă un confort maxim, posibilitatea de a monitoriza consumul.

Totul este mai ușor cu aplicația
Home + Control.
Datorită aplicației Home + Control și
compatibilității cu asistenții vocali
works with

Hey Google

este posibilă gestionarea inteligentă a
temperaturii din locuință.
Atunci când pleci de acasă, poți
gestiona simplu și intuitiv termostatul
de la distanță, poți controla mai multe
termostate din aceeași locuință sau
din locuințe diferite, prin intermediul
aplicației Home + Control.
Află mai multe despre automatizarea locuinței cu Legrand pe www.legrand.ro!

ECHIPAMENTE
Murrelektronik GmbH
Concorde Business Park D2/11
A-2320 Schwechat

Telefon: +43 1 7064525-0
Fax: +43 1 7064525-300
www.murrelektronik.ro
mail@murrelektronik.at

Conectorii cu ștecher de mare putere de la Murrelektronik

Niciodată nu a fost mai simplu să aduceți
energia în aplicația dumneavoastră
Tehnica de automatizare modernă și echipamentul aferent au nevoie de multă putere. În plus, odată
cu creșterea nivelului de complexitate a conceptelor de instalare crește și numărul de aparate folosite,
iar componentele precum modulele I/ O, senzorii și modulele pentru unitatea de comandă se folosesc
din ce în ce mai des. Industria 4.0 și IIoT duc la o creștere a cererii pentru tehnica de control al proceselor.
Chiar și industria mecanică face trecerea de la motorul pneumatic la cel electric și astfel crește
nevoia de aplicații eficiente.

Datorită conectorilor cu ștecher
de mare putere de la
Murrelektronik, alimentarea cu
puterea necesară se poate face
foarte ușor la câmp. Murrelektronik
oferă cabluri de capacitate mare
pentru diverse utilizări, într-o mare
varietate de variante, în seturi
reduse cu cabluri de conectare,
adaptate întocmai cerințelor concrete.
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Conectorii cu ștecher
de mare putere M12
Conectat în siguranță – 63 V/16 A,
respectiv 630 V/12 A
Noul M12 de mare putere de la
Murrelektronik este un conector cu
ștecher M12 compact și eficient. Este
adecvat sub formă de conexiune
sigură, cu ștecher pentru blocuri de
alimentare liniare, motoare cu timpi,

precum și pentru module fieldbus,
sub formă de alimentare cu putere
mare. Acesta este alternativa la
conectorii cu ștecher 7/8" pentru
aplicații în care este nevoie de o
densitate mare de putere într-un
spațiu compact.
Conectorii cu ștecher sunt extrudați cu PUR foarte rezistentă și fără
halogen. Astfel, sunt adaptați pentru
utilizarea în cele mai dure aplicații

ECHIPAMENTE
industriale. Siguranța la vibrații
integrată asigură o conexiune sigură
chiar și în cazul interferențelor cu
șocuri și vibrații.

Conector cu ștecher MQ15
Montare cu tehnică de conectare
rapidă
MQ15 convinge cu un sistem
practic cu conectare rapidă. Este foarte ușor de montat. Un sfert de rotire
este suficient, gata! Ceea ce permite o
economie de timp de 80 de procente
la instalare. MQ15 este adecvat pentru
motoare asincron și motoare de curent
alternativ, până la 7,5 kW, și opțional
pentru distribuția de energie. Conectoare cu ștecher și flanșă cu posibilitate de echipare pregătesc motoarele de
curent alternativ pentru MQ15 simplu
care poate fi conectat cu fișă.

(Mini) conector cu ștecher de 7/8"
Ștecher de alimentare puternic
și compact
Cablurile 7/8" sunt soluția perfectă
pentru circuitele electrice. Aceste
cabluri listate c(UL)us sunt un standard
industrial în America de Nord și sunt
folosite de decenii la nivel mondial
pentru alimentarea componentelor și
aparatelor. Cablurile robuste sunt
adecvate pentru racordul de senzori,
actuatori, aparate de măsură și multe
alte componente.

Conector cu ștecher M23
Racordați servomotoarele
simplu și etanș
Cablurile conectează servoregulatoarele cu blocurile de alimentare. Pe
partea cu motorul sunt disponibili la
alegere conectori cu ștecher M23
extrudați, cu diverși pini alocați. În
ceea ce privește conectorii de putere,
puteți alege între diferite variante de
capete de cabluri, conform specificațiilor programului Siemens Sinamics.

Știați deja?
Toți conectorii cu ștecher de la
Murrelektronik sunt 100% testați și de
calitate de înaltă clasă. Know-how-ul
nostru bogat în materie de tehnică de
conectare are la bază o experiență de
ani de zile în producția de conectori cu
ștecher M8 și M12.
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ILUMINAT

PUTERI MAI MARI PENTRU ILUMINAT
STRADAL: 90 W, 120 W, 150 W
Produse noi în familia LEDVANCE ECO
CLASS AREA
Gama LEDVANCE ECO CLASS
AREA este proiectată pentru aplicații
rutiere, stradale și rezidențiale,
făcând posibilă înlocuirea directă, unu
la unu, pentru lămpile NAV-T. Iluminatul exterior proiectat inteligent de
specialiștii LEDVANCE asigură un
sentiment sporit de securitate. Într-un
cadru urban, posibilitatea de a vedea
cu claritate pe timpul nopții oferă
participanților la trafic un sentiment
de siguranță sporită, în special în
spațiile publice, precum străzi
secundare, parcări, stații de autobuz,
zone de agrement, dar și în vecinătatea clădirilor izolate.
În mediul rural, iluminatul stradal
oferă siguranța proprietății și a
persoanei și îmbunătățește siguranța
traficului auto și pietonal.
Extensia gamei de produse
LEDVANCE ECO CLASS AREA aduce
aparate de iluminat cu puteri de 90W,
120W și 150W, cu temperaturi de
culoare disponibile, așa cum v-am
obișnuit și până acum, de: 2700K,
3000K, 4000K și 6500K.
Eficacitatea luminoasă ajunge până
la 130 lm/W.

Design optic propriu
Distribuție luminoasă până la 150° pentru
stâlpi aflați la o distanță apreciabilă
Clasa de drum

M3

M4

M5

Distanța dintre stâlpi <42 m <51 m <63 m
Clasa de drum

C3

C4

C5

Distanța dintre stâlpi <47 m <50 m <50 m
Diagrama de distribuție
luminoasă

Clasa de drum

P3

P4

Distanța dintre stâlpi <72 m <74 m

P5
N/A

ECO CLASS AREA HIGH WATTAGE – date tehnice
Caracteristici
 IP66, IK08
 -30 până la +50°C
 50.000 ore L70 @25°C
 5 ani garanție
 Standarde CE, ENEC
Caracteristici mecanice
 2 dimensiuni:
 mediu, până la 15600 lm
 mare, până la 20250 lm
 Gri, RAL7015
V
 ersiune standard potrivită pentru
stâlpi de 48-60 mm grosime
A
 ccesoriu de montaj cu unghi
variabil disponibil
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Caracteristici fotometrice
 Flux luminos de la 11250 lm până
la 20250 lm
 Eficacitate 135 lm/W (@6500K)
 2700K, 3000K, 4000K, 6500K
 CRI80 cu SDCM <5
 Distribuție unică a fascicolului
luminos

Caracteristici electrice
 100-240 Vac, class I
 Factor redus de „flicker” (licărire)
Accesoriu
 Diametrul consolei de montare
până la 60mm

ILUMINAT
Primele cinci motive pentru a
deveni cel mai bun produs:
 Eficiență ridicată până la 130
lm/W și performanță ridicată a
aplicațiilor datorită sistemului optic
cu fascicul foarte larg;
 Greutate redusă și design

modern pentru ușurință în manevrare
și instalare;
 Montare directă pentru stâlpi cu
diametrul consolei de montare de
48-60 mm;
 Extrem de robuste și durabile:
IP66, IK08, -30 până la +50°C, protecție la supratensiune până la 10 kV;

 Amortizare rapidă. Investiția
pentru aparatul de iluminat este
deja recuperată prin economisirea
schimbărilor de lămpi necesare
pentru NAV-T. În plus, economiile
de energie realiste de 50% reduc
anual costurile de exploatare a
instalației.

SPOTURI IGNIFUGE – ATRĂGĂTOARE, DISTINCTE, FUNCȚIONALE
În situațiile în care iluminatul funcțional și de accent
impun condiții speciale de funcționare, spoturile
LEDVANCE fac față și acestor solicitări.
Spoturile LED de la LEDVANCE sunt excelente pentru
înlocuirea spoturilor clasice cu halogen (35W, 50W, 75W),
economiile de energie ajungând până la 90% în raport cu
acestea.
Pe lângă factorii cheie ai succesului acestor aparate –
instalare simplă, menținerea fluxului luminos pe o durată
lungă a vieții aparatelor, consum scăzut de energie și un
raport excelent calitate/preț – familia de spoturi
LEDVANCE furnizează și versiuni protejate la umiditate
extremă și la foc/incendiu.
Aceste produse sunt versatile, atât prin posibilitatea de
montare în tavane cu grosimi de la 3 mm la 20 mm, cât și
prin posibilitatea varierii fluxului luminos.
Au carcasă din aluminiu și dispersor PMMA de înaltă
calitate și un design comun cu familia de LED Downlight.
Veți beneficia de o flexibilitate avansată datorită sursei
externe de alimentare cu tensiune și a unei instalări simple
și rapide cu ajutorul conectorului rapid.
Modelele ignifuge prezentate aici au o durată de
rezistență la foc de 90 de minute (BS476-20:1987,
BS476-21:1987, EN1365-2).

Domenii de aplicare

Spot ignifug / Spot ignifug dimabil
Caracteristicile produsului
 Eficacitate luminoasă: până la 80 lm/W
 Temperatură de culoare: 3000K, 4000K
 Diametrul orificiului de montare: 68 mm
 Rezistența la foc până la 90 de minute:
BS476-21, EN1365-2

 Echiparea hotelurilor, barurilor și
restaurantelor;
 Băi;
 Iluminare de accent;
 Galerii, muzee, săli de spectacol;
 Iluminare generală;
 Iluminare exterioară;
 Săli de conferințe.

 Unghi de proiecție a fasciculului luminos: 38°/(36° – varianta dimabilă)
 Variantă dimabilă disponibilă
 Culori disponibile ale carcasei: SI
(argintiu), WH (Alb)
 Durata de viață: până la 50.000 ore
(L70/B10 @ 25°C)
 Garanție: 5 ani
 Carcasă: aluminiu turnat sub presiune
 Dispersor: PMMA
 Omogenitate bună a culorilor:
≤ 4 SDCM

Diagrama de distribuție luminoasă
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ILUMINAT
Beneficiile produsului

 Eficacitate luminoasă ridicată;
E
 conomii de energie de până la
90% în comparație cu spoturile cu
halogen;
 Design funcțional și minimalist;
 Instalare ușoară cu conector rapid;
C
 onvertor extern pentru flexibilitate extinsă (compatibil cu unele
convertoare dimabile);

 Proiectat pentru protecție suplimentară la foc și intruziune de
particule lichide și solide;
 5 ani garanție.
Primele cinci motive pentru a
deveni cel mai bun produs:
 Înlocuire excelentă pentru spoturile cu halogen (35W, 50W, 75W);

 Disponibil în versiuni IP44
și IP65, flux luminos fix sau
variabil;
 Culori ale corpului spotului alb
sau argintiu;
 Instalare ușoară, flexibilă și
rapidă datorită convertorului extern
și al conectorului rapid;
 Design similar cu familia LED
Downlight LEDVANCE.

VIVARES: CONTROLUL LUMINII,
MAI UȘOR CA NICIODATĂ
VIVARES LEDVANCE SISTEMUL DE CONTROL AL LUMINII CU INTERFAȚA | DALI

Sistemul de control al luminii
VIVARES LEDVANCE dă viață
iluminatului.
Este mai ușor și mai flexibil ca
niciodată să creăm în fiecare moment
condiții optime de iluminare pentru
cerințe definite.
Sistemul este potrivit pentru toate
soluțiile de birou și este fiabil și
compatibil.
LEDVANCE vă oferă toate componentele sistemului de control și
aparatele de iluminat cu LED potrivite.
Un alt avantaj al soluției VIVARES
este conectivitatea flexibilă. Indiferent
dacă optați pentru versiunea fără fir
care funcționează cu VIVARES
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Zigbee, sau versiunea cu fir care
folosește interfața DALI, avem
întotdeauna soluția potrivită și vă
sprijinim la fiecare pas.
La ce vă puteți aștepta de la
ambele tehnologii este că amândouă
sunt extrem de confortabile și ușor de
instalat de către oricine.

Redefinirea standardului de cablare:
VIVARES cu interfața DALI
VIVARES ESTE IDEAL PENTRU
CLĂDIRI NOI, DAR ȘI PENTRU
RENOVĂRI, CU PREVEDEREA
SUPLIMENTARĂ DE CABLURI
PENTRU LINIA DE CONTROL DALI.

Sistemul este foarte potrivit dacă
pot fi instalate noi cabluri și iluminatul
este pe termen lung. Toate produsele
care folosesc sistemul VIVARES cu
interfața DALI au certificare DALI-2.
Sistemul este compatibil și cu alte
produse cu certificare DALI-2, întrucât
acesta este un sistem deschis.
Punerea în funcțiune este simplă și
se realizează prin intermediul unei
conexiuni de date utilizând un browser pentru Internet. Sistemul VIVARES
cu interfața DALI este pregătit și
pentru Internet of Things (IoT) și, prin
urmare, este capabil să genereze
rapoarte de întreținere și de consum
de energie prin VIVARES Cloud.

ILUMINAT
 VIVARES cu interfața DALI într-o
clădire nouă de birouri: panourile
LED și aparatele spot sunt încastrate
în tavanul decorativ și, utilizând
cabluri, sunt conectate la componentele sistemului de control DALI,
precum senzorii și unitatea de
control.
 Sala de conferințe este și ea
echipată cu spoturi LED și aparate
liniare suspendate, conectate la
același sistem de control.

VIVARES utilizând interfața DALI:
funcționalitate, instalare și operare
Unitatea principală a sistemului
VIVARES LEDVANCE utilizând
interfața DALI o reprezintă unitatea de
control OSRAM DALI PRO 2 IoT. Sistemul conectează componentele DALI-2
precum senzorii și panoul de comandă
cu aparatele de iluminat VIVARES
LEDVANCE cu certificare DALI-2.
Fiind un sistem deschis, acesta
este compatibil cu o gamă largă de
aparate de iluminat și componente cu
certificare DALI-2. Până la 128 de
aparate de iluminat și 126 de dispozitive de intrare pot fi adresate individual prin două canale.
Instalarea, configurarea și punerea
în funcțiune sunt deosebit de simple
și ușor de utilizat datorită interfeței
grafice a utilizatorului.
Șabloanele predefinite și instrumentul drag&drop permit punerea în
funcțiune într-un mod intuitiv.
Unitatea de control IoT DALI PRO 2
este prevăzută cu o ieșire gateway
integrată și oferă acces opțional la
serviciile Cloud LEDVANCE.
Mai mult, sistemul VIVARES
utilizând interfața DALI poate fi ușor
integrat într-un sistem KNX pentru
controlul funcționării instalațiilor
clădirii.

Ușor și comod: punerea în funcțiune
în 5 pași
1. Vă înregistrați în aplicația de
punere în funcțiune OSRAM DALI
PRO 2;
2. Creați un proiect nou;
3. Cu instrumentul drag&drop
trageți și poziționați șabloanele
predefinite în proiect;
4. Localizați dispozitivele instalate
(corpuri de iluminat și componente
ale sistemului de control al luminii) și

SENZOR

PANOU DE
COMANDĂ
APARAT DE
ILUMINAT TIP LED

PANOU LED

SPOT
LED

CONTROL

VIVARES DALI: PREGĂTIT IOT- ȘI COMPATIBIL CU
MAI MULTE PRODUSE DALI-2
SERVICII
LEDVANCE
VIVARES CLOUD

BUTON PB
COUPLER

OSRAM DALI
PRO 2 IoT

SENZOR
COMPONENTE
OSRAM DALI-2

APLICAȚIE MOBILĂ DE
ATRIBUIRE/COMISIONARE
OSRAM DALI PRO 2

APARATE DE ILUMINAT
LEDVANCE VIVARES
DALI-2

Exemplificare grafică a sistemului de control VIVARES cu interfața DALI
le atribuiți folosind instrumentul
drag&drop;
5. Le porniți făcând clic pe butonul
de sincronizare și le salvați în DALI
PRO.
Configurarea sistemului VIVARES
DALI este ușor de înțeles și poate fi
realizat fără niciun software special
datorită instrumentului de punere în
funcțiune OSRAM DALI PRO 2 ce

utilizează un browser pentru Internet
(pentru PC-uri, tablete și
smartphone-uri). În cazul încăperilor
și situațiilor predefinite nu este
necesar folosirea unui anumit program.
Vom continua cu detalii despre
VIVARES ZigBee în numărul următor.

www.ledvance.com
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ILUMINAT

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

Panasonic LED

Panasonic Eco Solutions se bazează pe produse și soluții inovatoare, pe confort, siguranță și eficiență.
Gama vastă de produse include: aparataj electric modular și monobloc, cutii de siguranțe,
scule electrice profesionale, prelungitoare cu întrerupător sau fără și corpuri de iluminat LED.
Iluminarea fiabilă este elementul de bază al fiecărei case sau afaceri. Lumina ne luminează viața,
mediul și spațiul de lucru. Ne asigură confort.
Panasonic LED cuprinde o gamă completă de corpuri de
iluminat tip spoturi și panouri ideale pentru aplicații diverse,
printre care: clădiri de birouri, săli de conferință, coridoare,
scări, recepții, magazine comerciale, supermarketuri, săli de
mese, bucătării, băi, baruri, restaurante, școli, hoteluri,
expoziții, galerii de artă, spitale, saloane de înfrumusețare.
Ușor de instalat pe orice suprafață, cu montaj încastrat în
rigips cu formă rotundă în 5 dimensiuni F85-120-170-185225mm cu puteri de 3-6-12-15 și 18W și pătrată în 3 dimensiuni
120x120 – 170x170 – 225x225 mm, cu puteri de 6-12-18W,
spoturile LED se regăsesc în toate cele 3 variante de
temperatură de culoare: 3000K, 4000K și 6500K, fiabile pentru
orice spațiu.
Panourile LED 595x595mm cu montaj încastrat au o putere
de 36W și se remarcă printr-o construcție modernă oferind
lumină confortabilă caldă, neutră sau rece. Ele înlocuiesc
corpurile de iluminat cu lămpi fluorescente clasice.
Spoturile cu montaj aparent circulare și pătrate sunt o
alternativă perfectă pentru spațiile unde montajul este necesar
aplicat pe suprafețe de zid sau cărămidă. În 2 variante de
putere: 18 și 24W cu dimensiuni de 225 și 300 mm respectiv
225x225 mm și 300x300 mm, au un indice de redare al culorii
>80 și clasă energetică A+.
Utilizate pentru iluminat general de interior, corpurile de
iluminat Panasonic LED asigură un confort vizual optim prin
calitatea luminii emise, cât și pentru ușurința montării lor,
reducerea energetică semnificativă.

Distribuitor oficial pentru aparataj electric Panasonic
în România este SpotVision Electric & Lighting
www.spotvision-electric.ro
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APARATAJ ELECTRIC

C6027 | PC Industrial ultra-compact
fără ventilator
PC-ul industrial ultra-compact C6027 este conceput ca un echipament fără ventilator și oferă o mare
putere de calcul Intel® Core™ i chiar și la dimensiunile sale reduse de 82 x 127 x 69 mm. Procesoarele
Intel® Core™ i U cu până la patru nuclee constituie baza acestui fapt deoarece, deși au proprietăți Core™ i,
consumul lor este mult mai redus decât al altor procesoare din serie.
Cu C6027, Beckhoff își extinde
gama de PC-uri industriale
ultra-compacte pentru a include o
versiune modulară cu expansiuni
scalabile de interfață și UPS de 1
secundă pentru a asigura salvarea
datelor persistente.
Datorită dimensiunii extrem de
compacte, opțiunilor de montare
versatile și flexibile și puterii de calcul
impresionante, echipamentul încape
în orice dulap de comandă-control și
concept de mașină.
Dincolo de utilizarea pentru o
gamă largă de task-uri de automatizare, C6027 este potrivit de folosit ca
IoT gateway sau ca device edge. Baza
pentru acest lucru este dată de
integrarea completă și compatibilitatea dintre TwinCAT și EtherCAT.

Clase de performanță și zone
pentru aplicații
Seria C602x este legătura dintre
C601x și C603x, iar integrarea fără
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ventilator a procesoarelor Intel®
Core™ i U a gamei de 15 W deschide
noi zone pentru aplicații și opțiuni.

Compact
PC-urile industriale din seria
C60xx sunt cele mai compacte din
clasa lor de performanță din portofoliul Beckhoff. În practică, până la 90%
din spațiu poate fi economisit având
aceeași putere de calcul (comparativ
cu Beckhoff C6640 și C6030). C6015
– cel mai mic PC industrial de la
Beckhoff, cu un spațiu de montare de
doar 82 x 82 x 40 mm – este de
remarcat în acest caz.

poate fi orientat la liber, de exemplu,
să fie adaptat la dispuneri specifice
de cablare. Datorită flexibilității sporite, PC-urile încap în orice nișă din
dulapul de comandă-control, indiferent cât de mică.

Preț optimizat
Datorită conceptului optimizat
pentru producție și carcase, toate
PC-urile industriale din seria C60xx
sunt optimizate din punct de vedere
al costurilor și sunt adesea mai puțin
costisitoare în comparație cu alte serii
din gama PC-urilor industriale fără
restricții de compatibilitate, calitate
sau durabilitate.

Montare flexibilă
În mod deosebit, varietatea foarte
mare de opțiuni de montare pentru
panoul din spate al dulapului de
comandă-control sau a șinei DIN sunt
evidențiate în această serie de PC-uri
industriale. Nivelul de conectare

Detalii și contact:
office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

Pregătit pentru
tehnologiile viitorului.

Sistemul pentru un
viitor bazat pe cloud.

Compatibilitate garantată
pentru extinderi nelimitate.

Integral EvoxX
Evoluţia protecţiei împotriva incendiilor.
După Integral şi Integral IP, Integral EvoxX stabileşte noi etaloane
pentru sistemele de detecţie şi semnalizare incendiu. Prevăzut cu cea
mai nouă tehnologie, sistemul este perfect echipat pentru a îndeplini
toate solicitările, atât prezente cât şi viitoare. În fiecare etapă a proiectării
şi dezvoltării, acordăm cea mai mare importanţă funcţionalităţii, securităţii
şi compatibilităţii. Descoperiţi ce se întâmplă atunci când la Schrack Seconet ducem conceptele cu un pas mai departe, printr-o abordare digitală
şi orientată spre viitor.
Schrack Seconet AG, Sisteme de Securitate şi Comunicaţie, RO-023961 Bucureşti, Str. Mântuleasa nr. 15A/1,
tel. +40 372 756316, bucuresti@schrack-seconet.ro

ILUMINAT

Întreaga gamă Philips Hue va fi
compatibilă cu Matter, noul
standard de conectivitate al sistemelor smart home
 Philips Hue Bridge, inima

iluminatului inteligent, va fi
actualizat automat pentru
integrarea cu Matter, iar
toate produsele Philips Hue
vor deveni astfel compatibile
cu noul standard unificator
de conectivitate al industriei.
 Prin integrarea tehnologiei
Matter, Philips Hue oferă
soluții de iluminat de
ultimă generație, pentru o
experiență conectată mai
simplificată între sistemul
său avansat de iluminat
și celelalte dispozitive
inteligente din locuință.
 Matter urmează să fie lansat
oficial de către Connectivity
Standards Alliance în ultimul
trimestru al anului 2021.
București, România – Signify
(Euronext: LIGHT), lider mondial în
domeniul iluminatului, anunță că toate
luminile inteligente și accesoriile din
portofoliul Philips Hue vor deveni
compatibile cu Matter, printr-o
actualizare de software a hub-ului
Hue Bridge. Matter (cunoscut anterior
ca Project CHIP – Connected Home
over IP), prezentat pentru prima dată
de către Connectivity Standards
Alliance (fostul Zigbee Alliance), pe
11 mai, este noul standard unificator
de conectivitate al industriei, care
permite dispozitivelor inteligente să
funcționeze împreună. Utilizatorii
Philips Hue vor beneficia astfel de o
interoperabilitate sporită, iar organizarea unei locuințe inteligente va
deveni mai simplă ca oricând.

Matter va fi implementat
pentru toate produsele Philips Hue
într-un singur pas
Philips Hue oferă cea mai ușoară
personalizare și cel mai cuprinzător
sistem de iluminat inteligent, pentru
care Hue Bridge funcționează ca un
hub inteligent, care conectează și
20 | ELECTRICIANUL 3/2021

controlează toate produsele Philips
Hue, de la lumini pentru interior și
pentru exterior, până la configurarea
funcțiilor de divertisment, accesoriilor
inteligente și multe altele. Pentru a
duce integrarea iluminatului inteligent
Philips Hue la nivelul următor,
software-ul din Hue Bridge-ul fiecărui
utilizator va fi actualizat automat,
pentru a deveni compatibil cu Matter.
Prin această actualizare, utilizatorii
Philips Hue se vor bucura de o
experiență mai simplificată de
conectare a iluminatului cu alte dispozitive inteligente din locuință. Mai
mult, setările anterioare nu vor fi
afectate în urma actualizării, iar
utilizatorii se vor putea bucura în
continuare de varietatea de opțiuni de
personalizare ale iluminatului inteligent, cu scene luminoase, rutine
prestabilite și posibilități infinite de
divertisment.

Philips Hue este un contribuitor major
în dezvoltarea Matter
În calitate de membru al consiliului
de administrație al Connectivity
Standards Alliance, membru al
comitetului de conducere al Matter și
Zigbee și participant în stabilirea
specificațiilor și certificării, Signify s-a
poziționat ca jucător major în dezvoltarea Matter (cunoscut anterior ca
CHIP – Connected Home over IP).
Signify a contribuit de la început la

proiectarea noului standard unificator
de conectivitate al industriei pentru a
permite o integrare perfectă cu
iluminatul inteligent și a îmbunătăți
experiența unică a utilizării Philips
Hue. Signify a participat activ la
demonstrații și a testat periodic
interoperabilitatea produselor Philips
Hue cu cele ale altor parteneri smart
home, asigurându-se că utilizatorii
actuali și viitori ai Philips Hue vor
avea parte de o experiență conectată
superioară și stabilă.
„Prin intermediul Philips Hue,
dorim să oferim utilizatorilor noștri
cele mai inovative și cele mai bune
experiențe de interconectare cu alte
sisteme smart home. Prin implicarea
noastră activă în etapa de demonstrații și testând interoperativitatea Philips
Hue cu alte dispozitive smart home
prin intermediul Matter, am reușit să
ducem experiența de iluminat cu
Philips Hue dintr-o casă inteligentă la
nivelul următor. Cred că acest
standard unificat de conectivitate va
transforma tehnologia casei inteligente, de la o tehnologie emergentă la o
tehnologie adoptată în masă“, declară
George Yianni, Head of Technology
Philips Hue în cadrul Signify.
Matter urmează să fie lansat de
către Connectivity Standards Alliance
în ultimul trimestru al anului 2021.
Actualizarea software pentru Hue
Bridge va fi disponibilă la nivel global
imediat după lansarea Matter.

Un simbol dintotdeauna,
astăzi și smart.

www.legrand.ro

Comandă
tradițională

Comandă pe
smartphone

Comandă
vocală

SOFTWARE

O platformă pentru fuziunea OT și IT

COPA-DATA anunță
lansarea zenon 10
Evenimentele din ultimele 16 luni au accentuat necesitatea soluțiilor digitale și a modelelor de business.
Platforma software zenon de la specialistul în software COPA-DATA ajută companiile să implementeze
IoT industrial și digitalizarea în sectoarele energetice și de producție. Astăzi, compania anunță cea mai
nouă lansare: zenon 10, o versiune mai integrată și complexă a platformei software.
Automatizarea și digitalizarea
sectoarelor energetice și de producție
au fost în ADN-ul producătorului de
software COPA-DATA de mai bine de
30 de ani. „Văd zenon azi ca sinonim
cu fuziunea dintre OT și IT. Cu zenon
10, avem platforma perfectă pentru a
le face cunoștință sistemelor de
producție cu IT. În viitor, vor fi mai
multe instrumente și servicii care să

completeze întregul pachet. Însă
zenon 10 are deja toate piesele
importante“, ne spune fondatorul și
CEO COPA-DATA, Thomas
Punzenberger.
COPA-DATA asigură o dezvoltare
continuă a platformei software zenon
în concordanță cu cerințele indus
triilor de bază: energie și infrastructură, alimentară și producătoare de

băuturi, farmaceutică și automotive.
Mulți producători auto de succes se
bazează, de asemenea, pe uzabilitatea ergonomică a zenon. Aceste
industrii au fost afectate în mod
diferit de pandemie. Cu toate
acestea, COPA-DATA Group a putut
menține o creștere constantă de
până la 54 de milioane de euro din
vânzări în 2020.

Lansarea zenon 10 de la specialistul în software, COPA-DATA, este o platformă software integrată pentru implementarea
Industrial IoT în sectoarele energetice și de producție
22 | ELECTRICIANUL 3/2021

SOFTWARE
Inovații și expansiuni
„Pe lângă creșterea caracteristicilor
puternice deja existente, toate
deciziile strategice legate de produs
urmăresc motto-ul «Fusion of OT and
IT – there must be an easier way!»
(«Fuziunea OT și IT – trebuie să existe
o cale mai ușoară!»). Din acest motiv,
noi am optimizat proactiv integrarea
componentelor și desemnărilor în
zenon 10. Platforma software este
acum o soluție totală integrată“,
spune Gerald Lochner, Director
Product Management. Acest pas
include refacerea grafică a mediului
central de proiectare, zenon
Engineering Studio, și reconfigurarea
setup-ului platformei. zenon
Analyzer, redenumit acum Report
Engine este, de asemenea, complet
integrat în zenon.
În mod obișnuit, cu fiecare lansare
nouă zenon, numeroase drivere și
gateway-uri au fost refăcute pentru a
livra o funcționalitate extinsă, îmbunătățiri ale performanței și schimbări
la protocoale de comunicație importante au fost modificate în consecință.
În total, ciclul de dezvoltare pentru
zenon 10 cuprinde 158 de noi
caracteristici. „Repere semnificative
pentru mine includ cu siguranță Smart
Data Storage în zenon, care acum
oferă o bază de date integrată pentru

date istorice, contextualizate pe
serverele SQL. Și Smart Objects
îmbunătățite pentru inginerie eficientă
și inteligentă ies, de asemenea, în
evidență“, spune Gerald Lochner.
zenon 10 oferă expansiuni și
îmbunătățiri ale performanței pentru
aplicații web bazate pe HTML5
datorită noului zenon Web Engine.
Mai mult de atât, tehnologia Docker
este acum suportată pentru cele mai
uzuale versiuni predecesoare ale
zenon 10. Noul zenon Service Grid
Identity Service oferă un management
sigur al autorizărilor și autentificărilor,
precum și o conexiune sigură cu
sistemele de administrare existente,
alarmele și raportările de evenimente
de la zenon pot fi acum rapid convertite în alte limbi.

zenon 10 highlights
Inovațiile tehnologice generale ale
zenon 10 sunt prezentate într-un
video la adresa:
https://go.copadata.com/zenon10.
De asemenea, sunt disponibile
video-uri în care sunt prezentate noile
caracteristici specifice fiecărei
industrii: Energy and Infrastructure,
Pharmaceutical, Automotive și Food
and Beverage.
www.copadata.com

„Cu zenon 10, avem platforma
perfectă pentru a face cunoștință
sistemelor de producție cu IT-ul“,
spune fondatorul și CEO-ul COPA-DATA,
Thomas Punzenberger
Detalii și contact:
office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

În zenon 10, mediul de proiectare central, „zenon Engineering Studio“, a fost refăcut din punct de vedere al graficii,
iar setup-ul platformei a fost restructurat
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CABLURI ȘI ACCESORII

HELUKABEL®, Arta cablului
perfect
Gabriel Cotoară și Bogdan Dragu

Cablurile sunt linii de alimentare
vitale pentru mașini, instalații și
sisteme complexe. Fie că sunt supuse
celor mai mari sarcini mecanice, fie
că se află în mijlocul Oceanului Arctic,
în căldură arzătoare sau în
imensitatea spațiului – aceste condiții
arată ce poate face un cablu de primă
clasă. Noi, la HELUKABEL, ne-am
propus să ducem energia și
comunicațiile la destinația finală,
fiabil și fără întrerupere oricând, și să
transformăm imposibilul în posibil.
Peste 1.700 de angajați aflați în 55 de
locații din 36 de țări lucrează pentru
acest scop comun.
Scopul nostru din fiecare zi este
acela de a găsi soluția potrivită și
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exactă de cablu pentru
dumneavoastră, oferindu-vă timpul
necesar să vă puteți ocupa de alte
lucruri importante. Pentru că abia
atunci produsele noastre creează cu
adevărat valoare, pentru
dumneavoastră și aplicația
dumneavoastră. „Channeling Power“
rezumă succint această misiune și este
angajamentul nostru față de clienți.

Este posibil să nu fie vizibil din
exterior, dar în interiorul a milioane de
sisteme performante și alte
componente din întreaga lume, veți
găsi cabluri și conductoare de la
HELUKABEL. Desigur, pentru că în
istoria de peste 40 de ani a companiei

noastre am dobândit continuu ample
cunoștințe de specialitate și cunoștințe
aprofundate în multe industrii și
tehnologii cheie. Indiferent dacă
sunteți reprezentant de vânzări,
proiectant de cabluri sau manager de
afaceri, la HELUKABEL veți găsi
întotdeauna persoana de contact
potrivită cu care să discutați în limbaj
tehnic, în așa fel încât nu va trebui să
explicați de mai multe ori despre ce
cabluri aveți nevoie. Așadar, dacă încă
nu sunteți sigur ce anume cuprinde
proiectul dumneavoastră, atunci cu
siguranță vom afla împreună. Mai
mult, dacă nu avem la îndemână
produsul potrivit pentru
dumneavoastră, vom proiecta o soluție
de cablu personalizată pentru a
satisface cerințele dumneavoastră.
Asta e ceea ce numim noi servicii
pentru clienți la HELUKABEL.

CABLURI ȘI ACCESORII

Infrastructură

Industrie
Dacă aveți planuri mari, nu veți
dori să fiți încetinit de un cablu. Fie că
activează în ingineria mecanică, în
industria auto, în automatizare sau în
industria electrică, toți clienții au
nevoi unice și în permanentă
schimbare atunci când vine vorba de
cablare. Și ceea ce la prima vedere
pare banal, privit în detaliu, poate fi o
provocare pentru multe cabluri. În
aceste cazuri, precizia și fiabilitatea
au o deosebită importanță. De zeci
de ani învățăm, împreună cu clienții
noștri din industrie, și ne adaptăm
constant pe noi înșine și produsele
noastre la astfel de noi provocări. De
aceea, veți găsi produsele
HELUKABEL peste tot în lume;
întotdeauna exact acolo unde clienții
noștri trebuie să se bazeze pe cabluri
durabile și de cea mai mare precizie
– desigur, având la bază omologări
internaționale și standarde verificate.

În clădirile moderne, în
infrastructura de transport și în
alimentarea cu energie, HELUKABEL
se asigură că nu există momente
neplăcute, nici chiar în condiții
operaționale extreme. Cablurile
noastre asigură zilnic alimentarea și
fluxul de informații pentru milioane
de oameni. În acest fel, împreună cu
clienții noștri, aducem o contribuție
semnificativă la progres și siguranță.

important. HELUKABEL aduce o
contribuție importantă pentru viitorul
multor sisteme.

Tehnologia media
Fără sunet nu există petrecere!
Pentru a se asigura că petrecerea
continuă și că niciun eveniment nu va
fi anulat chiar și în condiții extreme,
din ce în ce mai mulți organizatori,
radiodifuzori și producători se
bazează pe soluțiile de la
HELUKABEL.

Mobilitate
Viitorul mobilității este electric.
HELUKABEL este pionier în
infrastructura și cablurile de încărcare
pentru autovehiculele electrice, fie
pentru mașinile sport de lux, fie
pentru electrificarea rapidă a
transportului public.

Energii regenerabile
Când soarele și vântul sunt folosite
pentru a genera electricitate,
longevitatea și eficiența joacă un rol

Un cablu poate fi la fel de bun
precum mintea care pune întrebările
corecte înainte de a trece la acțiune.
La HELUKABEL există o mulțime de
minți strălucitoare care caută în
fiecare zi răspunsuri ingenioase.
Acest lucru este important, deoarece
provocările cu care se confruntă
cablurile și conductorii actuali sunt
variate: aplicații în mișcare cu peste
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zeci de milioane de cicluri, solicitări
mecanice și chimice extreme, raze de
îndoire dificile sau soluții hibride care
economisesc spațiu – pentru toate
acestea, HELUKABEL are
răspunsurile care vă ajută să mergeți
mai departe. Și pentru a ne asigura că
nu există probleme în timpul utilizării
intensive de zi cu zi, toate produsele
nou dezvoltate sunt supuse unor teste
riguroase la centrul nostru de
cercetare și dezvoltare din
Windsbach, lângă Nürnberg. Aici
îndoim, tragem, uzăm și testăm sub
flacără cablul. Iar cuptoarele noastre
speciale pentru îmbătrânire simulează
călătoria în timp până la sfârșitul
ciclului de viață al unui cablu și chiar
mai departe. Desigur, conform
standardelor naționale și
internaționale și toate rezultatele sunt
însemnate și certificate.

Unde nu există cablu, nu există
date și nici electricitate. Când totul
merge conform planului, cablurile nu
prezintă interes pentru nimeni, dar
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inevitabil vine ziua când o mașină
începe să funcționeze defectuos din
cauza unui defect la un cablu și
întregul proces este oprit. Indiferent
de situația în care apar problemele,
timpul poate fi critic pentru toți cei
implicați. La HELUKABEL încercăm
să eliminăm cât mai repede posibil
stresul cu care vă confruntați. De
aceea am construit cel mai mare
centru logistic din Europa în care sunt
depozitate produsele noastre. Aici, în
depozitul complet automatizat, sunt
depozitate peste 33.000 de produse,
astfel încât suntem pregătiți să
acționăm rapid în funcție de nevoile
dumneavoastră și să livrăm în cel mai
scurt timp posibil produsul potrivit.
Statutul nostru de „known shipper“ la
Oficiul Federal al Aviației Civile
înseamnă că produsele
dumneavoastră comandate sunt
înregistrate și trec controlul de
securitate direct la depozitul nostru,
ceea ce accelerează procesul de
expediere. În plus, deținem alte 32 de
depozite suplimentare pe 5
continente, astfel încât să vă puteți
comanda cablurile în română,
germană, engleză, spaniolă, rusă,
chineză sau în alte 23 de limbi.

FUNDAȚIE SOLIDĂ
 Companie de familie fondată
în 1978
GLOBAL
 55 de locații în 36 de țări
 Livrare la timp în 160 de țări
„HIDDEN CHAMPION“
 600 de milioane de euro cifră
de afaceri
 1.700 de angajați
PRODUSE
 Cabluri, conductori și accesorii
pentru acestea dintr-o singură
sursă pentru industrie și
infrastructură
LOGISTICĂ
 33.000 de articole disponibile
în stoc
 Serviciu de livrare în 24 de ore
 Concept logistic de ultimă
generație
PRODUCȚIE
 7 locații de producție și asamblare
în întreaga lume
CONȘTIENTIZARE
PENTRU CALITATE ȘI ECOLOGIC
CU MEDIUL
 ISO 9001 și 14001 și 50001

CABLURI ȘI ACCESORII
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 dumneavoastră atât din punct de vedere
tehnic, cât și comercial:

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

Gabriel Cotoară –
Inside Sales Specialist

Bogdan Dragu –
Inside Sales Specialist

MĂSURARE ȘI TESTARE

Noile testere all-in-one pentru
electricieni de la

MET1000 este un tester multifuncțional de tensiune și curent care oferă
electricienilor și inginerilor din domeniu un instrument multifuncțional
robust și ușor de manevrat, cu cordoane de test detașabile. Dispunând
atât de o bară cu LED-uri, cât și de un
afișaj LCD, oferă utilizatorului posibilitatea măsurării curenților alternativi
până la 200 A și tensiunilor de până la
1000 V ca/cc. Conceput pentru
utilizarea zilnică, este clasificat CAT IV
600 V / CAT III 1000 V, iar carcasa îi
oferă un grad de protecție IP65.
În plus față de testerele de tensiune și continuitate, Megger MET1000
are un clește de curent tip furcă
încorporat pentru măsurarea curentului alternativ. Cu măsurători TRMS de
curent alternativ, un test de succesiune a fazelor și măsurătorile de curent
și tensiune, MET1000 este un tester
electric cu adevărat versatil, ideal
pentru utilizare în medii comerciale,
industriale și domestice.
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Testerul de tensiune Megger
TPT420 este conceput pentru a oferi
electricienilor și inginerilor din
domeniu un instrument de indicare a
tensiunii ușor de utilizat. Instrumentul va continua să avertizeze operatorul cu privire la tensiunile de test
periculoase chiar și atunci când
bateriile sunt epuizate. Atât cu
afișajul LCD, cât și cu bara de
LED-uri, TPT420 oferă atât măsurarea tensiunii alternative și continue –
de la 12 la 1000 Vca și până la 1500
Vcc. În plus, este inclusă o funcție de
măsurare a continuității cuprinsă
între 0 și 500 kΩ, iar pentru siguranță suplimentară, măsurătorile de
continuitate și tensiune sunt, de
asemenea, însoțite de un sunet de
avertizare.
Având în vedere siguranța, TPT420
este evaluat CAT IV 1000 V cu o
carcasă IP64 și este conform cu cele
mai recente standarde IEC/EN
61243-3 și DIN VDE 0682-401.

În plus, dotările și performanțele
comune ambelor testere, vârfuri GS38
furnizate ca standard pentru a asigura
conformitatea cu cele mai noi standarde, lanternă cu LED care ajută lucrul în
condiții de siguranță în condiții de
iluminare slabă, carcasă IP6X – care
încorporează o protecție pentru
degete – design ergonomic și toc
pentru transportul instrumentului în
siguranță, indicația de tensiune și
continuitate cu avertizare acustică, un
consum maxim de curent de 3,5 mA
pentru a evita declanșarea nedorită a
RCD-urilor și capacitatea de a avertiza
operatorul de tensiuni periculoase,
chiar și atunci când bateriile sunt
epuizate, asigură că testerele Megger
MET1000 și TPT420 îndeplinesc
cerințele practice ale electricienilor și
tehnicienilor de test de astăzi.

info.ro@megger.com
ro.megger.com

ECHIPAMENTE

Etichetare fiabilă pe
termen lung
Creați etichete durabile care vă ajută să vă conformați cerințelor de identificare a rețelei
Indiferent dacă este vorba de un
centru de date de mari dimensiuni sau
unul în care sunt instalate câteva
rack-uri ce acomodează serverele,
echipamentele de rețea și de stocare
ale unei companii mici sau mijlocii,
numitorul comun al acestora îl reprezintă cablurile de date și cele de
alimentare. Gestionarea eficientă a
acestora aduce nu numai un element
de confort pentru cei care lucrează
frecvent în aceste spații, ci joacă un rol
important în asigurarea de servicii cu
un înalt nivel de calitate. La apariția
unei probleme de rețea, în situația unei
reconfigurări sau la înlocuirea unui
echipament defect, precum și ca
urmare a unui upgrade, durata de
indisponibilitate a serviciilor cauzată
de deconectarea și reconectarea
cablurilor poate fi drastic redusă în
cazul în care fiecare cablu este
etichetat și ușor de urmărit la ambele
sale capete.
Un echipament indispensabil pentru
a face acest pas spre managementul
eficient al cablurilor este aparatul
portabil pentru etichetarea infrastructurilor de rețea, iar compania Brother,
lider mondial în domeniul imprimantelor de etichete, oferă una dintre cele
mai largi game de produse din industria etichetării. Gama de soluții de
etichetare destinate electricienilor și a
specialiștilor în infrastructura de rețea
este concepută pentru a le simplifica
activitatea în teren, unul dintre modelele de vârf fiind Brother
PT-E550WNIVP.

Portabilitate și versatilitate
Un echipament portabil și versatil,
modelul Brother PT-E550WNIVP a
fost dezvoltat pentru a vă ajuta să
eficientizați nevoile de identificare ale
întregii infrastructuri de rețea. Această
imprimantă portabilă de etichete are
taste și funcții rapide dedicate pentru
a crea rapid toate tipurile de etichete
utilizate de industria infrastructurii de
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ECHIPAMENTE
rețea. Etichete pentru marcarea
cablurilor de cupru și fibră optică,
pentru patch panels, echipamente și
multe altele sunt tipărite direct de la
tastatura echipamentului utilizând
afișajul ce folosește un ecran grafic
LCD retroiluminat.
Experiența de utilizare este mult
îmbunătățită de posibilitatea de
conectare de pe smartphone la
modulul Wi-Fi Direct integrat al
echipamentului. Cu ajutorul aplicației
Mobile Cable Label Tool puteți crea
rapid etichete din șabloane predefinite. Opțional, puteți selecta și imprima
ID-urile de cablu stocate în proiectele
Fluke Networks Linkware Live™
utilizând aplicația gratuită Brother
iLink&Label sau puteți selecta și
imprima ID-urile de cablu stocate în
cloud cu ajutorul aplicației Mobile
Transfer Express.
Alternativ, utilizați aplicația avansată de editare a etichetelor P-touch
Editor disponibil pe platforme PC sau
Mac pentru a vă oferi libertate totală
de proiectare. În plus, puteți accesa
datele din Microsoft Excel pentru a
imprima în serie toate etichetele.
Funcția de tăiere automată cu „half
cut“ vă permite să mențineți etichetele
în ordinea secvențială corectă atunci
când este tipărită într-o bandă lungă și
le poate face, de asemenea, rapid și
ușor de desprins de pe materialul de
suport.

Etichete pentru toate aplicațiile
Brother are peste 30 de ani de
experiență în dezvoltarea și fabricarea
etichetelor durabile pentru aplicații
specializate. Etichetele cu auto-laminare oferă siguranța că vor rămâne
lung timp atașate la cabluri, în timp ce
etichetele puternic adezive sunt
potrivite pentru suprafețe netede sau
texturate, făcându-le ideale pentru
identificarea patch panel-urilor și a
echipamentelor. În pachetul imprimantei Brother PT-E550WNIVP
cumpărătorul va găsi două benzi de
etichete incluse, una este continuă,
puternic adezivă, cu lățime de 24 mm
și lungime de 8 metri, și o bandă
continuă puternic adezivă cu lățime de
9 mm și lungime de 8 metri.
Multe companii au adoptat standardele de identificare ANSI TIA-606-C
sau ISO/IEC 14763-2. Pe lângă
definirea sistemului de numerotare

asigurându-vă în același timp că textul
este complet protejat împotriva
deteriorării cauzate de abraziune.

Funcții concepute pentru a simplifica
cerințele de identificare

utilizat pentru identificare a patch
panel-urilor, porturilor, cablurilor,
rafturilor, dulapurilor și multe altele,
standardele dictează, de asemenea,
că etichetele ar trebui să fie ușor de
citit și durabile.
Brother PT-E550WNIVP imprimă
text clar și lizibil pe etichete durabile,
care vă ajută să respectați aceste
standarde acum și în viitor. Gama de
benzi specializate P-touch Pro Tape
este fabricată cu materiale și adezivi
de calitate profesională, durabili și
fiabili. Gama include mai multe tipuri:
 Benzi puternic adezive
 Benzi Flexible-ID
 Benzi cu auto-laminare
 Benzi termocontractabile
 Benzi de securitate
Banda puternic adezivă are, în
medie, o rezistență de 3 ori mai mare
pe suprafețele texturate decât benzile
standard Brother. Benzile cu
auto-laminare și Flexible-ID sunt
proiectate pentru identificarea pe
termen lung a cablurilor.
Când este îndepărtată, banda de
securitate lasă un model de tablă de
șah, dezvăluind dovezi de manipulare
și asigurând că eticheta nu poate fi
reaplicată.
Etichetele cu auto-laminare au, de
asemenea, un laminat durabil suplimentar aplicat peste text în momentul
tipăririi. Acest lucru vă permite să
utilizați o etichetă cu lățimea de 24 mm
pe cablurile CAT6A mai groase,

1. Wi-Fi încorporat pentru conectare
wireless la smartphone și imprimarea
etichetelor utilizând aplicații gratuite.
2. Tipărește etichete de la 3,5 mm la o
lățime de 24 mm.
3. Cutter de etichete avansat cu
funcție de desprindere ușoară pentru
a imprima etichete pe o bandă lungă,
menținându-le în ordinea corectă.
4. Afișaj LCD retroiluminat ușor de citit.
5. Taste dedicate pentru a crea cu
ușurință etichete de identificare pentru
cabluri, patch panel, echipamente și
carcasa echipamentelor.
6. Tastatură numerică separată pentru
introducerea rapidă a numerelor.
7. Salvarea etichetelor utilizate
frecvent în memorie pentru reamintire
instantanee și tipărire atunci când este
necesar.
8. Încărcarea siglelor companiei sau
simboluri de specialitate de pe
computer pentru a le include pe
etichete ori de câte ori este necesar.
Include cele mai uzuale simboluri
industriale.
9. Funcție încorporată de imprimare
de coduri de bare.
10. Funcție de serializare pentru a
imprima automat mai multe etichete în
secvența numerotată corect.
11. Încărcați ID-uri de cablu de pe
computer utilizând P-touch Editor sau
de pe telefonul smartphone folosind
aplicațiile iLink&Label sau Mobile
Transfer Express. Selectați apoi gama
de ID-uri de cablu pentru a imprima
etichete în timp ce vă aflați la fața
locului.
12. Port USB pentru imprimarea
etichetelor sau încărcarea conținutului
de pe computer folosind P-touch
Editor.
Pentru mai multe informații legate
de modelul PT-E550WNIVP, dar și
despre întreaga gamă de aparate
portabile Brother pentru etichetarea
infrastructurilor de rețea vă invităm să
vizitați site-ul Brother România sau să
contactați un partener autorizat al
companiei.

www.brother.ro
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Noua noastră
platformă e-commerce
Prysmian Group, lider mondial în industria sistemelor de cablu de energie și telecomunicații, vă invită
să descoperiți noul magazin online pentru cabluri, o nouă platformă web care va oferi clienților acces
rapid la cablurile cu fibră optică din portofoliul Prysmian România.

Ca lider mondial în industria de
cabluri, Prysmian Group crede în
eficiența și furnizarea durabilă de
energie și informații ca motor principal în dezvoltarea comunităților. De
aceea, oferim clienților din întreaga
lume soluții de cablu bazate pe
tehnologii de vârf, excelență consistentă în execuție și înțelegere aprofundată a nevoilor unei piețe în
continuă evoluție.
Mai mult, în contextul actual, al
schimbărilor ce se petrec cu rapiditate în toate domeniile, atenția noastră
se concentrează și pe dezvoltarea
soluțiilor digitale care să vină în
întâmpinarea nevoilor clienților.
Astfel, am lansat platforma electronică www.kablee.com, un magazin
online ușor de utilizat care oferă o
experiență de cumpărare a cablurilor
simplă și eficientă pentru clienți.

SERVICIILE NOASTRE
Cu o interfață ușor de navigat,
disponibilă în limbile engleză și
poloneză, Kablee face găsirea
cablului potrivit simplă și rapidă
într-un portofoliu vast de produse,
asigurând în același timp un timp de
livrare fiabil și rapid.
Kablee se angajează să ofere
servicii excelente:

www.kablee.com
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 Asistență online în decurs de o zi
lucrătoare;
 Livrare rapidă și servicii de
urmărire a comenzilor;
 Lungimi de cablu adaptate
proiectului dvs.
Prysmian investește în mod constant în dezvoltarea soluțiilor de
digitalizare, astfel încât să poată oferi
clienților săi cele mai bune produse și

servicii și să răspundă nevoilor în
continuă evoluție și transformare
digitală. Accesibil atât de pe mobil,
cât și de pe PC, platforma online
permite crearea unui profil de client
personalizat, acces la oferte cu
discount, verificarea comenzilor și
statusul livrărilor și alte beneficii.
Aflați mai multe despre produsele
și soluțiile Prysmian:
http://www.kablee.com.

Înregistrați-vă acum și deschideți un cont exclusiv
Pentru o perioadă limitată de timp avem

în catalogul nostru cabluri PrysmianDraka cu discount de până la 60%

Cabluri Aerial
Loose Tube

Cabluri Arial &
Duct FlexTube

Cabluri pentru
conducte și
microconducte

Cabluri hibride

Contactați-ne pentru detalii:
Prysmian Cabluri și Sisteme S.A.
Tel.: +40 349 403228; +40 349 403210; +40 349 403269
E-mail: infocables-ro@prysmiangroup.com
www.prysmiangroup.ro

STANDARDIZARE

Noi ediții ale standardelor
pentru aparatajele de joasă tensiune
Sănătatea și siguranța au reprezentat dintotdeauna factorii esențiali din spatele elaborării sau
revizuirii standardelor. În cazul echipamentelor și sistemelor electrice, nerespectarea regulilor de
siguranță prestabilite poate fi periculoasă (printre riscuri se regăsesc șocul electric, decesul, incendiile
sau exploziile). Standardele oferă în această situație măsuri de minimizare a riscurilor și de sporire a
siguranței funcționalității produselor.

Recent, ASRO a publicat două noi
ediții (cu versiune în limba engleză)
ale unor standarde privind aparatajele de joasă tensiune:
 SR EN IEC 60947-1:2021 – Aparataje de joasă tensiune. Partea 1:
Reguli generale și
 SR EN IEC 60947-3:2021 – Aparataje de joasă tensiune. Partea 3.
Întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare și unități combinate cu siguranțe fuzibile
care, printre numeroasele îmbunătățiri, includ testarea completă a
aparatajului de joasă tensiune din
perspectiva siguranței.
Seria de standarde IEC 60947 este
utilizată pe scară largă la nivel
mondial, în special de către producătorii aparatajelor de joasă tensiune,
precum și de către distribuitorii de
energie electrică. Aceasta furnizează
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recomandări de siguranță funcțională
pentru aparatele de conectare,
comandă, măsurare și reglaj utilizate
în domeniul producerii, transportului
și distribuției energiei electrice.
SR EN IEC 60947-1:2021 și SR EN
IEC 60947-3:2021 au fost complet
revizuite pentru a reflecta progresele
înregistrate în domeniul electric și se
adresează producătorilor de echipamente electrice, laboratoarelor de
încercări ale instalațiilor și aparatajelor electrice, transportatorilor și
distribuitorilor de energie electrică și
inginerilor proiectanți de instalații
electrice.
SR EN IEC 60947-1:2021 stabilește
un ansamblu de reguli și prescripții cu
caracter general aplicabile aparatajului de comutație și de comandă de
joasă tensiune (unde tensiunea
nominală nu depășește 1.000 V în

curent alternativ sau 1.500 V în curent
continuu), pentru a obține uniformizarea prescripțiilor și încercărilor pentru
toată gama de echipamente corespunzătoare și pentru a evita efectuarea încercărilor folosind standarde
diferite.
Standardul SR EN IEC
60947-3:2021 se aplică următorului
aparataj: întreruptoare, separatoare,
întreruptoare-separatoare și unități
combinate cu siguranțe fuzibile
destinate a fi introduse în circuite de
distribuție și circuite ale motoarelor a
căror tensiune nominală este mai
mică sau egală cu 1.000 V în curent
alternativ sau 1.500 V în curent
continuu.
Aceste noi ediții constituie revizuirile tehnice ale edițiilor anterioare
apărute în 2008, respectiv 2009, prin
actualizarea mai multor paragrafe și

STANDARDIZARE
proceduri de încercări, prin îmbunătățirea aspectelor de mediu și eficiență energetică și prin introducerea unor
anexe noi, specifice.
De asemenea, important mai este
și faptul că pentru fiecare tip de
aparataj de joasă tensiune sunt
necesare două documente principale
pentru stabilirea tuturor prescripțiilor
și încercărilor. Acestea sunt: standardul SR EN IEC 60947-1 (considerat
standardul de bază) și standardul
specific al echipamentului care face
referire la aparatajul de comutație și
comandă de joasă tensiune (printre
care se regăsește și noua ediție a lui
SR EN IEC 60947-3). Alte standarde
ale seriei vizează: întreruptoarele
automate, contactoare și demaratoare de motoare, aparate și elemente
de comutație pentru circuite de
comandă, echipamente cu funcții
multiple și echipamente accesorii.
Pentru mai multe standarde care
fac referire la aparatajele de joasă
tensiune, vizitați magazinul online al
ASRO: www.magazin.asro.ro.

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 responsabilității sociale.
Website: www.asro.ro
Contact media: relatii.publice@asro.ro
Twitter: @RoStandard

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

Cabluri patchcord ETHERLINE® LAN CAT. 6A de la LAPP

Transfer rapid și sigur
de date cu certificat UL
 Alegerea cablurilor potrivite – ETHERLINE® LAN cat. 6A
 ETHERLINE® LAN cat. 6A de la LAPP – siguranţă certificată
 Cabluri patchcord LAPP – practice şi gata de utilizare în orice condiţii
TME a inclus în ofertă cablurile patchcord
ETHERLINE® LAN CAT. 6A de la firma LAPP, destinate
aplicaţiilor în care fiabilitatea şi siguranţa sunt elemente
cheie. Datorită rezistenţei crescute la interferenţele
electromagnetice şi la condiţiile de mediu dificile,
produsele din această serie sunt dedicate aplicaţiilor
industriale şi comerciale exigente. Patchcord-urile au
fost proiectate pentru a garanta siguranţa utilizatorilor,
fapt confirmat de prestigiosul certificat UL
(Underwriters Laboratories).
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Patchcord-urile, cunoscute şi sub denumirile de
cabluri crossover, cabluri de reţea (de internet) sau
cabluri torsadate de calculator, sunt cabluri terminate
la ambele capete cu conector RJ45, destinate transmiterii semnalului în reţelele de telecomunicaţii. Pe piaţă
este disponibil un bogat sortiment din acest tip de
cabluri, astfel încât utilizatorii pot avea o problemă cu
alegerea produsului optim. La prima vedere, ofertele
diferiţilor producători nu se deosebesc mult între ele,
prin urmare există tentaţia de a nu aprofunda detaliile
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tehnice şi de a lua decizia de cumpărare doar pe baza
preţului. Această abordare se poate răzbuna pentru că,
de fapt, influenţa cablurilor folosite asupra calităţii
conexiunii nu poate fi supraestimată. Alegerea cablajului corespunzător garantează funcţionarea corectă a
reţelei şi evitarea avariilor care pot întrerupe funcţionarea întregii întreprinderi. Aceste elemente reprezintă un
procent infim din cheltuielile pentru investiţii, însă o
potenţială avarie atrage după sine costuri şi probleme
considerabile. Cel mai important criteriu în alegerea
cablurilor trebuie să fie calitatea fabricaţiei acestora,
care este confirmată cel mai bine de certificatele
corespunzătoare, precum UL.

Alegerea cablurilor potrivite – ETHERLINE® LAN cat. 6A
Patch cord ETH-24441318

Patch cord ETH-24441333

Atunci când alegem cablurile trebuie să avem în
vedere cerinţele aplicaţiei finale şi condiţiile în care
acestea vor funcţiona. Care sunt vitezele de lucru
dorite ale reţelei în acest moment şi în următorii câţiva
ani? 100 Mb/s, 1000Mb/s sau 10Gb/s? Câţi utilizatori
vor fi? Cablurile vor fi montate în incinte sau în exterior? Care este spaţiul disponibil, cablul trebuie să fie
flexibil? Care sunt potenţialele surse de interferenţe?
Pe baza acestora şi a altor întrebări asemănătoare
trebuie să examinăm nu doar parametrii cablurilor, ci şi
certificatele deţinute de acestea. De exemplu, expunerea la interferenţele electromagnetice va determina
folosirea unor învelişuri speciale. Cablurile
ETHERLINE® LAN cat. 6A sunt prevăzute cu ecranare
dublă cu folie laminată din aluminiu, astfel încât asigură
un transfer de date fără interferenţe chiar şi în condiţii
de lucru dificile. Construcţia cablurilor asigură o mare
flexibilitate şi rezistenţă la îndoiri, astfel încât pot fi
instalate în spaţii strâmte. Întrucât patchcord-urile
trebuie adesea să funcţioneze în condiţii dificile şi în
medii diferite, seria ETHERLINE® LAN CAT. 6A este
adaptată pentru temperaturi cuprinse între -20°C şi
60°C.
Unul dintre cele mai importante aspecte pentru
alegerea tipului de cablu este durata de viaţă preconizată a reţelei. În majoritatea cazurilor, dorim ca funcţionarea cablurilor instalate să dureze cât mai mult şi în
tot acest timp să asigure transferuri de date satisfăcătoare. Categoria de cabluri 6A este recunoscută ca fiind
cea mai bună alegere, având în vedere raportul calitate-preţ. Acest standard asigură transmisii de date la o
viteză de 10 Gb/s pe o distanţă de până la 100 m, ceea
ce este o performanţă suficientă pentru aplicaţiile
prezente şi viitoare. Chiar dacă infrastructura actuală
nu necesită viteze de ordinul a 10 Gb/s, trebuie să
reţinem că, în viitor, va fi mult mai uşor să înlocuim
echipamentele de reţea decât cablurile.

ETHERLINE® LAN cat. 6A de la LAPP – siguranţă certificată

Patch cord ETH-24441352

La proiectarea sistemelor industriale, siguranţa
utilizatorului este prioritară. Acest lucru este valabil şi
pentru infrastructura de reţea. Fiabilitatea, durabilitatea şi calitatea cablurilor ETHERLINE® LAN cat. 6A au
fost confirmate de testele independente efectuate de
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Patch cord ETH-24441362

Patch cord ETH-24441379

laboratorul recunoscut Underwriters Laboratories, o
firmă globală care evaluează şi certifică produsele cu
privire la standardele de siguranţă. Certificatul de
siguranţă UL atestă respectarea cerinţelor stricte de
siguranţă de către cablurile LAPP, obligatorii pe piaţa
americană şi canadiană şi reprezintă, de asemenea, un
„permis de intrare“ pe alte pieţe.
Atunci când proiectăm reţeaua trebuie să avem în
vedere, în primul rând, comportamentul cablurilor
utilizate în caz de incendiu. Materialele folosite pentru
construcţia cablurilor ETHERLINE® LAN cat. 6A garantează absenţa degajării unor gaze toxice sau fum dens,
precum şi nepropagarea flăcării. Mantaua cablurilor
ETHERLINE® LAN cat. 6A este fabricată dintr-un
material cu proprietăţi de autostingere, care nu menţine
flacăra, conform IEC 60332-1-2. Materialele din
cablurile patchcord nu includ halogeni, adică în caz de
incendiu nu formează gaze toxice sau corozive care
prezintă un risc pentru oameni. De asemenea, nu
cauzează coroziunea elementelor metalice sau a
echipamentelor electronice. Trebuie să reţinem că
intoxicaţia cu gaze sau distrugerea unor echipamente
scumpe în urma coroziunii sunt adesea efecte ale
incendiilor mult mai puternic resimţite decât acţiunea
flăcării în sine. Şi din acest motiv cablurile fără halogeni sunt recomandate pentru a fi instalate în clădirile
cu mari aglomerări de persoane sau cu bunuri valoroase, şi anume în fabrici, depozite, exploatări miniere şi
în alte spaţii industriale, dar şi în birouri, aeroporturi,
spitale sau hoteluri.

Cabluri patchcord LAPP – practice şi gata de utilizare
în orice condiţii

Patch cord ETH-24441395

Patchcord-urile din oferta LAPP sunt cabluri mufate,
adică echipate din fabricaţie la capete cu conectori
gata de instalare. Acest lucru permite montarea rapidă
în sistem, fără a mai fi nevoie de îmbinarea cablului cu
mufa, ceea ce poate necesita scule speciale sau chiar
lipire. Paleta largă de opţiuni permite găsirea cablului
cel mai potrivit pentru cerinţele aplicaţiei. ETHERLINE®
LAN cat. 6A sunt disponibile cu lungimi între 0,25 şi 30
de metri, în opt culori. Până nu de mult, exista o
reţinere faţă de utilizarea cablurilor din categoria 6 şi
peste din cauza grosimii şi a flexibilităţii reduse a
acestora, determinate de faptul că o viteză de transfer
de 10 Gb/s presupune ecranarea. Din fericire, furnizorii
au ascultat vocea clienţilor şi noile produse din această
categorie sunt mult mai uşor de montat. Patchcord-urile flexibile ETHERLINE® LAN cat. 6A sunt proiectate
astfel încât să poată fi instalate cu uşurinţă chiar şi în
spaţiile mici.

Text elaborat de Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
The original source of text: https://www.tme.eu/ro/news/
library-articles/page/43124/Cabluri-patchcord-ETHERLINELAN-CAT-6A-de-la-LAPP/

Patch cord ETH-24441427
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