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Sisteme de susținere a cablurilor: 
instalare ușoară și fixare sigură oriunde

Astăzi, sistemele de susținere a 
cablurilor sunt o parte necesară a 
construcțiilor industriale și comercia-
le, oferind soluții rapide, economice 
și flexibile. Aceste sisteme sunt 
capabile să susțină toate tipurile de 
cabluri:
  Linii electrice de înaltă  

tensiune;
 Cabluri de distribuție de putere; 
 Cabluri de control;
 Cabluri pentru telecomunicații;
 Cabluri optice.

Pentru noi calitatea produselor 
selectate este strâns legată de 
continua testare și verificare – de 
aceea selectăm game variate de 
produse și deținem stocuri suficiente 
în toate filialele din țară. 

Jgheabul metalic stocabil în 
filialele Consolight și elementele de 
îmbinare și suport (accesorii și 
elemente de conectică) sunt produse 
pre-galvanizate, realizate din oțel 
zincat, stratul de zinc aplicat fiind 
obținut în urma unui proces de 
galvanizare continuu.

Sistemele de jgheab metalic 
pre-galvanizate sunt rezistente în 
mediul intern iar în funcție de condiți-
ile existente și de gradul de expunere 
al materialului la diferiți agenți chimici 
corozivi, durata de viață variază de la 
7 la 10 ani.

În cazul jgheabului metalic pre-gal-
vanizat grosimea stratului de zinc este 
de 15-25 microni, cu o pierdere medie 
de 0-3 microni/an în medii acoperite și 
de 2-3 microni/an în exterior. 

Dacă sistemul de jgheab metalic 
este plasat în medii caracterizate 
printr-un nivel ridicat de umiditate și 
poluare industrială, pierderea din 
stratul de zinc este de 4-5 microni/an.

Sistemele de susținere sunt realiza-
te din tablă de oțel de înaltă calitate 
(pre-galvanizat, galvanizat la cald sau 
inox), sau sârmă de oțel și se pot livra 
în diferite tipuri constructive.

Accesoriile de montaj permit 
realizarea oricărei configurații. 
Montarea capacului unui jgheab 
metalic asigură protecția împotriva 
interferențelor electromagnetice. 

Tipurile constructive se împart în 
următoarele categorii:
 Jgheaburi metalice perforate;
 Jgheaburi metalice neperforate;
 Jgheab tip sârmă;
 Jgheab tip scară.

Jgheaburi metalice perforate

Acestea sunt sisteme de susținere 
ale cablurilor destinate spațiilor cu 
înălțime maximă de 3m și cu lungimea 
de 3000mm. Cele două flanșe 
laterale îndoite conferă o rigiditate 
ridicată a jgheabului și au o bază 
perforată pentru a permite o mai 
bună disipare a căldurii. Ele prezintă 
rol de susținere a cablurilor electrice 
subțiri sau a conductelor de diametre 
mici. 

Realizarea unui traseu de susținere 
presupune îmbinarea mai multor 
componente cu ajutorul elementelor 
de legatură și al organelor de asam-
blare. Sistemele nu necesită conectori 
de îmbinare, ci doar BOLȚURI CU 
CAP ROTUND CU AUTOBLOCARE 
M6X15 și piulițe M6, denumite 
sisteme cu îmbinare rapidă.

Alte caracteristici:
 Grosimi între 0,6 - 2mm;
  Gamă de înălțimi: 35, 40, 50, 60, 

70, 80, 110, 125, 150 mm;
  Lațimi disponibile: 50mm până la 

1000 mm;
  Rază de îndoire: 50 mm, 150 mm, 

300 mm, 600 mm;
 Lungime: 3000 mm;
  Capace care conferă o protecție 

suplimentară la factorii de mediu;
  Diverse tipuri de montaj: cu șină C, 

cu suporți tip trapez, cu suporți de 
perete.

Jgheab tip sârmă

Jgheaburile de sârmă Elmax 
completeaza gama solutiilor pentru 
trasee de cablu.

Construcția plaselor oferă o mai 
bună ventilație și reduce depunerile 
de praf și murdărie. Tehnologia de 
îmbinare prin sudarea sârmelor 
împiedică slabirea conexiunii sub 
sarcină.

Caracteristici tehnice
  Grosimea firului de sârmă este de 

4mm;
  Tipul de sârmă utilizat este elctro 

galvanizat;
  Înălțimea jgheabului de sârmă 

pentru referințele stocabile este 
atat de 35 mm cat si de 60 mm;

  Lățimi disponibile de la 50mm 
până la 600mm. Lungimea stan-
dard este de 3000 mm.

Beneficiile gamei
Structura ușoară, realizată din 

îmbinarea firelor de sârmă oferă 
numeroase avantaje:
  Cântărește puțin, ceea ce permite 

instalarea de către o singură 
persoană;

  Permite intrarea și ieșirea cabluri-
lor prin orice punct;

  Suprafața netedă a sârmei nu 
deterioarează cablurile pe care le 
susține;

  Structura deschisă îngăduie 
circulația aerului pentru o tempe-
ratură constantă și pentru identifi-
carea cablurilor oriunde pe 
traseu;

  Instalarea este simplă și rapidă; 
  Permite crearea pe loc a îmbinări-

lor, schimbării și redimensionării 
traseului;

  Accesorii de fixare simple; Imbi-
nare prin surub, piulita, cuple 

  Structura este rezistentă și robus-
tă.

Specificarea unui sistem de suport 
pentru cabluri este unul dintre 
aspectele cele mai importante, dar 
trecute cu vederea, aflate în sarcina 
unui proiectant. Specificarea cerințe-
lor proiectului poate fi un proces 
dificil. Ar fi util să luați în considerare 
6 domenii cheie atunci când specifi-
cați un sistem de susținere a cablu-
lui:
  capacitatea de încărcare;
  cerințe de împământare;
  materiale;
  finisaje;
  protecția mecanică necesară;
  cerințele locației (interior, exterior, 

tip de mediu).

Tub flexibil metalic

Din gama proprie ELMAX, produ-
se din oțel galvanizat, care pun 
accent pe protecție mecanică a 
cablului evidentiem tubul flexibil 
metalic. 

Tuburile se folosesc în instalații 
electrice, asigurand prevenirea 
incendiilor provocate de scurtcircuit 
sau supraîncălzirea cablurilor și 
pentru mascarea și protejarea 
conductoarelor electrice. Produsul 
este neinflamabil, rezistent la 
întindere și răsucire. Este recoman-
dat la construcția caselor din lemn și 
plăci OSB.
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S O LU Ţ I I  E L E C T R I C E  P R O F E S I O N A L E

Tipuri:
  Tub flexibil metalic; 
  Tub flexibil metalic cu izolatie 

PVC. 

Caracteristici 
  FLEXIBILITATE DIMENSIONALĂ 

– dimensiunile cele mai folosite 
pornesc de la diamentru interior 9 
mm până la 37 mm cu posibilitate 
de extindere până la 102 mm. 

  CEL MAI BUN TERMEN DE 
LIVRARE – produsele sunt stocabi-
le în toate filialele. Pentru proiecte 
și cantități mari: producție + livrare 
maxim 2 săptămâni. 

  CALITATE – produsul corespunde 
standardelor internaționale pentru 
sistemul de management al 
cablurilor IEC 61386-1, IEC 
61386-23.

  PREȚURI AVANTAJOASE – se 
poate folosi cu succes și în proiecte 
cu bugete medii. 

  LIVRARE SUB FORMĂ DE PALEȚI 
– livrăm la client ambalat în paleți, 

implicând timp redus de descărca-
re și manevrare. 

  LUNGIME ROLĂ - 50 m pentru 
diametre mici sub 21 mm sau la 
role de 25 m pentru diametre mai 
mari de 26 mm.

Tubul flexibil metalic se utilizează 
în construcția instalațiilor electrice, 
pentru mascarea și protejarea 
conductoarelor electrice, împotriva 
loviturilor și acțiunii mediului 
 ambiant. 

Acest tub este realizat din oțel 
galvanizat, grad protecție IP 40, 
rezistent la compresiune la 320 N iar 
temperatura de utilizare variază între 
-20 și +220 grade C.

Tubul flexibil metalic izolat 

Este realizat din otel galvanizat și 
este folosit pentru protecția cabluri-
lor electrice. Recomandarea este de 
a fi folosit la casele din lemn și OSB 
pentru a preveni incendiile provoca-

te de scurtcircuit sau supraîncălzi-
rea cablurilor. Prezintă rezistență la 
întindere, răsucire și rezistenta la 
ruginire.

Acest tub metalic are izolatie din 
PVC, grad protectie IP 54, rezistență 
la compresiune la 320 N. Tempera-
tura de utilizare: -20 si +70 grade C.

Consolight COM SRL este lider în 
piața de distribuție a materialelor 
electrice din România și are partene-
riate de tradiție cu cei mai mari 
producători din domeniu dar și un 
portofoliu complet de branduri în 
exclusivitate. Cu o experiență de 25 
de ani în domeniu, Consolight oferă 
soluții complete pentru instalații 
electrice, rețele informatice și auto-
matizarea locuinței. Compania 
deservește clienți B2B din toată țara, 
fiind prezentă în 16 orașe cu filiale, 
reprezentanți și stocuri locale.

www.consolight.ro
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Viko este brand Panasonic încă 
din anul 2014, un nume de top din 
sectorul electrice cu statut de Super 
Brand își continuă supremația în 
Turcia cu exporturi în peste 60 de 
țări.

În România, importator oficial 
este Spot Vision Electric & Lighting 
cu peste 26 game de produse: scule 
profesionale, corpuri iluminat LED, 
aparataj electric, prelungitoare, 
panouri de siguranță, întrerupătoare 
automate, contoare și accesorii.

Cele mai noi game de aparataj 
din familia Viko by Panasonic sunt 

Linnera și Rollina, pentru decorați-
uni care doresc schimbare. Două 
forme noi, două concepte noi.

Linnera se evidențiază prin 
colțurile sale evidente, a fost 
concepută pentru cei care dau 
atenție liniilor cu colțuri în decorați-
uni. Trasează limitele foarte clar, se 
adresează celor care doresc soluțio-
narea tuturor necesitaților în aceași 
serie, satisfice așteptările din orice 
punct prin: calitate, tehnologie și 
utilizare în siguranță.

Prin liniile delicate și rotunde 
Rollina însoțește mobila, comple-
tează decorațiunile și celelalte 

accesorii casnice. O gamă nouă, 
caldă, compatibilă în toate 
 sensurile.

Carcasa metalică din inox galva-
nizat oferă posibilitatea utilizării 
îndelungate și în siguranță. Arcul de 
reîntoarcere asigură posibilitatea de 
a se monta și demonta ușor iar golul 
de scoatere aflat special pe margi-
nea cadrului, asigură posibilitatea 
demontării fără a afecta produsul și/
sau peretele.

Game complete în stoc: întreru-
pătoare, prize, variatoare, data-tv 
cu posibilitate de montaj de la 1 
post pâna la 6 posturi.

Pentru spații moderne: 
Viko by Panasonic

SpotVision Electric & Lighting este distribuitor
oficial Panasonic în România

www.spotvisionelectric.ro

Panasonic Life Solutions Turcia își desfășoară activitatea din Istanbul în instalațiile industriale și își 
propune să furnizeze produse și soluții inovatoare care să ofere confort, securitate și eficiență energetică 
pe piețele mondiale, să ofere o viață mai bună și mai confortabilă, cu abordări orientate către oameni.

CONECTIVITATE
ȘI CONTROL 
DE PE DISPOZITIVUL 
DVS. MOBIL

TIMPUL DE TESTARE A INSTALAȚIEI ESTE REDUS LA JUMĂTATE 
CLSS permite inspectare și testare mai rapide, cu asigurarea faptului că 
niciun dispozitiv nu este omis. Prin conectivitatea Bluetooth a mai multor 
dispozitive la o singură instalație, CLSS permite mai multor tehnicieni 
să testeze în mod activ o instalație sau unui tehnician să testeze și să 
reseteze o centrală de oriunde dintr-o clădire.

RAPOARTE ELECTRONICE — LA ÎNDEMÂNA DVS. 
CLSS păstrează o evidență completă cu înregistrări electronice incontestabile, 
marcate cu dată, oră și datele de identificare ale tehnicianului. 

UN SISTEM CARE SE DEZVOLTĂ ODATĂ CU DVS. 
Pe măsură ce afacerea dvs. se dezvoltă, CLSS este sursa dvs. de software 
inovator pentru a vă ajuta la creșterea veniturilor și a oferi soluții de top clienților 
dvs.

Honeywell Connected Life Safety Services plasează conectivitatea la baza protecției 
împotriva incendiilor, oferind vizibilitate în timp real pentru a permite luarea de decizii 
corecte și în timp util.
Platforma Honeywell CLSS valorifică puterea hardware-ului și software-ului pentru a 
transforma modul în care sistemele sunt proiectate, instalate, monitorizate și întreținute.
Fie că doriți să eficientizați punerea în funcțiune, să creșteți productivitatea serviciilor de 
mentenanță sau să accesați rapoarte oricând, de oriunde, folosiți Honeywell CLSS.

Connected Life Safety Services (CLSS)

Scanați codul QR pentru a afla mai 
multe informații.
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SOLUȚII  
PENTRU TOATE 
SPAȚIILE 
PROFESIONALE

PREIA CONTROLUL  
LOCAL SAU DE LA DISTANȚĂ

DE LA DISTANȚĂ 
DE PE SMARTPHONE

PRIN COMENZI VOCALE
CU UN ASISTENT VOCAL

with

Cu soluțiile conectate Mosaic cu Netatmo, deții controlul asupra spațiului profesional sau rezidențial: iluminatul, storurile şi 
dispozitivele electrice sunt controlate de la distanță de pe un smartphone şi local prin intermediul vocii tale sau de pe un dispozitiv. 

Aplicația Home + Control, care poate fi descărcată gratuit, poate fi utilizată 
pentru controlarea integrală a iluminării, storurilor şi dispozitivelor 
electrice de la serviciu, de pe un smartphone, încăpere cu încăpere.
Ajută în economisirea energiei prin monitorizarea consumului şi îmbunătățeşte 
confortul şi siguranța (de ex.: notificare în cazul unei pene de curent). 

Asistentul vocal preferat îți permite să îți utilizezi 
vocea pentru a controla iluminarea, storurile 
şi dispozitivele electrice de la distanță.

LOCAL 
DE PE UN DISPOZITIV DE COMANDĂ
De exemplu, întrerupătorul principal Acasă/Plecat poate 
fi utilizat pentru stingerea tuturor luminilor dintr-o 
singură mişcare şi pentru personalizarea scenariilor.

Aplicația Home + Control

Hey Google
works with

Prin cele 20 de funcțiuni conectate,
Mosaic cu Netatmo, este posibilă gestionarea de
la distanță a spațiului profesional sau rezidențial, 
în ceea ce priveşte controlul iluminatului, 
al storurilor şi al dispozitivelor electrice.

O LINIE  
REGÂNDITĂ, 
ÎN CULORI  
CONTEMPORANE
PRODUSE CARE NU VOR TRECE NEREMARCATE  
ȘI CARE SE ADAPTEAZĂ ORIUNDE:  
BIROURI, MAGAZINE, INSTITUȚII ÎNVĂȚĂMÂNT ETC.
Gama Mosaic a fost regândită pentru a răspunde 
tendințelor actuale ale clădirilor. 
Cele două materiale utilizate pentru plăcile 
întrerupătoarelor şi butoanelor scot în evidență rama şi 
funcțiunile iluminate.

ALUMINIU
SUBESTIMAT ȘI TRADIȚIONAL

ALB STRĂLUCITOR 
LA FEL DE EMBLEMATIC CA ÎNTOTDEAUNA

NOU: MOSAIC NEGRU MAT,  
O CULOARE CONTEMPORANĂ  
ȘI UN PLUS DE ELEGANȚĂ

+

+

NOUL ÎNTRERUPĂTOR MOSAICTM EASY-LED 
NOUL BUTON MOSAICTM EASY-LED

Întrerupător Cap-scară Mosaic Easy-Led
Buton Mosaic Easy-Led

Lampă de 
localizare

MOSAICTM EASY-LED PENTRU SUPORTUL BATIBOX: 
ILUMINEAZĂ-ȚI RAMA MOSAICTM

Inovație Mosaic pentru iluminare redusă atractivă, detecția obstacolelor sau o 
funcție de accesibilitate.

UN MECANISM 
UNIC...

Lumină de  
control

...CARE SE  
TRANSFORMĂ ÎN  
INDICATOR LUMINOS

...SAU ÎN LUMINĂ 
DE CONTROL

Intensitate 
adaptată a 

luminii  
(la 230 V)

ILUMINARE REDUSĂ ȘI DETECȚIE A 
OBSTACOLELOR CU EASY-LED PENTRU 
SUPORTUL BATIBOX 

CONTRAST OPTIM PENTRU CONFORMITATE 
SPORITĂ CU STANDARDELE DE ACCESIBILITATE

Legrand lansează pe piața din România, Noul Mosaic.
Acesta se adaptează stilului de viață într-o continuă schimbare, aducând noutăți pe trei direcții: design, noi întrerupătoare Easy Led şi soluții de 
aparataj conectat, pentru monitorizarea de la distanță a instalației electrice cu Netatmo.
Gama Mosaic este dedicată alimentării cu energie electrică în cladiri comerciale şi centre comerciale, instituții de învățământ, spații sociale, instituții medicale şi altele.



INTERVENȚII CHIRURGICALE  
RESPECTAREA CERINȚELOR DE IGIENĂ

Max. 5 
cm

ÎN SALON

Telecomandă mobilă:  
practică și ergonomică
Utilizată pentru apelarea asistentei 
şi pentru controlarea iluminării şi a 
storurilor. Clasa de protecție IP 67 şi 
tratamentul antimicrobian garantează 
o durată extinsă de viață şi asigură 
conformitatea cu reglementările 
privind igiena.

CONEXIUNE 
MAGNETICĂ

BREVET 
LEGRAND

Întrerupător automat
Instalat la 30 cm față de 
sol, detectează mişcarea 
dacă pacientul se ridică.

Întrerupător cu fir de 
tragere pentru apelare
Instalat la duş, rezistent la 
apă şi antimicrobian.
Cu indicator roşu de 
confirmare a apelării.

OPTIMIZAREA CONFORTULUI 
PACIENTULUI

DEPLASEAZĂ-TE MAI UȘOR:  
CREEAZĂ-ȚI UN TRASEU LUMINOS

1

3

1

Lumină pilot
Se aprinde imediat ce 
întrerupătorul automat 
detectează mişcare.

Unitate de iluminat 
deasupra ușii
Indică locația uşii şi 
facilitează orientarea.

2

3

ÎN BAIE
Întrerupător cu detector
Instalat în plafoanele false 
din toalete, detectează 
mişcările pacientului şi 
aprinde lumina.  
Se stinge automat după 
ce pacientul părăseşte 
încăperea.

MOSAIC ANTIMICROBIAN(1) : 
MAI IGIENIC
Creat special pentru centrele medicale 
şi pentru spațiile cu cerințe stricte de 
igienă, Mosaic(1) antimicrobian limitează 
proliferarea bacteriilor pe suprafețe.

Priză pentru 
telecomandă mobilă
Instalată în consola de 
supraveghere medicală 
de la capătul patului, 
permite ieşirea în orice 
direcție, fără riscul de 
smulgere.

4

4

5

5

2

1

1

2

2

SOLUȚII PENTRU 
CENTRELE 
MEDICALE

Întrerupător fără contact antimicrobian + placă antimicrobiană
Aprinde lumina trecând pur şi simplu mâna prin fața 
întrerupătorului.
Antimicrobian(1): limitează proliferarea bacteriilor pe suprafețe.
(1) Include o componentă ce conține ioni de argint, care previne dezvoltarea 
bacteriilor pe suprafețe.

ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ CONTACT

Mosaic aduce inovație în spațiile medicale, 
unde igiena sporită este necesară, prin produsele realizate 
din materiale antimicrobiene.
Acestea sunt create dintr-un material pe bază de ioni de 
argint, printr-o tehnologie specială, în vederea eliminării 
virusurilor şi bacteriilor.
Eficacitatea produselor a fost testată de laboratorul 
COFAC, iar 99,99% dintre bacteriile testate au fost eliminate.

În cadrul noii sale strategii de 
dezvoltare durabilă și a planului său 
ambițios de a face demersuri pentru o 
societate cu emisii reduse de carbon, 
ABB s-a angajat ca, în colaborare cu 
clienții și furnizorii săi, să reducă 
emisiile și să atingă un grad de neutra-
litate a carbonului în propriile operați-
uni până în anul 2030. În imediata 
apropiere a zilei Mondiale a Mediului 
pe 5 iunie, ABB a anunțat că s-a 
alăturat la trei inițiative ale grupului 
internațional nonprofit Climate Group, 
care se aliniază planului său de acțiune 
și cu domeniile de interes identificate 
pentru reducerea propriilor emisii:
 EV 100: ABB se angajează ca 

flota sa, care numără peste 10.000 de 
vehicule, să fie în întregime electrică 
până în anul 2030. ABB din Suedia, de 
exemplu, a început deja să-și inlocu-
iască cele în jur de 700 de mașini ale 
companiei cu vehicule complet 
electrice, în timp ce ABB din Marea 
Britanie a anunțat anul trecut despre 
faptul că flota sa, care numără peste 
500 de mașini, va fi în întregime 
electrica până în 2025.
 RE 100: ABB se angajează ca 

până în anul 2030 să utilizeze 100% 
energie electrică regenerabilă. În 2020, 
32% din totalul energiei electrice 
utilizate de ABB a fost achiziționat, fie 
ca energie verde certificată, fie energie 
electrică generată de propriile centrale 
fotovoltaice ale companiei. Începând 
cu anul 2020, ABB din Elveția își 
asigură deja 100% din energie din 
surse regenerabile.
 EP 100: ABB se angajează să 

stabilească obiective de eficiență 
energetică și să continue implementa-
rea sistemelor de management al 
energiei la sediile companiei. În 
prezent, peste 100 de site-uri ABB au 
sisteme de management al energiei 
certificate extern sau sisteme proprii.

Mai mult, obiectivele companiei de 
reducere a emisiilor de carbon au 

primit acum și aprobarea Based Targets 
initiative (SBTi), confirmând că acestea 
sunt în conformitate cu scenariul de 
1,5°C al Acordului de la Paris. SBTi 
este un parteneriat între organizațiile 
nonguvernamentale CDP, United 
Nations Global Compact (UNGC), 
World Resources Institute (WRI) și 
World Wide Fund for Nature (WWF). 
SBTi definește și promovează cele mai 
bune practici în stabilirea obiectivelor 
bazate pe știință și evaluează în mod 
independent obiectivele companiilor.

ABB s-a alăturat, de asemenea, 
Campaniei Business Ambition for 
1.5°C, o coaliție globală a agențiilor 
ONU, a liderilor de afaceri și din 
industrie, condusă de UNGC.

„La ABB, vrem să dăm un exemplul 
în cadrul propriilor noastre operațiuni, 
iar confirmarea faptului că obiectivele 
noastre ambițioase sunt acum și 
verificate din punct de vedere științific, 
înseamnă o etapă importantă pentru 
companie”, a declarat Theodor 
Swedjemark, Chief Communications 
and Sustainability Officer. „Avem 
convingerea că această combinație 
dintre tehnologie și responsabilizarea 
oamenilor este esențială pentru 
reducerea emisiilor și evitarea încălzirii 
în continuare a planetei noastre”.

Strategia de dezvoltare durabilă a 
ABB se concentrează în mod clar pe 
domeniile cu cel mai mare impact - 
permițând o societate cu emisii reduse 
de carbon prin reducerea emisiilor, 
conservarea resurselor și promovarea 
progresului social, totul bazat pe un 
angajament puternic față de integritate 
și transparență. În cadrul strategiei 
sale și începând din anul 2021, ABB a 
adăugat, de asemenea, obiective 
specifice legate de sustenabilitate în 
cadrul procesului de evaluare a 
managementului senior al companiei.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) este o 
companie globală de tehnologie de 
vârf care stimulează transformarea 
societății și a industriei în scopul 
realizării unui viitor mai productiv și 
mai durabil. Prin conectarea de 
software la portofoliul său de electrifi-
care, robotică, automatizare și acțio-
nări, ABB împinge limitele tehnologiei, 
conducând performanța spre niveluri 
superioare. Având o istorie de exce-
lență de peste 130 de ani, succesul 
ABB este realizat cu ajutorul celor 
aproximativ 105.000 de angajați 
talentați din peste 100 de țări. 

 își întărește angajamentul 
de a reduce emisiile de carbon
În vederea atingerii obiectivelor ambițioase bazate pe știință, compania se angajează să aibă întreaga flotă 
formată din vehicule electrice până în anul 2030, care să utilizeze 100% energie regenerabilă, stabilind 
obiective de eficiență energetică, inclusiv utilizarea sistematică a sistemelor de management al energiei.

www.abb.com.
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MAI MULTE PE NOARK-ELECTRIC.RO

AVEM ÎNCREDEREA CLIENȚILOR
FLEXIBILITATE
REȚEA DE DISTRIBUȚIE EXTINSĂ
ABORDARE INDIVIDUALĂ
ASISTENȚĂ IMBATABILĂ

CALITATEA PRODUCȚIEI
DESIGN FUNCȚIONAL
MONTARE UȘOARĂ
5 ANI GARANȚIE
FIABILITATE

DE CE NOARK?
10 MOTIVE
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NOARK Electric – brand cu renume 
mondial în domeniul electrotehnic pentru 

aplicații rezidențiale, comerciale și 
industriale sărbătorește 10 ani în Europa

NOARK Electric este o companie 
internațională cu activitate la nivel 
mondial care dezvoltă, produce și 
distribuie echipamente și componen-
te electrotehnice. Compania este 
parte a unui grup cu peste 25,000 de 
angajați care își desfășoară activita-
tea la nivel global.

De 10 ani, NOARK conectează 
designul, funcționalitatea și inovația 
în toate domeniile activității electro-
tehnice, iar produsele sale sunt 
renumite pentru calitate și fiabilitate. 
În prezent, compania deține aproxi-
mativ 15% cotă de piață pe produse 
similare și are ca obiectiv să ajungă 
în top 3 producători și distribuitori 
de echipamente electrotehnice.

Datorită cercetării și dezvoltării 
noastre globale, cooperării tehnice 
eficiente, echipei de vânzări și 
zecilor de milioane de euro investiți 
în propria noastră cercetare și 
dezvoltare, reușim să aducem 
inovații care își găsesc locul pe 
piețele europene.

NOARK este o companie în 
continuă dezvoltare și cu o creștere 
anuală de două cifre. În timpul 
pandemiei globale COVID de anul 
trecut, NOARK a înregistrat o crește-
re excelentă a cifrei de afaceri la 
nivel european cu peste 30%. 
Această creștere arată că marca 
NOARK este o parte integrantă a 
pieței europene.

DE CE SĂ ALEGI NOARK?

1. FIABILITATE

2. 5 ANI GARANȚIE

3. MONTARE UȘOARĂ

4. DESIGN FUNCȚIONAL

5. CALITATEA PRODUCȚIEI

6. ASISTENȚĂ IMBATABILĂ

7. ABORDARE INDIVIDUALĂ

8. REȚEA DE DISTRIBUȚIE EXTINSĂ

9. FLEXIBILITATE

10. AVEM ÎNCREDEREA CLIENȚILOR

NOARK Electric – brand cu renume mondial în domeniul electrotehnic pentru aplicații rezidențiale, 
comerciale și industriale aduce pe piață produse de calitate cu o fiabilitate garantată. Compania 
aniversează anul acesta 10 ani de la înființare, crescând de la an la an, stabilind până în prezent relații 
cu 300 de parteneri europeni.
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Cablul din fibră optică - aspecte  
de bază

Fibrele optice sunt conductoare 
prin care, în locul energiei electrice, 
sunt transmise semnale luminoase. 
Acest lucru înseamnă că, în locul 
firului tradițional, în interiorul cablului 
cu fibră optică se află un miez, prin 
care lumina circulă aproape fără 
pierderi, transmițând instant recepto-
rului cantități enorme de informații. În 
funcție de tipul fibrei optice, miezul 
este realizat, cel mai frecvent, din 
fibră de sticlă sau plastic, fiind 
denumite și „fibre optice din sticlă” și 
„fibre optice din plastic”. Funcționa-
rea cablurilor din fibră optică este 
ușor de înțeles: semnalele transmise 
- adică pachetele de date - sunt 
propagate cu o foarte mare densitate 
și viteză prin miez sub formă de unde 
luminoase, pe care putem îndrăzni să 
le numim impulsuri.

Aceste impulsuri, în timp ce 
parcurg miezul ajung la locul de 
contact dintre acesta și învelișul 
protector, după care sunt reflectate, 
păstrând parametri identici cu cei ai 
undei incidente. Desigur, în acest 
mod nu sunt eliminate complet 
atenuările, deoarece chiar și în fibrele 
optice din sticlă trebuie incluse, din 
când în când, amplificatoare optice, 
pentru ca fibra să poată transmite 
semnalul, de exemplu, de pe un 
continent pe altul (Europa – SUA și în 
multe alte conexiuni transoceanice).

Construcţia unui cablu din fibră optică

Construcția cablurilor din fibră 
optică a fost deja explicată într-o 
anumită măsură. Cel mai profund și 
mai conductor strat este miezul cu un 
diametru de doar câțiva (cel din sticlă) 
sau câteva zeci/sute (cel sintetic) de 
microni. În jurul acestuia se află 

stratul de înveliș, complet impermea-
bil pentru lumină și care permite 
semnalelor luminoase să se reflecte în 
mod liber de acesta, pentru a fi 
propagate în mod eficient prin miez. 
Mantaua exterioară (uneori mai mult 
decât una) protejează cablul de fibră 
optică împotriva factorilor exteriori, 
precum temperaturi ridicate sau 
scăzute, radiații UV și împotriva 
deteriorărilor mecanice. Poate fi 
fabricată, de exemplu, din PVC sau 
TPE. Aici trebuie menționat că fibrele 
optice - în special cele de sticlă - au o 
rezistență scăzută la răsucire și 
curbare din cauza structurii delicate a 
miezului, de aceea acest fapt trebuie 
avut întotdeauna în vedere atunci 
când stabilim traseele acestora. 

În funcție de miez, cel mai adesea 
fibrele optice sunt clasificate în: fibre 
optice din sticlă (GOF) și plastic 
(POF), dar mai există o grupă de fibre 
optice, denumite semiconductoare 

Cabluri din fibră optică și conectori pentru fibră optică la TME

Viteza luminii şi o calitate 
excelentă a datelor

Transmiterea informațiilor cu ajutorul semnalelor optice în locul celor electrice a devenit baza 
funcționării ramurilor industriale în care viteza și calitatea transferului de date este un parametru 
esențial. Este vorba, printre altele, de tehnologiile informației și domeniul telecomunicațiilor, însă cablul 
cu fibră optică contribuie la creșterea vitezei disponibile a internetului în întreaga lume.

(PCF), care sunt utilizate în automati-
zările industriale, domeniul auto sau 
rețelele locale de internet de tip 
„Fiber to the Desktop”. Fibrele optice 
din sticlă sunt destinate transmiterii 
unor cantități considerabile de date 
pe distanțe foarte mari - de la câteva 
sute la câteva mii de kilometri - cu 
condiția folosirii, din când în când, a 
unor amplificatoare optice care să 
contracareze atenuarea semnalelor. 
Echivalentele din plastic ale acestora 
sunt folosite pentru transferul infor-
mațiilor pe distanțe mai mici și între 
echipamente locale, astfel că le 
putem regăsi în medicină, automati-
zări industriale, rețele locale sau în 
sistemele mici de transmitere a 
imaginii şi sunetului digital (AV).

Fibre optice monomod şi multimod

Din punctul de vedere al cantității 
de fascicule luminoase care se pot 
deplasa în interiorul miezului, fibrele 
optice se împart în fibre monomod (cu 
un miez mai subțire, cu un singur 
mod de propagare a luminii, având o 
anumită lungime de undă) şi multi-
mod (cu un miez mai gros, cu mai 
multe moduri de propagare, având 
aceeaşi lungime de undă). Învelișurile 
optice ale fibrelor din sticlă sunt 
realizate în același diametru standard 
de 125 micrometri. Miezul fibrelor 

optice monomod (Single Mode Fiber) 
are diametrul de 9 μm și este fabricat 
tot din sticlă. Este caracterizat de o 
rază mare de transmitere a semnalu-
lui - a cărui sursă este un fascicul 
laser - de până la 120 km fără a fi 
nevoie de un repetor, adică un 
regenerator de semnal, denumit în 
mod curent amplificator. De aceea, 
acest tip de fibră optică este folosit, 
cel mai adesea, în situațiile în care 
semnalul trebuie transmis pe distanțe 
mari. În cazul fibrelor optice multi-
mod (Multi Mode Fiber), miezul este 
fabricat tot din sticlă, însă grosimea 
acestuia este de 50 sau 62,5 μm, iar 
distanța pe care este transmis semna-
lul este cuprinsă între câțiva metri și 
2-3 kilometri. Cea mai importantă 
caracteristică a acestor fibre optice 
este funcționalitatea bazată pe mai 
multe unde luminoase care rezultă din 
divizarea semnalului de intrare în mai 
multe raze transportate sub mai 
multe unghiuri, ceea ce determină 
scăderea vitezei de transmisie a 
datelor și a distanței de transmitere. 
În cazul fibrelor optice din plastic 
(POF), dimensiunile fibrei sunt, în 
principal, de 800 μm – diametrul 
miezului și 1000 μm – diametrul 
mantalei exterioare.

Cablurile cu fibră optică își dato-
rează cariera extraordinară nu doar 
vitezei și calității de transmisie a 

informațiilor. Elementul cheie este 
rezistența deplină a impulsurilor 
luminoase la factorii atmosferici și la 
interferențele electromagnetice 
generate de toate echipamentele 
electrice în apropierea cărora trece 
traseul cablului de fibră optică. Mai 
mult, nici fibra optică în sine nu 
generează forțe electromagnetice și, 
de asemenea, așa cum s-a descris 
mai sus, păstrează o calitate a 
semnalului practic fără pierderi, cu o 
lungime proprie enormă. Cablurile 
obișnuite care funcționează pe bază 
de impulsuri electrice nu se pot 
apropia de acești parametri, fără a 
mai vorbi despre posibilitatea unei 
rivalități.

Cabluri cu fibră optică din sticlă  
şi plastic în oferta TME

Oferta de cabluri din fibră optică 
din catalogul TME este alcătuită din 
cabluri bazate pe miez din sticlă de la 
firma FIBRAIN și din polimer, produ-
se de LAPP. Cablurile de fibră optică 
din sticlă sunt cea mai importantă 
grupă de produse de acest tip din 
oferta TME, în spatele căreia stă 
binecunoscuta firmă FIBRAIN. În 
afară de câteva excepții, aceste 
cabluri sunt disponibile în segmente a 
câte 100m sau mai lungi, multiplu de 
100m. Cablurile FIBRAIN sunt 
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fabricate în versiuni rezistente la 
temperaturi scăzute și ridicate (de 
exemplu între -40 și +70ºC) și sunt 
protejate de îmbrăcăminți rezistente, 
printre altele, la radiații UV, apă și 
deteriorări mecanice. Au diametrul 
cuprins între 3,0 și 10,1 mm, iar în 
mod obișnuit sunt utilizate în rețele 
LAN și FTTX sau în sisteme de 
telecomunicații de bandă largă care 
includ internetul, telefonia și televizi-
unea. 

Cablurile de fibră optică din plastic 
oferite de LAPP sunt cabluri din seria 
HITRONIC® disponibile în varianta 
SIMPLEX – cu o singură fibră conduc-
toare – sau în varianta DUPLEX – cu 
două fibre. Seria este utilizată, în 
primul rând, în industrie și oriunde 
este necesară o transmisie sigură a 
datelor în condiții dificile, caracteristi-
ce pentru zone cu temperaturi înalte 
sau cu risc de explozie (exploatări 
miniere, tunele, platforme petroliere 
sau de gaze). Cablurile de fibră optică 
HITRONIC® rezistă la temperaturi 

cuprinse între -55 și +85ºC și pot fi 
instalate atât în interiorul, cât și în 
exteriorul clădirilor. Seria cuprinde 
modele standard, dar și speciale, 
precum cabluri de fibră optică cu 
manta fără halogen și rezistentă la 
uleiuri, abraziune, acțiunea microbilor 
și hidroliză și cabluri de fibră optică 
pentru utilizare în conexiuni mobile, 
de exemplu în lanțuri portcablu. 
Lungimile obișnuite ale cablurilor cu 
fibră optică oferite de TME sunt de 5 
/ 25 / 50 și 100 metri. 

Conectori pentru fibră optică – 
cunoştinţele de bază pe scurt

La modul foarte general, conexiu-
nile de fibră optică sunt clasificate în 
conexiuni permanente - realizate prin 
sudarea sau lipirea capetelor acestora 
la fibra optică - și conexiuni demonta-
bile, realizate mecanic cu ajutorul 
unor conectori standardizați, care 
permit conectarea și deconectarea de 
mai multe ori a cablurilor de fibră 

optică. În această cea de-a doua 
grupă au apărut foarte repede 
standarde internaționale, dintre care 
de primă importanță sunt patru: 
conectorii ST (cu flanșă și fixare tip 
baionetă – întâlniți în echipamente 
audio-video), conectorii FC (cu corp 
filetat – folosiți în telecomunicații), 
conectorii SC (conectori cu blocare cu 
clemă, cu secțiune transversală 
rectangulară, pentru industrie și 
automatizări, utilizate și în telecomu-
nicații și alte soluții necesare pentru 
construcția rețelelor de fibră optică) și 
conectorii LC (cel mai nou standard 
de conectori mini cu blocare cu clemă 
pentru telecomunicații, industrie, 
automatizări și rețelele de fibră 
optică, în aplicații care necesită o 
densitate mare). Fiecare dintre 
standardele populare mai sus mențio-
nate este oferit în două variante: UPC 
și APC. Diferența dintre acestea 
constă în unghiul de polizare a părții 
frontale a ferulii conectorului: în cazul 
UPC, partea frontală este plată, iar în 

cazul APC aceasta este polizată sub 
un unghi de 8 grade pentru limitarea 
fenomenului de reflectanță. 

Conectori pentru fibră optică

În categoria conectorilor pentru 
fibră optică, sub sigla LAPP, oferta 
TME include patru tipuri. În primul 
rând, este vorba de conectori POF 
HFBR în variantele Simplex și Duplex 
- pentru sertizare și strângere pe 
cabluri de până la 2,2 mm și conec-
tori POF F-05 în varianta Simplex – 
pentru cabluri de 2,2 mm pe care 
sunt fixate prin sistem Snap-In. În 
plus, oferta include conectori POF 
FSMA și ST cu piuliță moletată sau 
hexagonală pentru sertizare, strânge-
re sau lipire – disponibili pentru 
diferite cabluri cu Ø 2,2 și 6,0 mm și 
conectori POF SC-RJ, potriviți pentru 
cabluri de 2,2 mm, compuși din 
următoarele elemente: doi conectori 
SC, carcasă SC-RJ și două protecții 
contra îndoirii și prafului. 

Merită să amintim și de gama de 
accesorii LAPP, din care fac parte 
unelte de tăiat fire și dezizolatoare 
de cabluri cu diferite diametre, 
kituri pentru montarea conectorilor 
sertizați pentru fibră optică POF, 
precum și discuri de polizat și folii 
cu diferite granularități pentru 
polizarea suprafețelor frontale ale 
fibrelor optice. TME oferă clienților 
și accesorii mai puțin strict legate de 
fibrele optice, precum unelte, cu 
utilizare comodă, pentru sertizarea 
prin impact a terminalelor în tehno-
logia LSA.

În cazul conectorilor FIBRAIN, 
clienții pot alege între cuple de tip 
SC, FC, ST, E2 și LC atât în versiuni 
APC, cât și UPC. Putem observa că 
acestea sunt fabricate atât în 
variante monomod, cât și multimod 
(de regulă cu 4 căi) și sunt marcate 
prin diferite culori, care, de fiecare 
dată, contrastează puternic cu 
celelalte culori folosite în cadrul 
gamei. 

Patchcord-uri şi pigtail-uri  
în oferta TME

Sortimentul sub sigla LAPP este 
completat de cabluri de fibră optică 
de conectare, terminate cu conectori 
pe ambele părți, numite și patchcord 
sau doar pe o parte, numite pigtail. 
Ambele variante sunt disponibile cu 
lungimea de 2m, patchcord-urile fiind 
terminate cu conectori în standardul 
FC, LC, SC sau ST, iar pigtail-urile - 
ambalate câte 12 bucăți în set - au la 
capete conectori în standardul SC, LC 
sau ST. În schimb, gama de pat-
chcord-uri de la FIBRAIN este alcătui-
tă din cabluri cu lungimile de 0,5; 1; 2; 
3; 4; 5; 10; 20; 30m, vândute în 
cantități începând de la o singură 
bucată, în timp ce gama de pigtail-uri 
marca FIBRAIN este reprezentată de 
cabluri cu lungimile de 1 sau 2m. 

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

tme.eu

Adaptor fibră optică: 
LOG-CA1014

Cablu de fibră optică: 
SIMPLEX-PE-PUR

Mufă fibră optică: 
29125099

Cablu de fibră optică: 
FIBRAIN-CAB-003

Soclu fibră optică: 
CP30214M

Cablu de fibră optică: 
DUPLEX-HY-PE-PUR

Cuplă fibră optică: 
A001-LC-4X-2158

Cablu de fibră optică: 
FIBRAIN-CAB-007
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„Tehnologia de ultimă generație 
prezentată la noua fabrica de plăcuțe 
semiconductoare din Dresda este un 
exemplu excelent al ceea ce actorii 
europeni publici și privați pot obține 
atunci când își unesc eforturile. 
Semiconductorii vor contribui la 
dezvoltarea unor industrii precum 
transportul, producția, energia verde 
și asistența medicală - unde Europa 
excelează. Acest lucru va contribui la 
consolidarea competitivității Europei 
ca leagăn pentru inovații de ultimă 
generație”, a spus Margrethe Vesta-
ger, vicepreședinte al Comisiei 
Europene. 

„Pentru Bosch, semiconductorii 
reprezintă o tehnologie de bază și 
este important din punct de vedere 
strategic să îi dezvoltăm și să îi 
fabricăm noi înșine. La Dresda, cu 
ajutorul inteligenței artificiale, vom 
duce producția de semiconductori la 
un nivel superior”, a declarat dr. 
Volkmar Denner, președintele 
consiliului de administrație al Robert 
Bosch GmbH. „Aceasta este prima 
noastră fabrică AIoT: complet 
conectată, bazată pe date și cu 
auto-optimizare chiar de la început.” 
Bosch investește aproximativ un 
miliard de euro în această unitate de 

înaltă tehnologie. Aceasta este cea 
mai mare investiție unică din istoria 
de peste 130 de ani a companiei. Pro-
ducția la Dresda va începe din luna 
iulie, cu șase luni mai devreme decât 
era planificat. Din acel moment, 
semiconductorii fabricați în noua 
fabrică vor fi montați pe sculele 
electrice Bosch. Pentru clienții din 
industria auto, producția de cipuri va 
începe în septembrie, prin urmare cu 
trei luni mai devreme decât era 
planificat. Noua fabrică va fi o parte 
importantă a rețelei de producție de 
semiconductori. Cu aceasta, Bosch 
consolidează poziția Germaniei ca 

Bosch deschide fabrica de plăcuțe 
semiconductoare a viitorului la Dresda

Bosch deschide la Dresda una dintre cele mai moderne fabrici de plăcuțe semiconductoare din lume. 
Echipamentele de înaltă automatizare, complet conectate și procesele integrate, combinate cu 
inteligența artificială (IA), fac din locația din Dresda o fabrică inteligentă și un pionier în materie de 
Industrie 4.0. În prezența virtuală a Cancelarului Federal Dr. Angela Merkel, a vicepreședintelui Comisiei 
Europene, Margrethe Vestager, și a ministrului-președinte al landului Saxonia, Michael Kretschmer, 
unitatea de înaltă tehnologie a fost inaugurată oficial pe 7 iunie 2021.

locație tehnologică și comercială. 
„Noua fabrică de plăcuțe semicon-
ductoare este bună pentru Europa, 
Germania și pentru Saxonia. Direct și 
indirect, înseamnă multe noi locuri de 
muncă într-o industrie ce înregistrea-
ză o creștere uriașă. Această investiție 
de un miliard de euro întărește Silicon 
Saxony și întreaga industrie europea-
nă a semiconductorilor”, a declarat 
Michael Kretschmer, ministrul-preșe-
dinte al landului Saxonia. Astăzi 
lucrează deja 250 de persoane în 
fabrica de plăcuțe semiconductoare 
din capitala landului Saxonia, pe o 
suprafață de 72.000 de metri pătrați. 
Forța de muncă urmează să crească 
la aproximativ 700 de angajați după 
finalizarea lucrărilor de construcție. 

Niciun alt furnizor auto nu a lucrat 
intens în domeniul microelectronicii 
din anii 1950. Din 1958, Bosch a 
produs componente pentru semicon-
ductori. Și încă din 1970, la fabrica 
de la Reutlingen, a realizat compo-
nente speciale care nu sunt disponibi-
le pe piață. Bosch a investit peste 2,5 
miliarde de euro doar în fabricile de 
plăcuțe semiconductoare din Reutlin-
gen și Dresda, de la introducerea 
tehnologiei de 200 milimetri, în 2010. 
În plus, au fost investite miliarde de 
euro în dezvoltarea microelectronicii. 
Astfel, compania continuă să își 
urmeze strategia de creștere în 
materie de dezvoltare și fabricare a 
semiconductorilor. „Această experti-
ză este cheia multor soluții de sisteme 
de înaltă calitate realizate de Bosch”, 
a spus Denner.

Pionierat în Industria 4.0

Utilaje care gândesc singure, lucrări 
de întreținere efectuate la 9.000 de 
kilometri distanță, ochelari cu camere 
încorporate: fabrica de plăcuțe 
semiconductoare construită acum la 
Dresda este una dintre cele mai 
avansate din lume. „Cu ajutorul 
combinației între inteligența artificială 
și Internetul lucrurilor, creăm baza 
pentru îmbunătățirea continuă a 
producției bazată pe date”, a spus 
Denner. În termeni concreți, aceasta 
înseamnă că toate datele din fabrica 
de plăcuțe semiconductoare, de la 
utilaje, senzori și produse, sunt 
colectate într-o bază de date centrală. 
Rezultatul: în fiecare secundă sunt 
generate date de producție echivalen-

te cu 500 de pagini de text. Într-o 
singură zi, acest lucru ar fi echivalent 
cu peste 42 de milioane de pagini. 
Apoi, aceste date sunt evaluate 
folosind metode ale inteligenței 
artificiale. În acest proces, algoritmii 
de auto-optimizare învață cum să facă 
predicții pe baza datelor. Astfel, 
procesele de fabricație și întreținere 
pot fi analizate în timp real. De 
exemplu, un algoritm IA poate detecta 
chiar și cele mai mici anomalii ale 
produselor. Aceste anomalii sunt 
vizibile pe suprafața plăcuței semicon-
ductoare sub forma de tipare de 
eroare specifice cunoscute sub numele 
de semnături. Cauzele acestora sunt 
analizate imediat, iar abaterile de la 
proces sunt corectate fără întârziere, 
chiar înainte de a putea afecta fiabili-
tatea produsului. „Inteligența artificială 
este cheia pentru îmbunătățirea în 
continuare a proceselor de fabricație și 
a calității semiconductorilor, precum și 
pentru atingerea unui nivel ridicat de 
stabilitate a procesului”, a declarat 
Denner. De asemenea, înseamnă că 
produsele semiconductoare pot intra 
rapid în producția de masă, eliminând 
pentru clienții din domeniul auto 
nevoia de efectuare a unor teste ce 
necesită mult timp, care altfel ar fi 
necesare înainte de lansarea producți-
ei. Lucrările de întreținere pot fi, de 
asemenea, optimizate cu ajutorul 
inteligenței artificiale. Algoritmii pot 
prezice cu exactitate dacă și când o 
componentă a echipamentului de 
producție sau un robot necesită 
întreținere sau reglare. Cu alte cuvinte, 
o astfel de activitate nu este efectuată 
conform unui program rigid, ci exact 
atunci când este nevoie și cu mult 
înainte de apariția oricărei probleme.

„Geamăn digital”: fabrica și dublura ei

O altă caracteristică remarcabilă a 
fabricii de plăcuțe semiconductoare 
este existența în dublu exemplar: în 
lumea reală și în lumea digitală. 
Termenul de specialitate pentru acest 
lucru este „geamăn digital”. În timpul 
construcției, toate părțile fabricii și 
toate datele de construcție relevante, 
referitoare la fabrica în ansamblu au 
fost înregistrate digital și vizualizate 
într-un model tridimensional. Geamă-
nul include aproximativ o jumătate de 
milion de obiecte 3D, inclusiv clădiri 
și infrastructură, sisteme de alimenta-
re și eliminare, conducte pentru 
cabluri și sisteme de ventilație, 
precum și utilaje și linii de fabricație. 
Astfel, Bosch poate simula atât planu-
rile de optimizare a proceselor, cât și 
lucrările de renovare, fără a interveni 
în cadrul operațiunilor aflate în 
desfășurare. Pentru efectuarea 
lucrărilor de întreținere din fabrica de 
la Dresda este folosită, de asemenea, 
tehnologia de ultimă generație: 
datorită ochelarilor inteligenți și 
realității augmentate, lucrările de 
întreținere pentru echipamente pot fi 
efectuate chiar și de la distanță. Cu 
alte cuvinte, lucrările de întreținere de 
la Dresda pot fi efectuate de un 
expert de la o companie de inginerie 
mecanică din Asia, fără a fi nevoie ca 
acel expert să se deplaseze la 
Dresda. Datorită unei camere încor-
porate în ochelarii inteligenți, imagini-
le sunt transmise în celălalt capăt al 
lumii, iar expertul de acolo discută 
apoi în timp real cu angajatul respec-
tiv referitor la procesul de întreținere. 
Această tehnologie a jucat, de 
asemenea, un rol esențial pentru 
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punerea în funcțiune a utilajelor, în 
ciuda restricțiilor de călătorie legate 
de pandemia de coronavirus.

Semiconductori pentru o calitate  
mai bună a vieții și siguranță rutieră 
sporită

Semiconductorii se găsesc aproape 
în orice dispozitiv tehnic, sub formă de 
microcipuri: în smartphone-uri, 
televizoare și brățări de fitness. Iar 
fără semiconductori, autovehiculele nu 
ar funcționa, nici în prezent, nici în 
viitor. În 2016, fiecare autovehicul nou 
la nivel mondial avea în medie mai 
mult de nouă cipuri Bosch la bord, în 
componente precum unitatea de 
control a airbagurilor, sistemul de 
frânare și sistemul de asistență la 
parcare. În 2019, acest număr era deja 
de peste 17. Cu alte cuvinte, numărul 
lor aproape s-a dublat în doar câțiva 
ani. În anii următori, experții preconi-
zează că va fi înregistrată cea mai 
puternică creștere în domeniul siste-
melor de asistență pentru șofer, 
sistemelor de infotainment și al 
electrificării sistemului de propulsie. 
Prin fabrica de plăcuțe semiconduc-
toare de la Dresda, Bosch răspunde 
cererii crescute de semiconductori. 
„Semiconductorii sunt elementele de 
bază ale progresului. Componentele 
electronice echipate cu cipuri produse 
la Dresda vor face posibile utilizări 
precum conducerea automatizată și 
economisirea resurselor, precum și 
cea mai bună protecție posibilă a 
ocupanților autovehiculelor”, a 
declarat Harald Kroeger, membru în 
consiliul de administrație al Robert 
Bosch GmbH. Sondajele confirmă 
această creștere a cererii: încă din 
1998, conform ZVEI, valoarea compo-
nentelor de microelectronică dintr-un 
autovehicul nou era de 120 de euro. 
Până în 2018, această valoare a 
crescut la 500 de euro, iar pentru 2023 
este preconizată depășirea valorii de 
600 de euro. Aceasta înseamnă că 
semiconductorii reprezintă un dome-
niu de creștere și pentru Bosch. 

Expertiza în domeniul 
semiconductorilor ca avantaj 
competitiv

„Cipurile pentru autovehicule 
reprezintă disciplina supremă în 
tehnologia semiconductorilor. Acest 

lucru se datorează faptului că aceste 
mici pietre de temelie trebuie să fie 
deosebit de robuste pentru autovehi-
cule”, a spus Kroeger. De-a lungul 
duratei de viață a autovehiculului, 
cipurile sunt expuse unor vibrații 
puternice și unor temperaturi extre-
me, care variază de la temperaturi 
mult sub punctul de îngheț și până la 
peste punctul de fierbere al apei. Cu 
alte cuvinte, cipurile trebuie să 
îndeplinească standarde mai ridicate 
în materie de fiabilitate. Aceasta 
înseamnă că dezvoltarea semicon-
ductorilor auto este mai complicată 
decât în alte aplicații. Pentru aceas-
ta, este necesară o expertiză de 
specialitate, iar Bosch a acumulat o 
astfel de expertiză de-a lungul 
deceniilor. Dezvoltatorii și inginerii 
Bosch înțeleg principiile fizice din 
spatele componentelor auto de 
microelectronică. Acest lucru deschi-
de posibilitatea creării unor sisteme 
complete, care să prevină accidente-
le și să protejeze mediul: din nou, 
compania este un furnizor de servicii 
complete pentru dezvoltarea și 
fabricarea unor astfel de sisteme. 
„Această forță dublă, combinația 
dintre expertiza în domeniul cipurilor 
și cea în sisteme, este de o impor-
tanță strategică pentru Bosch”, a 
spus Kroeger. În plus, Bosch își 
poate completa forța în dezvoltarea 
și fabricarea semiconductorilor cu 
expertiza sa în sisteme în electronică 
și software. Acest lucru permite 
companiei să ofere produse de 
calitate pe care să le rafineze 
 continuu și să asigure reducerea 
costurilor. 

„Silicon Saxony”: cel mai mare centru 
de microelectronică din Europa

După ce a comparat locații din 
întreaga lume, Bosch a ales Dresda, 
în landul Saxonia, ca locație pentru 
fabrica sa de plăcuțe semiconductoa-
re. „Silicon Saxony” este cel mai mare 
centru de microelectronică din 
Europa și al cincilea ca mărime din 
lume. Unul din trei cipuri fabricate în 
Europa este produs aici. Regiunea 
oferă condiții perfecte pentru aceas-
ta. „Locația și construcția fabricii 
demonstrează cât de multă încredere 
au oamenii în Saxonia ca locație de 
înaltă tehnologie, cu specialiștii săi 
calificați și cu o rețea de neegalat, 
care s-a dezvoltat în această zonă 
de-a lungul deceniilor”, a declarat 
Michael Kretschmer, ministrul-preșe-
dinte al landului Saxonia. El a adăugat 
că infrastructura din Dresda este 
excelentă: totul este ușor accesibil, 
iar conexiunile de transport sunt foar-
te bune. Aceasta include companii din 
domeniul aprovizionării, serviciilor 
pentru industria auto și alte domenii, 
precum și universități și institute de 
cercetare care oferă expertiză 
tehnologică. „La Dresda, antrepreno-
riatul modern colaborează strâns cu 
excelența academică și politica 
industrială pe termen lung”, a spus 
Kroeger. „Prin urmare, pentru Bosch, 
decizia de a efectua aici, în această 
regiune, cea mai mare investiție unică 
din istoria de peste 130 de ani a 
companiei, a fost una deliberată”. 

www.bosch.com

Tendințele actuale globale privind 
creșterea consumul de energie electri-
că, reducerea emisiilor de carbon și 
digitizarea conduc, în mod evident, la 
o transformare accelerată în domeniul 
distribuției electrice. 

Nevoia de optimizare a consumului 
de energie electrică, îndeplinirea 
obiectivelor de eficiență energetică și 
operaționale, conduc la necesitatea 
aplicării de soluții digitale în instalațiile 
electrice. 

Schneider Electric propune o 
soluție digitală ce transformă modul în 
care sunt gestionate proiectele de 
instalații electrice. 

Facility Expert Digital Logbook este 
un software gratuit ce asigură disponi-
bilitatea și distribuirea documentației și 
pune la dispozitie instrucțiuni de 
întreținere a instalației electrice, într-un 
format digital. 

Documentația livrată pe hartie, 
creată la începutul unui proiect, este 
stufoasa, greu de accesat si de cele 
mai multe ori se pierde, ceea ce 
creează o problemă uriașă în operarea 
și întreținerea instalației electrice pe 
perioada de funcționare a clădirii. 

Prin Facility Expert Digital Logbook 
informațiile stocate în cloud, pot fi 
accesate foarte ușor, de oriunde, 
printr-o pagină web sau prin aplicația 
mobilă. 

Accesul la pagina web se poate face 
de pe orice calculator, tabletă sau 
telefon mobil cu o conexiune la 
internet, prin folosirea unui utilizator şi 
a unei parole, asigurându-se astfel 
confidențialitatea și securitatea 
informațiilor.

Utilizând aplicația software se pot 
genera coduri QR, ce pot fi lipite pe 
partea frontală a echipamentelor 
electrice. Scanarea acestora permite 
accesul la informații referitoare la 
echipamente, precum: scheme 
monofilare, rapoarte de încercări, 
ghiduri tehnice, manuale de instalare și 

utilizare, reglaje ale aparatajului, orice 
alte documente utile în format .docx, 
.pdf, .dwg sau video-uri.

Facility Expert Digital Logbook nu 
se limitează doar la echipamente 
electrice, pot fi gestionte orice fel de 
echipamente, inclusiv IT, HVAC și 
multe altele. 

Toti membrii echipei dintr-un 
proiect - de la manageri până la 
instalatori - au acces ușor la aceasta 
documentație, prin crearea unei comu-
nitati. De la construcție până la 
exploatare, toți cei implicați în proiect 
pot accesa și gestiona documentele 
digitale utilizând codul QR. Aceste 
informații, completate și actualizate, 
pe masură ce se derulează proiectul, 
sunt esențiale pentru întreținerea 
instalațiilor electrice.

Prin Facility Expert Digital Logbook 
sunt la îndemână instrucțiunile de 
întreținere ale producătorilor de 
echipamente sau ale furnizorilor, ceea 
ce asigură o mai bună corelare cu 
realizarea practică a activităților de 
mentenanță prin planificarea precisă a 
sarcinilor și intervențiilor. 

Folosind replica digitală a docu-
mentației încărcată sub codul QR se 
poate optimiza activitatea de întreține-
re preventivă. 

Un program eficient de întreținere 
poate crește durata de viața a echipa-
mentelor, poate reduce riscul de 

accidente și, de asemenea, reduce la 
minimum perioadele de nefuncționare 
și întreruperile neprogramate.

Un alt aspect important pe care îl 
oferă Facility Expert Digital Logbook 
este posibilitatea generării de rapoar-
te, care conțin date privind activitatea 
de întreținere, simplu și ușor, cu doar 
3 click-uri. 

Totodata, acest lucru asigură 
trasabilitatea realizării activităților de 
întreținere: momentele de timp, 
persoanele implicate și acțiunile 
executate. Cu ocazia fiecarei interven-
ții, aceste informatii sunt memorate în 
aplicație si pot fi oricand disponibile.

Și toate astea sunt gratuite!
Accesați codul QR pentru descărca-

rea rapidă a aplicației pentru telefonul 
mobil sau link-ul pentru portalul web: 
https://app.schneider-electric.com/
ecostruxure/facilityexpert/#/login

Mai multe informatii gasiti aici: 
https://www.se.com/ro/ro/work/
products/product-launch/ecostruxu-
re-facility-expert/.

Digitizarea instalatiilor electrice  
– o necesitate a erei digitale

www.se.com/ro

Ing. Iuliana Ghioc – Schneider Electric Romania, Product Application Engineer

Aplicatia pentru iOS/ 
Android
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Transformarea digitală vine cu 
schimbări complexe. Procesele de 
producție devin mai rapide, mai 
flexibile și mai economice. Pentru ca 
gradul de economisire să fie cât mai 
mare și ca procesul să fie cât mai 
eficient posibil, e nevoie de o investi-
ție în soluții inteligente la problema 
controlului proceselor și producției. 

Coloanele de semnalizare și lămpile 
de semnalizare de la Murrelektronik 
reprezintă soluția optimă pentru 
semnalizare clară pe utilaje și dispozi-
tive în incintele de producție. Lămpile 
de pe utilaje asigură un iluminat 
perfect, la calitatea luminii naturale.

Soluțiile de la Murrelektronik 
pentru aceste întrebuințări oferă 
avantaje importante:
 Tehnologia LED asigură o 

eficacitate luminoasă înaltă și o 
durată lungă de viață, plus un consum 
redus de energie.
 Murrelektronik pune la dispozi-

ție pentru toate variantele soluții cu 
ștecher, precum M8 sau M12, astfel 
încât instalarea să fie foarte rapidă.
 Compatibilitatea lămpilor și 

coloanelor de semnalizare permit 
utilizarea în spații înguste, mai ales că 
spațiul din utilaje și dispozitive este 
un lux.

Semnale clare datorită eficacității 
luminoase optime – coloane de semnal 
LED Modlight Pro

Coloanele LED de semnalizare 
Modlight Pro se remarcă prin flexibili-
tate maximă la selecția culorilor și în 
componența culorilor. Elementele de 

semnalizare sunt disponibile în cinci 
culori și pot fi combinate în funcție de 
dorințe. Prin intermediul unui element 
Buzzer poate fi inclus și un semnal 
acustic în coloanele de semnalizare. 
Un avantaj major este faptul că, de-a 
lungul întregii perioade de utilizare, 
nu este necesar niciun serviciu de 
mentenanță. 

Pentru semnalizarea clară a stadiilor 
proceselor, Murrelektronik vă pune la 
dispoziție coloanele de semnalizare 
Modlight70 Pro cu interfață IO-Link. 
Acest dispozitiv IO-Link poate fi 
integrat în instalația utilajului în mod 
deosebit de eficient și fără depunerea 
vreunui efort de parametrizare. Pentru 
cazurile în care semnalele trebuie 

activate doar pe distanțe scurte se 
recomandă Modlight30.

Lămpi individuale rezistente și 
compacte – lămpi de semnalizare cu 
LED Comlight56

Lămpile de semnalizare din noua 
linie Comlight56 cu LED-uri moderne 
și foarte performante asigură semna-
le clare pentru utilaje și dispozitive. În 
baza unei șlefuiri prismatice inovatoa-
re, lămpile compacte sunt deosebit 
de luminoase. Sistemele LED sunt 
îndrăgite în special datorită costurilor 
scăzute de folosire și duratei mari de 
viață. Versiunea Comlight56 IO-Link 
este dotată cu o interfață IO-Link. 
Lămpile compacte prezintă nouă 
efecte vizuale diferite. Combinația cu 
Buzzer și 8 tonuri ajustabile asigură 
un grad mai înalt de atenție.

Iluminatul perfect la calitatea luminii 
naturale – lampă LED pentru utilaje 
Modlight Illumix

Luminile pentru utilaje din gama 
Modlight Illumix asigură iluminatul 
optim al utilajelor și instalațiilor cu 
tehnologie LED durabilă care nu 
necesită întreținere, la calitatea luminii 
naturale. Datorită structurii lor 
compacte, lămpile reprezintă o 
soluție optimă pentru utilizare în 

spațiu restrâns. Unghiurile de montaj 
rotative asigură și mai multă flexibili-
tate la montajul lămpilor. Conexiunile 
cu ștecher M8 și M12 permit o 
instalare rapidă și fără erori.

Modlight Illumix este disponibil în 3 
variante diferite, fiecare dintre acestea 
respectând parametrii de siguranță 
pentru un mod de operare diferit: 
 Modlight Illumix Slim Line este 

adecvat pentru utilizarea în domeniul 
industrial și în domeniul construcțiilor 
de mașini

 Modlight Illumix Classic Line 
este adecvat pentru utilizarea în medii 
cu agenți de răcire și lubrifianți, 
precum și cu talaș sau scântei
 Modlight Illumix Xtreme este 

adecvat pentru utilizarea în medii 
dure din domeniul industrial și din 
domeniul construcțiilor de mașini

În magazinul nostru online găsiți 
tehnică de conectare compatibilă, 
precum și materiale informaționale 
suplimentare!

Semnalizare explicită  
a stadiilor proceselor

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

Sistemele de iluminare de la 
Murrelektronik oferă o soluție 
optimă pentru fiecare nevoie de 
semnalizare și iluminare

CONSULTANȚĂ DE PROCES SOFTWARE DE INGINERIE IMPLEMENTARE SUPORT GLOBAL

Modelează ingineria viitorului.

Ușurință în utilizare, performanță puternică: Lasă noua Platformă 

EPLAN 2022 să te inspire! Vă puteți aștepta la o interfață pentru 

utilizator complet nouă cu aspect întunecat practic, un meniu 

fl exibil nou, o vedere backstage și multe altele. Mai mult, servicii 

suplimentare bazate pe cloud deschid noi posibilități pentru 

dumneavoastră de colaborare între echipe.

Descoperă mai multe:

www.eplan.co.uk/itsinyourhands

It’s in your hands!

Să ne concentrăm asupra utilității
Platforma EPLAN 2022
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„Suntem în permanență în căutarea 
celor mai avansate instrumente de 
raportare din punct de vedere 
tehnologic pentru a putea reduce 
timpul și efortul depus de clienți în 
cadrul auditurilor”, a declarat David 
Maloy, președintele companiei 
Firetron. „De exemplu, clienții noștri 
din domeniul unităților de îngrijire a 
sănătății sunt supuși unor presiuni tot 
mai mari de a furniza înregistrări 
precise privind conformitatea potrivit 
cerințelor de raportare prevăzute de 
The Joint Commission (Comisia 
Mixtă). Cu peste 600.000 de dispozi-
tive aflate în gestiunea noastră, CLSS 
ne pune la dispoziție un instrument 
flexibil pentru a ne realiza obiectivele 
privind serviciile pentru clienți.”

Platforma CLSS de la Honeywell 
este utilizată și de EDSB Group of 
Companies, un furnizor britanic de 
servicii de protecție împotriva incen-
diilor, servicii de securitate, servicii 
electrice, mecanice și de gestionare a 
clădirilor, într-un centru logistic de 
50.000 de metri pătrați pentru un 
transportator de mărfuri de la 
aeroportul East Midlands.

„CLSS furnizează un nivel de 
conectivitate care oferă o asigurare 
neprețuită că sistemul a fost pus în 
funcțiune în mod eficient și este 
întreținut în condiții de siguranță”, a 
declarat Jonathan Parker, director 
administrativ la EDSB Group of 
Companies. „De asemenea, putem 
vedea cât este de vechi fiecare 
detector și când trebuie înlocuit 
conform reglementărilor aplicabile. 
Cu ajutorul platformei CLSS putem 
personaliza setările în funcție de 
cerințele clientului și ne putem 

asigura că sunt efectuate testări 
săptămânale conform specificațiilor 
acestuia, înregistrând, în același timp, 
defecțiunile și activările sistemelor de 
detectare și alarmare la incendiu.”

Îmbunătățește punerea în funcțiune  
și întreținerea sistemelor de detectare 
și alarmare la incendiu

Aplicând principiile digitalizării și 
tehnologiei Industrial Internet of 
Things, instrumentele CLSS de la 
Honeywell facilitează testarea și 
punerea în funcțiune a sistemelor de 
detectare și alarmare la incendiu, 
contribuind, în același timp, la 
eliminarea erorilor și a introducerii 
manuale de date pe tot parcursul 
proceselor de proiectare, punere în 
funcțiune și mentenanță. De aseme-
nea, aceste instrumente pot îmbună-
tăți capacitatea de finalizare la timp și 
preluarea unui sistem conform care 
dispune de rapoartele relevante, 
economisind astfel timpul și banii 
partenerilor de distribuție și utilizato-
rilor finali. Pe parcursul operațiilor de 
mentenanță planificate, CLSS simpli-
fică verificarea testărilor de conformi-
tate a sistemelor de detectare și 
alarmare la incendiu, generând și 
arhivând automat rapoartele de 
conformitate pentru audituri. 

Indiferent dacă utilizează aplicația 
mobilă CLSS sau pe cea pentru PC, 
administratorii de clădiri pot monito-
riza sistemele și pot accesa cu 
ușurință rapoartele de conformitate. 
În plus, această vizualizare în timp 
real le permite tehnicienilor să 
depaneze un sistem de la distanță, 
astfel încât să poată ajunge la fața 

locului cu instrumentele potrivite 
pentru a repara sistemul de la prima 
intervenție, maximizând cu adevărat 
eficiența și minimizând întreruperile. 
Acest aspect este cu atât mai impor-
tant cu cât există un deficit de 
tehnicieni calificați în domeniul 
protecției împotriva incendiilor.

Cu ajutorul instrumentelor CLSS, 
partenerii companiei Honeywell își pot 
asigura utilizatorii finali că sunt în 
deplină conformitate cu cerințele 
obligatorii privind inspecția și mente-
nanța. CLSS înregistrează automat 
activitatea de testare, eliminând astfel 
orice îndoială privind dispozitivul care 
a fost testat, momentul testării și 
persoana care a efectuat testarea. De 
asemenea, generează automat sugestii 
de acțiuni corective și recomandări de 
operațiuni planificate de mentenanță 
pe baza reglementărilor locale. 

CLSS este protejat de măsuri 
ample de securitate cibernetică 
integrate. Honeywell și-a luat angaja-
mentul de a monitoriza în mod 
proactiv lumea securității cibernetice, 
asigurând stocarea în siguranță a 
datelor și accesibilitatea acestora în 
condiții de securitate de către utiliza-
torii acreditați ai sistemului.

Oferind compatibilitate deplină cu 
sistemele anterioare, CLSS protejează 
investițiile în sistemele preexistente, 
pregătind, în același timp, partenerii 
și utilizatorii finali ai companiei 
Honeywell pentru o transformare 
digitală continuă. Platforma CLSS de 
la Honeywell va continua să integreze 
cele mai noi soluții inteligente, 
susținute de conectivitatea în cloud, 
pentru asigurarea siguranței maxime 
posibile a clădirilor și a ocupanților 
acestora. Instrumentele CLSS pot fi 
accesate cu ajutorul unei aplicații 
mobile sau a unui browser.

Scanați codul QR pentru a afla mai 
multe detalii sau pentru a solicita o 
demonstrație.

Honeywell lansează prima soluție 
bazată pe cloud care oferă vizibilitate  
și conectivitate end-to-end sistemelor 

de detectare și alarmare la incendiu

Honeywell, lider global în domeniul 
protecției împotriva incendiilor și a 
siguranței vieții, a lansat recent 
primele instrumente din noua sa suită 
Connected Life Safety Services (CLSS 
- Servicii Conectate pentru Siguranța 
Vieții), prima sa platformă multifunc-
țională bazată pe cloud pentru 
sisteme de detectare și alarmare la 
incendiu.

Suita de instrumente CLSS de la 
Honeywell, construită pe platforma 
Honeywell Forge, permite tehnicieni-
lor din domeniul protecției împotriva 
incendiilor să minimizeze întreruperile 
funcționării, să facă dovada confor-
mității și să reducă timpul necesar 
proiectării, instalării, punerii în 
funcțiune, inspectării și mentenanței 
sistemelor pentru siguranța vieții, pre-
cum și timpul necesar raportărilor 
privind aceste sisteme. 

„Mediul global de astăzi necesită 
ca industria de protecție împotriva 
incendiilor și de siguranță a vieții să 
vină cu soluții inovatoare care să le 
permită administratorilor de clădiri și 
integratorilor de sisteme să monitori-
zeze sistemele și să evalueze proble-
mele oricând și de oriunde”, a 
declarat Sameer Agrawal, director 
general la Global Fire Software and 
Services, Honeywell. „În multe clădiri 
se lucrează la crearea unui mediu mai 
sănătos și chiar la limitarea densității 
ocupanților pentru a respecta norme-
le privind distanțarea socială. Prin 
intermediul platformei CLSS, ajutăm 
integratorii de sisteme să le ofere 
clienților lor cel mai înalt nivel de 
siguranță și servicii de top și să 
lucreze mai eficient, oferindu-le o 
perspectivă asupra problemei siste-
mului chiar înainte de a ajunge la fața 
locului.”

În special în mediul actual, organi-
zațiile din întregul lanț valoric al pro- 
tecției împotriva incendiilor se con-
fruntă cu o serie întreagă de provocări:
  Realizări mai mari cu resurse mai 

puține – multe echipe de întreținere 
a clădirilor lucrează cu personal 
redus;

  Gestionarea provocărilor legate de 
accesul limitat la instalații din 
cauza decuplărilor; 

  Gestionarea eficientă a incidentelor 
de siguranță, care prezintă același 
nivel de risc indiferent de gradul de 
ocupare.
Platforma CLSS de la Honeywell 

vine în întâmpinarea acestor provo-
cări, oferindu-le integratorilor de 
sisteme și firmelor de gestionare a 
clădirilor acces la datele din interiorul 
sistemului de detectare și alarmare la 
incendiu fără a fi nevoie să fie pre-
zenți fizic la centrala de control.

  Noua platformă Connected Life Safety Services oferă clienților posibilitatea de a vizualiza și de a se 
conecta de la distanță la sistemele de protecție împotriva incendiilor – de pe orice dispozitiv mobil, de 
oriunde și în orice moment.

  Instrumentele construite pe platforma Honeywell Forge pot îmbunătăți siguranța, eficiența operațională 
și conformitatea prin optimizarea punerii în funcțiune și a mentenanței.

  Disponibilă pe piață la nivel global prin intermediul mai multor mărci comerciale Honeywell Fire

Honeywell Life Safety Romania SRL 
www.hls-romania.com

hls-romania@honeywell.com
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Blade SR Round 400 / 500: Plafo-
nierele rotunde cu montaj aplicat sunt 
soluția simplă și utilă pentru ilumina-
tul unei încăperi ca dormitoare, 
camere de copii sau chiar living. Cu 
un diametru de 400mm sau 500mm, 
o putere de 36W și 45W, un flux 
luminos de 3020Lm și 3680Lm, 
disponibile în 3 culori diferite – alb, 
negru și lemn –, poziționate central, 
acestea oferă camerei o atmosferă 
aparte de armonie și confort.

Avantajul major îl prezintă întreru-
pătorul 3 în 1, CCT (temperatură de 
culoare corelată) poziționat în interio-
rul corpului (lângă driver) cu 3 poziții, 
cu ajutorul căruia se poate selecta 
sau schimba manual temperatura de 
culoare preferată de aprindere: 
lumină caldă 3000K, lumină neutră 
4000K sau lumină rece 6500K. 

Pentru un mai mult confort, gama 
mare, adică plafonierele cu diametrul 
de 500mm, sunt și în variantă separa-
tă cu telecomandă. Aceasta are mai 
multe funcții: ON/OFF, dimmarea 
intensității luminoase de la 5% la 
100%, butoanele sus-jos, selectarea 
directă a celor 3 temperaturi de 
culoare 3000/4000/6500K prin cele 3 
butoane sau dimmarea lor treptată 
prin butoane stânga- dreapta.

Prin selecția butonului „Night light 
mode“ se autosetează o lumină de 

veghe, o lumină difuză de 
intensitate cât mai mică, ideală 
pentru camera bebelușilor sau a 
copiilor mici. De asemenea, există 
selecție individuală de programare 
OFF pentru 30 de minute. 

Puteți selecta ușor și simplu, direct 
din pat sau din fotoliu, diferitele 
variante de confort fără să vă ridicați 
la întrerupător.

Corpuri de iluminat 
decorative Braytron

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

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

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

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

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

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

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

Braytron Lighting expert!

28  |  ELECTRICIANUL 4/2021 ELECTRICIANUL 4/2021  |  29  

ILUMINATILUMINAT



3. Management optim al încărcării vehiculelor electrice
  În cazul aplicațiilor 

semi-publice și 
publice, este 
posibilă gestiona-
rea simultană a mai 
multor stații de 
încărcare prin inter-
mediul unui Site 
Controller - funcția 
DYNAMIC LOAD 
MANAGEMENT 
(DLM).

  În cazul aplicațiilor 
private, varianta 
ECO a sistemului 
DLM integrat, 
poate comunica 
eficient cu alți 
consumatori din 
instalație, prin 
intermediul unui 
contor inteligent 
conectat cu stația 
de încărcare, 
folosind o linie de 
comunicație serială 
MODBUS, astfel 
încât se realizează 
o gestionare optimă 
a consumului de 
energie aferent 
procesului de 
încărcare, pentru a 
evita depășirea 
puterii instalate.

1. Design contemporan şi ergonomic
  Priza de încărcare cu conceptul „One Hand” ajută 

utilizatorii (inclusiv utilizatori cu nevoi speciale) să 
conecteze vehiculul electric foarte ușor 

  Versiunea Premium este echipată cu un sistem inova-
tor de interfață cu utilizatorul, compus dintr-un afișaj 
și un cursor circular cu touch, care permite utilizato-
rului să vizualizeze mesajele și să gestioneze setările 
de încărcare la nivel local, imediat și intuitiv

  Compactă și ușor de instalat, stația I-CON include o 
deschidere frontală cu șuruburi la 1/4 de tură, atât 
cu montare pe perete, cât și cu montare încastrată

  Panoul frontal poate fi personalizat la cerere

JoinON – soluție inovatoare 
pentru un stil de viață sustenabil

Ce oferă JoinOn?
1. Componente
Componente, conectorii, dispoziti-

vele de protecție și întreaga structură 
sunt toate „fabricate în GEWISS”, 
ceea ce face ca JoinOn să fie soluția 
ideală pentru clienții exigenți care 
caută produse 100% fiabile, cu o 
calitate garantată.

2. Stații de reîncărcare
Compatibile cu orice vehicul 

electric, disponibile pentru instalare 
pe sol sau cu montare pe perete, 
stațiile de încărcare JoinOn pot fi 
montate în orice tip de parcare, 
datorită unui studiu direcționat asupra 
experienței utilizatorului și a celui mai 

înalt grad de protecție disponibil pe 
piață (IP55). Stațiile pot fi personali-
zate grafic prin serigrafie sau prin 
autocolante.

3. Platformă şi aplicație dedicată
Platforma online JoinOn asigură 

gestionarea, controlul și supraveghe-
rea stațiilor de încărcare. Aplicația 
bazată pe localizare geografică vă 
permite să creșteți vizibilitatea 
infrastructurii și face ca încărcarea să 
fie simplă, intuitivă și imediată pentru 
orice e-Driver.

4. Sistem de facturare
JoinOn colectează veniturilor 

generate de clienții e-Driver care 
utilizează stațiile prin aplicația JoinOn 
sau prin aplicații terțe (cu un acord de 
roaming), pe care le transferă propri-
etarului stației de încărcare.

  I-CON – stații de 
încărcare de tip 
wallbox dedicate 
segmentului 
rezidențial, 
privat sau 
semi-public

  I-ON Wall 
– stații de 
încărcare de 
tip wallbox 
dedicate 
segmentului 
semi-public 
sau public

  I-ON – stații de încărcare de tip 
coloană, dedicate segmentului 
semi-public sau public (instituții și 
parcări publice)

Gama de produse JoinOn, marca Gewiss, reprezintă soluția perfectă pentru un stil de viață dinamic, bazat 
pe principii sustenabile. Mai mult decât o simplă gamă de produse pentru încărcarea vehiculelor electrice, 
stațiile inovatoare de încărcare vă permit să alegeți produsul care se potrivește cel mai bine spațiului 
dedicat în funcție de scenariile de instalare și de alte cerințe specifice.

Prezentarea generală a gamei JoinON

Structura portofoliului de produse JoinON:

GEWISS România SRL
Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea B, Etajul 4, Unitatea B.4.3.2., Sector 2, București – România 

Tel.: +40 31 4370 650 | Fax: +40 31 4370 651 | gewiss-ro@gewiss.com | www.gewiss.com 

Prezentarea principalelor beneficii ale JoinOn

2. Fiabilitate garantată
  I-CON are un nivel 

ridicat de protecție 
împotriva condiții-
lor meteorologice 
nefavorabile și 
garantează alimen-
tarea neîntreruptă 
cu energie

  Produsul are cel 
mai înalt grad de 
protecție împotriva 
pătrunderii prafului 
și a apei disponibil 
în acest moment pe 
piață: IP55

4. Costuri reduse de operare
Întreținerea I-CON este simplă, iar piesele pot fi 

înlocuite imediat. Pentru partenerii integratori, este 
disponibilă aplicația de 
configurare I-CON MANA-
GER prin care, în mod 
intuitiv, imediat și ușor, se 
pot configura parametrii 
interni ai stației de încărca-
re, se poate actualiza 
firmware-ul și se pot face 
diverse diagnosticări. De 
asemenea, utilizatorii 
finali, prin intermediul 
aplicației I-CON MANA-
GER pot gestiona parame-
trii de încărcare și verifica 
lista de încărcări.
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Produse electrice Panasonic

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

Panasonic Corporation a fost cunoscut în trecut ca și Matsushita Electric Industrial Co., Ltd, este un 
brand internațional de aparate electronice cu sediul în Kadoma, Osaka, Japonia. Compania a fost 
fondată în 1918 iar în prezent Panasonic este printre cele mai mari companii de electronice din Japonia, 
concurând cu Sony, Hitachi, Toshiba sau Canon. Pe lângă electronice, Panasonic oferă de altfel produse 
non-electronice și servicii pentru renovarea locuințelor. Panasonic este de asemenea pe locul 4 în lume 
când vine vorba de cota pieței.

Panasonic a fost fondat în 1918 de 
către Konosuke Matsushita ca 
furnizor de socluri pentru lămpi 
duplex. În 1927 a început producția 
de lămpi pentru biciclete, primul 
produs a fost lansat sub numele bran-
dului de National.

În timpul celui de-al doilea razboi 
mondial compania producea în fabrici 
în Japonia și alte părți ale Asiei 
componente electrice și aparate ca și 
candelabre, motoare, aparate de 
călcat, echipamente wireless și primul 
său aspirator. 

În 1961, Konosuke Matsushita a 
plecat în Statele Unite ale Americii cu 
scopul de a întâlni diferiți furnizori 
americani. Compania a început să 
producă televizoare pentru SUA. sub 
numele de Panasonic, iar în 1979 și-a 
extins brandul și în Europa.

Panasonic se află pe locul 1 pe 
piața de profil din Asia și domină 
piețele din țări precum: Taiwan, 
Coreea de Sud, Thailanda, Indo-
nezia, Vietnam și India. Succesul de 
pe piața asiatică este urmat de cel 
din țări că Ucraina și Turcia, unde, 
de asemenea, ocupă primul loc pe 
piața de profil.

Alegerea României pentru lansarea 
noului segment de produse în Europa 
s-a realizat ca urmare a preluării de 
către Panasonic a companiei turcești 
Viko Electrik în anul 2014. Gamele de 
aparataj Pacific, Karre Plus, Arkedia 
Slim, prelungitoarele X-Tendia, cutiile 
de siguranță au fost lansate pentru 
prima dată în Europa în țara noastră 

prin Spot Vision Electric & Lighting. În 
2018 la aniversarea celor 100 de ani 
de existentă, Panasonic lansează 
sloganul: O viață mai bună, o lume 
mai bună!

Panasonic Life Solutions pregateste 
multe surprize pentru următorii ani.

Gama de aparataj aparent monobloc 
Pacific IP54

O gamă completă ce asigură 
necesarul de aparataj electric cu 
montaj aparent în sectoarele: comer-
cial, industrial și rezidențial: atât 
independente (întrerupătoare/prize) 

Distribuitor oficial pentru aparataj 
electric Panasonic în România este 

SpotVision Electric & Lighting 
www.spotvision-electric.ro

cât și sub formă de ansamblu (între-
rupător + priză) cu montaj vertical 
sau orizontal.

Cu un indice de protecție IP54; 
culori disponibile: alb și gri, ele oferă 
un spațiu intern mare alocat pentru 
montarea cu ușurință a cablurilor. 
Tensiunea nominală este de 250V, 
curentul nominal 10A pentru întreru-
pătoare respectiv 16A pentru prize, 
acestea sunt prevăzute cu protecție 
pentru împământare, conexiunea se 
face rapid cu ajutorul șuruburilor. 
Garnitura dublă asigură o izolare 
perfectă și o utilizare îndelungată. 
Pentru închiderea și deschiderea 
clapetelor sunt utilizate arcuri de oțel.

Gama Pacific deține sistem breve-
tat, care permite asamblarea cablurilor 
din punctul cel mai apropiat al perete-
lui și fără îndoire. Material termoplas-
tic armat cu fibre de sticlă care asigură 
rezistență la impact mare și rezistență 
la mediul chimic și termic.

Pacific IP54 înseamnă calitate 
superioară care se încadrează în 
normele europene de siguranță și 
protecție a mediului înconjurator.

Prelungitoarele Panasonic X-tendia

Lansate pentru prima dată pe piața 
din Europa în România în vara anului 
2015, au fost gândite să acopere o 
gamă cât mai largă de utilizări. În 
culori disponibile alb și negru, cu 
grupuri de prize de 2 -3 – 4 – 5 si 6 
posturi și în variantă cu cablu electric 
de 1,5m - 2m – 3m - 4m si 5 metri sau 
fară, utilizatorul are astfel libertatea de 
a-si adapta lungimea firului la nevoile 
sale. Pentru confortul și siguranța 
utilizatorilor acestea sunt în variantă 
simplă sau dotate cu un întrerupator 
LED ce poate întrerupe alimentarea 
prizelor la nevoie dar și cu protecție 
pentru copii. Suportul special de 
prindere este un accesoriu pentru o 
utilizare sigură și confortabilă atât la 
birou cât și în șantiere, ateliere sau 
acasă pentru ca acesta poate fi fixat 
sau agățat pe orice suprafată. Tensiu-
nea de alimentare 250V, curent 
nominal 16A, putere maximă 3500W, 
cablu flexibil 3x1.5mmp.
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Gama Mosaic este 
dedicată alimentării cu 
energie electrică în clădiri 
comerciale, centre comerci-
ale, instituții de învățământ, 
spații sociale, instituții 
medicale și altele.

Designul noilor rame 
Mosaic scoate în evidență 
unicitatea, aducând un plus 
de valoare identității gamei. 
Ușoara asimetrie a ramei 
creează dinamism și o nouă 
dispersie a luminii, pentru a 
oferi aparatajului un aspect 
contemporan. 

Cu întrerupătorul Easy 
Led, există un singur 
mecanism ce poate fi utilizat 
în trei variante, ca întrerupător simplu, 
lumină de control și indicator luminos.

Soluțiile Mosaic de distribuție a 
energiei și datelor reprezintă un sistem 
unic, în combinație cu soluțiile pentru 
birouri. 

Prin cele 20 de funcțiuni conectate, 
Mosaic cu Netatmo, este posibilă 
gestionarea de la distanță a spațiului 
profesional sau rezidențial, în ceea ce 
privește controlul iluminatului, al 
storurilor și al dispozitivelor electrice. 

Pe lângă soluțiile clasice, Mosaic 
aduce inovație în spațiile medicale, 
unde igiena sporită este necesară, prin 
produsele realizate din materiale 
antimicrobiene. Acestea sunt create 
dintr-un material pe bază de ioni de 
argint, printr-o tehnologie specială, în 
vederea eliminării virusurilor și 
bacteriilor. Eficacitatea produselor a 
fost testată de laboratorul COFAC, iar 
99,99% dintre bacteriile testate au fost 
eliminate.

„În prezent, Mosaic își propune să 
aducă inovație pe partea de design și 
soluții conectate, având cea mai 

diversificată ofertă din piață, cu peste 
250 de funcțiuni, pentru a răspunde 
nevoilor actuale ale clienților“, a 
declarat Călin Pașcalău, Director 
General Legrand România.

Despre Netatmo

Pentru a-și consolida prezența în 
sectorul IoT, Grupul Legrand a 
achiziționat în noiembrie 2018 compa-
nia franceză Netatmo, lider în dome-
niul soluțiilor de casă inteligentă.

Fondată în 2011, Netatmo dezvoltă 
produse electronice de ultimă genera-
ție, intuitive și cu un design contempo-
ran, produse premiate la nivel interna-
țional atât pentru design, cât și pentru 
tehnologiile utilizate. Cu adevărat 
inteligente, produsele inovatoare 
Netatmo oferă o experiență perfectă 
care îi ajută pe utilizatori să creeze o 
casă mai sigură, mai sănătoasă și mai 
confortabilă.

Netatmo proiectează cu atenție 
mecanica, electronica și software-ul 
încorporat al tuturor produselor la cele 

mai înalte standarde. 
Aplicațiile mobile și web 
sunt concepute pentru a fi 
simplu de folosit, oferind 
totuși o experiență bogată 
pentru utilizatori.

Despre Legrand

Legrand este specialistul 
global în infrastructuri 
electrice și digitale. Soluțiile 
sale complete pentru toate 
tipurile de clădiri – reziden-
țiale, comerciale, de birouri, 
învățământ, centre de date, 
spitale și alte centre de 
sănătate, hoteluri și con-
strucții industriale, îl fac un 

etalon în domeniu pentru utilizatorii 
din întreaga lume.

Bazându-se pe un program în care 
sunt implicați toți angajații și partenerii 
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 
aproximativ 6,1 miliarde de euro în 
2020. Compania este listată la Euro-
next 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.

Noua familie de produse AL8000 
este bazată pe un design de sistem 
modular care constă în motoare 
liniare și plăci magnetice. Utilizatorii 
pot alege între trei dimensiuni: 50 
mm (AL8x2x), 80 mm (AL8x4x) și 130 
mm (AL8x6x). În plus, fiecare cate-
gorie oferă o gamă largă de tipuri 
diferite de motoare liniare în ceea ce 
privește lungimea totală și tipul de 
aerisire și răcire. Portofoliul standard 
de produse conține astfel un total de 
28 de tipuri de motoare liniare 
diferite pentru implementarea unor 
axe liniare puternice și foarte dina-
mice care să fie potrivite unor cerințe 
specifice ale unor aplicații. În funcție 
de dimensiunea motorului liniar, 
forțe de la 120 până la 6,750 N sunt 
posibile, precum și viteze maxime de 
până la 12 m/s. 

La fel ca și deja cunoscutele 
servomotoare rotative AM8000, gama 
de motoare liniare AL8000 este 
complet dezvoltată și produsă în 
Germania. Un nivel constant ridicat al 
calității producției este astfel garantat 
precum și o disponibilitate mare și 
lanțuri de aprovizionare scurte pentru 
realizarea unor aplicații durabile și 
sigure cu tehnologie pentru motoare 
liniare. Alte avantaje sunt reprezenta-
te de serviciile remarcabile și suportul 
care asigură îndeplinirea rapidă și 
flexibilă a cerințelor clienților. 

În menținerea principiului sistemu-
lui modular, întreaga parte de miez a 
motorului liniar este compusă din 
segmente individuale, identice. 
Această construcție este favorabilă 
din punct de vedere al producției: în 
funcție de modelul comandat, 

procesul de producție poate fi 
adaptat rapid și ușor pentru a aco-
moda numărul necesar de segmente. 
Un alt avantaj este structura precis 
simetrică a motoarelor liniare. Există 
intervale uniforme între găurile de 
montare ale motoarelor la întreaga 
serie AL8000. Datorită acestui fapt, 
este mai ușor pentru constructorii de 
mașini să realizeze ansamblele mobile 
și să asigure o forță și o distribuire 
constantă de temperatură în cadrul 
motorului fără puncte critice de 
supraîncălzire. 

Text and picture: 
www.beckhoff.com/press/pr172020

AL8000: serie de motoare liniare de înaltă 
performanță de calitate Made in Germany

Motoarele liniare dinamice pot oferi un design flexibil, modular.
Datorită vastei experiențe în dezvoltarea servomotoarelor rotative, Beckhoff a adăugat un produs inovator 
în portofoliu în zona tehnologiei drive. Această nouă generație de motoare liniare modulare, de înaltă 
performanță, a fost dezvoltată în colaborare cu Fertig Motors, subsidiarul Beckhoff aflat în creștere.

Detalii şi contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

Datorită design-ului optimizat al produsului și al conceptului de miez modular, noua serie AL8000 de motoare liniare de la Beckhoff  
ajunge să asigure o forță puternică de tracțiune în cele mai mici spații de montare.

Legrand lansează pe plan 
local Noul Mosaic

Compania Legrand lansează pe piața din România, Noul Mosaic. Acesta se adaptează stilului de viață 
într-o continuă schimbare, aducând noutăți pe trei direcții, design, noi întrerupătoare Easy Led și soluții 
de aparataj conectat, pentru monitorizarea de la distanță a instalației electrice, cu Netatmo.

www.legrand.ro
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Sistemul VIVARES Zigbee fără fir este ideal pentru 
modernizarea clădirilor existente în care cablarea nu este 
o opțiune. Atunci când o clădire nu are tavan decorativ sau 
este de importanță istorică și nu poate suferi modificări, 
aveți nevoie de produse care funcționează fără linii de 
cabluri suplimentare de control. 

Sistemul VIVARES Zigbee este alegerea perfectă și în 
situațiile în care intensitatea luminii trebuie să se schimbe 
mai des, deoarece sistemul este ușor de configurat si 
adaptat.

LEDVANCE oferă o serie de corpuri de iluminat LED 
compatibile și componentele necesare, care permit 
sistemului VIVARES Zigbee să realizeze controlul intensita-
tii luminii cu economie de energie. 

Opțional, sistemul poate fi conectat la o conexiune 
cloud pentru a genera rapoarte de întreținere și de con-
sum de energie.

Mai sus este exemplificat schematic sistemul VIVARES 
Zigbee într-o clădire.

Panourile LED, aparatele LED Downlight, aparatele de 
iluminat tip LED și senzorii sunt conectati, fără fir, la unita-
tea controller VIVARES Zigbee.

Sistemul VIVARES Zigbee - funcționalitate,  
instalare și operare

Elementul cheie al sistemului VIVARES LEDVANCE 
Zigbee este unitatea controller. Sistemul de control al 
luminii VIVARES Zigbee comunică fără fir cu până la 200 de 
dispozitive Zigbee prin utilizarea unui controller Zigbee 3.0.

Dispozitivele pot fi: corpuri de iluminat care comunica 
Zigbee, senzorii, panoul de comandă și un convertor 
Zigbee DALI pentru integrare suplimentară de corpuri de 
iluminat cu protocol DALI-2.

VIVARES ZIGBEE - CONEXIUNE 
FĂRĂ FIR, MODERN ȘI FLEXIBIL

Aplicațiile de iluminat variază de la proiecte mici până 
la soluții complete, care pot cuprinde și spoturi încastrate 
în pardoseală. Chiar și după punerea în funcțiune a 
sistemului de iluminat, extinderea sistemului de control al 
luminii VIVARES Zigbee cu componente suplimentare nu 
este o problemă.

Sistemul de control al luminii și componentele sale 
sunt ușor de configurat și de comandat prin intermediul 
portalului VIVARES. De asemenea, poate fi și actualizat 
de la distanță folosind portalul VIVARES. Noile caracte-
ristici software sunt integrate în timp real în sistem prin 
actualizări online. Și nu este nevoie de conexiune la 
internet pentru punere în funcțiune și exploatare.

Portalul VIVARES Zigbee 

Portalul VIVARES Zigbee este instrumentul central 
pentru planificarea, configurarea, instalarea și întreține-
rea proiectului de iluminare conectat inteligent într-un 
mod ușor și intuitiv de utilizat. Portalul VIVARES poate fi 
utilizat ca aplicație pe dispozitive mobile (iOS / Android) 
și ca soluție web pe PC-uri. Nu este nevoie de un softwa-
re special pentru versiunea PC.

Pentru varianta online: Videoclipul de instalare 
VIVARES Zigbee (youtu.be/kt4A-6iujvg) arată cât de 
ușoară este punerea în funcțiune a componentelor 
sistemului.

Opțiuni de viitor

Datorită optiunii sale de gateway, unitatea controller 
oferă și posibilitatea de a utiliza serviciile Cloud LEDVAN-
CE VIVARES pentru a genera rapoarte de întreținere și de 
consum de energie.

Ușor și comod: punerea în funcțiune în 5 pași

1. Vă înregistrați în portalul VIVARES și descărcați aplicația 
2. Configurați încăperile, setările și dispozitivele dorite
3.  Conectați componentele sistemului de control și corpu-

rile de iluminat
4.  Pentru a integra dispozitivele în sistem, pur și simplu se 

scanează codul QR al produselor folosind aplicația
5.  Transferați configurația către controller și rețeaua este 

instalată automat.

VIVARES Zigbee și iluminatul centrat pe om (HCL)

VIVARES Zigbee poate fi utilizat și ca sistem HCL. În 
combinație cu corpurile de iluminat LEDVANCE BIOLUX 
HCL, unitatea controller VIVARES Zigbee reglează în mod 
dinamic iluminatul la schimbările naturale ale luminii din 
timpul zilei.

www.ledvance.com

Soluția ideală dacă nu puteți realiza prea multe modificări structurale ale cladirii și / sau căutați 
flexibilitate în configurarea încăperilor

VIVARES ZIGBEE: CONECTARE FĂRĂ CABLURI ȘI 
PREGĂTIT  PENTRU IoT

VIVARES ZB  
CONTROL

VIVARES ZB  
BUTON PB  
COUPLER

CONVERTOR  
ZIGBEE-DALI

APARATE  
DE ILUMINAT 
VIVARES  
ZIGBEE

APARATE DE  
ILUMINAT DALI-2

PORTAL VIVARES 

VIVARES ZB 
SENZOR

SERVICII  
LEDVANCE  

VIVARES CLOUD 

UNITATE DE CONTROL 
VIVARES ZB 
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gateway-ul de proces ICCP din zenon 
10 suportă cuplarea cu diferite 
sisteme de management al distribuției 
bazat pe criptare TLS în conformitate 
cu standardul de siguranță IEC 
62351. Standardul de protocol 

important IEC 61850 pentru automa-
tizarea stațiilor a fost extins intensiv. 
Driver-ul Open Charge Point Protocol 
(OCPP) este disponibil ca driver nou 
în zenon 10. Permite zenon-ului să fie 
utilizat ca sistem de management 
pentru stațiile de încărcare (CSMS). 
Acest lucru permite înlănțuirea smart 
a mai multor stații de încărcare pentru 
automobile electrice într-o aplicație 
securizată. 

Pentru folosirea aplicațiilor IoT în 
sectorul energetic, zenon 10 oferă 
mai multe caracteristici noi. Driver-ul 
GenericNET simplifică acum integra-
rea protocoalelor importante IoT 
precum MQTT, AMQP sau servicii 
web REST. Folosind .NET API al 
driver-ului GenericNET, protocoale 
terțe pot fi implementate cu ușurință 
și siguranță. De când zenon 10 
suportă autentificare folosind RA-
DIUS, o infrastructură de autentificare 
poate fi instalată fără niciun fel de 
probleme. 

Construind pe ultima versiune de 
zenon, COPA-DATA lansează cu 
regularitate Application Sets. Aceste 
pachete sunt orientate către un caz 
de aplicare specific și includ aplicații 
demo, Smart Objects gata făcute și 
template-uri pentru a face posibilă 
cea mai rapidă proiectare. Substation 
HMI Application Set este deja dispo-
nibil și un nou set de aplicații pentru 
sisteme SCADA pentru punerea 
rapidă în funcțiune și mentenanță 
eficientă a sistemelor PV de orice 
dimensiune, va urma în curând. 

zenon 10 pentru sectorul energetic

Detalii referitoare la zenon 10 
pentru sectorul energetic pot fi văzute 
în detaliu la: https://go.copadata.
com/zenon10-energy.

Inovațiile tehnologice generale ale 
zenon 10 sunt prezentate https://
go.copadata.com/zenon10.

Despre COPA-DATA

COPA-DATA este un producător 
independent de software care este 
specializat în digitalizare pentru 
industria producătoare și sectorul 
energetic. Platforma software zenon 
permite utilizatorilor din întreaga lume 
să automatizeze, gestioneze, monito-
rizeze, integreze și optimizeze mașini, 
echipamente, clădiri și rețele electri-
ce. COPA-DATA combină decenii de 
experiență în automatizare cu potenți-
alul transformării digitale. În acest fel, 
compania își susține clienții să își 
atingă obiectivele cu mai multă 
ușurință, mai rapid și mai eficient. 

Această afacere de familie a fost 
fondată de către Thomas Punzenber-
ger în 1987 în Salzburg, Austria. În 
2020, cu mai mult de 300 de angajați 
în întreaga lume, a generat venituri de 
54 milioane de EUR. 

www.copadata.com

O platformă pentru fuziunea OT și IT

Detalii şi contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

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 
publică cea mai nouă lansare: zenon 10, o versiune mai integrată și complexă a platformei software 
pentru sectorul energetic. 

Lansarea zenon 10 de la specialistul în software, COPA-DATA, este o platformă software integrată  
pentru implementarea Industrial IoT în sectorul energetic.

Stefan Hufnagl, Energy Industry Specialist, 
COPA-DATA: „Noile funcții din zenon 10 ne 

ajută clienții care administrează infrastruc-
turi energetice locale să digitalizeze mai 

mult și mai ușor și să se conecteze la centre 
de control naționale sau regionale în 

siguranță“ 

Automatizarea și digitalizarea 
sectorului energetic a fost în ADN-ul 
producătorului de software CO-
PA-DATA de mai bine de 30 de ani. 
„Văd zenon azi ca sinonim cu fuziu-
nea dintre OT și IT. Cu zenon 10, 
avem platforma perfectă pentru a le 
face cunoștință sistemelor de produc-
ție cu IT. În viitor, vor fi mai multe 
instrumente și servicii care să com-
pleteze întregul pachet. Însă, zenon 
10 are deja toate piesele importante“, 
ne spune fondatorul și CEO CO-
PA-DATA, Thomas Punzenberger. 

zenon 10 highlights pentru sectorul 
energetic 

Sectorul energetic este modelat de 
către securitate, rețelistică și schim-
barea globală către surse regenerabi-
le în ceea ce privește generarea și 
distribuția de energie. „Noile funcții 
din zenon 10 ajută clienții care 
operează o infrastructură energetică 
locală, precum centrale și stații 
electrice, să digitalizeze mai ușor și să 
se conecteze în siguranță cu centre de 
control regionale sau naționale, chiar 

dacă gestionează un sistem mai 
vechi,” spune Stefan Hufnagl, Energy 
Industry Specialist la COPA-DATA.

În zenon 10, există o nouă inginerie 
integrată a gateway-urilor de proces. 
Acest fapt permite interacțiunea 
dintre protocoale specifice industriei 
să fie configurată rapid și ușor. 
Începe cu configurația integrată a 
DNP3 Outstation și a gateway-urilor 
MODBUS și mai multe vor urma în 
curând. 

zenon 10 oferă numeroase expan-
siuni de gateway. De exemplu, 
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Distanțele scurte și disponibilitatea 
ridicată sunt factori decisivi atunci 
când vine vorba de satisfacerea 
cerințelor clienților. O parte impor-
tantă a procesului este zona de 
recepție din cadrul departamentului 
logistic, unde până la 25 de camioane 
sunt manipulate în fiecare zi la opt 
stații de descărcare. Personalul 
HELUKABEL instruit, sortează și 
inspectează bunurile primite în fiecare 
zi și înregistrează electronic fiecare 
cablu și accesoriu, astfel încât să 
poată detecta orice defecte imediat, 
înainte de a expedia comanda. O 
bandă transportoare automată pune 
în mișcare cablurile personalizate 
comandate, manșoane de conectare 
și tamburi întregi de cablu direct în 
zona de logistică pentru expediere. 

Spațiul nostru de stocare complet 
automatizat

Spațiu de depozitare se întinde 
până la acoperiș. Pentru a onora 
comenzile clienților rapid și flexibil, 
HELUKABEL stochează o mare parte 
din produsele sale în centrul logistic 
din Hemmingen, Germania. Două 

locații de depozitare high-rack, 
complet automatizate și interconecta-
te, sunt organizate în 40.000 de spații 
pentru paleți. Atât recepția, cât și 
expedierea din depozit sunt complet 
automatizate, deoarece 16 mașini de 
stocare/recuperare fără șofer plasea-
ză tamburi de cablu de până la 1,5 
tone în raftul corect de-a lungul 

HELUKABEL Logistics – In the 
Right Place at the Right Time

Inside Sales Specialist Gabriel Cotoară

culoarelor lungi de 100 metri și le 
colectează din nou în baza comenzii. 
Pentru tamburii de cablu mai mari, cu 
o greutate de până la patru tone, 
există 670 de spații cu rafturi de mare 
capacitate, care sunt deservite de 
mașini speciale de stocare/recuperare 
pentru sarcini grele. Cele două locații 
de stocare cu montare high-rack sunt 
conectate la mașinile de tăiat complet 
automatizate.

Despre micile detalii – Stocare complet 
automatizată

Pentru departamentul logistic, nu 
există nicio diferență în pregătirea atât 
a unor conductori, tamburi de cablu 
sau accesorii. Toate produsele trebuie 
să fie preluate, numărate și atribuite 
în ordinea corectă. Prin urmare, 
procedurile din depozitul de accesorii 
determină adesea cât de repede 
ajunge efectiv un transport pe drum. 
Depozitul de accesorii de la sediul 
HELUKABEL din Hemmingen este 
complet automatizat, cu șase mașini 
de preluare de la raft, care conduc 
înainte și înapoi în șase sectoare, 
colectând produsul din 36.800 de 
locuri de depozitare. Acestea sto-
chează și recuperează până la 1.000 
de containere pe oră și livrează 
accesorii și tamburi de cablu la 
sistemul de preluare a comenzilor, 
care este complet automatizat. 
Comenzile clienților sunt, de aseme-
nea, stocate temporar în containerele 
roșii distincte până când comanda 
este definitiv finalizată pentru expedi-
ere. Acesta este un alt „mic detaliu” 
care explică modul în care depozitul 
complet automatizat de piese mici 
accelerează procesarea comenzilor.

Când comandați cabluri, dacă nu 
este disponibilă o lungime standard, 
cablurile pot fi tăiate la lungime. 
Lungimea necesară este derulată de 
pe tamburul sursă și înfășurată pe un 
alt tambur într-un proces complet 
automatizat. Chiar și transportul de la 
depozitul principal la mașinile de tăiat 
este asigurat de benzi transportoare. 
Stivuitoarele care ar putea deteriora 
cablurile cu vârfurile lor ascuțite au 
fost interzise în utilizare în lanțul de 
procesare al cablurilor. Cablul este 
acum derulat și în același timp 
înfășurat pe role sau tamburi. Mașini-
le de derulare și înfășurare sunt 
acționate de un motor și sincronizate 

de un monitor electronic de forță de 
tracțiune. Acest lucru ajută la preveni-
rea suprasolicitării cablului. Transfe-
rul automat al cablului pe role și 
tamburi asigură o înfășurare unifor-
mă. În timpul acestui proces, datele 
de tăiere sunt documentate și arhivate 
cu ajutorul instrumentelor de măsura-
re calibrate. Acest lucru permite ca 
fiecare element comandat să fie 
urmărit până la expediere prin 
intermediul datelor sale individuale 
de ambalare.

Mutarea obiectelor mari cu ușurință 

Cablurile mari cu un diametru 
exterior de până la 100 milimetri sunt 
manipulate în stația noastră de tăiere 
pentru sarcini dificile. Odată plasată o 
comandă de către client, sistemul de 
gestionare a depozitului de la centrul 
logistic complet automatizat din 
Hemmingen, Germania, inițiază toți 
pașii necesari pentru onorarea 
comenzilor. Sistemul selectează 
tamburul necesar din peste 33.000 de 
produse stocate în depozitul high-bay 
și îl livrează direct la mașina de tăiat 
prin intermediul tehnologiei transpor-
toare. Doar câteva minute mai târziu, 
tamburul ajunge la stația de tăiere 
unde este în așteptare. Această 
mașină complet automatizată poate 
monta chiar și tamburi care măsoară 
aproape doi metri și jumătate și 
cântăresc până la patru tone. Un 
operator trage apoi cablul de la un 
tambur la altul folosind motorul de 
alimentare și finalizează tăierea 
comandată. Motoarele funcționează 
simultan pentru a preveni întinderea 
excesivă a cablului și pentru a asigura 
un model de așezare perfect. În cele 
din urmă, tehnologia transportoare 
livrează tamburul etichetat direct 
către departamentul de expediere. 
Acest proces permite efectuarea 
livrărilor în termen de 24 de ore.

Ambalat cu grijă

Clienții HELUKABEL nu se bazează 
doar pe livrări rapide, ci și pe amba-
larea sigură și completă a bunurilor 
lor. Această garanție este oferită de o 
echipă de 20 de membri care lucrea-
ză în două schimburi în 10 stații de 
preluare și ambalare din centrul 
logistic. Locurile lor de muncă 
ergonomice sunt echipate cu echipa-

40  |  ELECTRICIANUL 4/2021 ELECTRICIANUL 4/2021  |  41  

CABLURI ȘI ACCESORIICABLURI ȘI ACCESORII



Gabriel Cotoară – 
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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:

mente de manipulare special dezvoltate 
pentru HELUKABEL. Acest lucru nu 
aduce beneficii doar lucrătorilor, ci și 
bunurilor, deoarece împiedică utilizarea 
echipamentelor brute, cum ar fi stivui-
toarele. Pick-packer-ii știu ce piese 
aparțin cărei comenzi din sarcinile 
alocate acestuia de sistemul de gestio-
nare a depozitului. Mai mult, un ecran 
digital care le arată numărul de tamburi, 
bobine, cutii și alte tipuri de ambalaje îi 
ajută să împacheteze mai eficient. 
Fiecărui articol i se atribuie un cod de 
bare pe care ambalatorul îl scanează. O 
inspecție vizuală și o comparație cu 
ecranul de ambalare digitală oferă o 
asigurare suplimentară că expedierea 
este completă. Instrumentul de ridicare 
prin aspirație cu vid ridică apoi ușor 
coletul și îl așează pe paletul de expedi-
ere. Această acuratețe dă roade, 
deoarece comanda ajunge la sediul 
clientului completă, intactă, la timp și 
gata de utilizare.

Livrare rapidă

Clienții care comandă bunuri de la 
HELUKABEL nu trebuie să aibă răbdare: 
în general, comenzile primite din 
Germania și o mare parte din Europa 
sunt procesate și expediate în termen de 
24 de ore. Acest serviciu rapid este 
furnizat de 26 de angajați din locația 
Hemmingen care ambalează și expedia-
ză în fiecare zi 200 de tone de cablu și 
accesorii pentru cabluri. Ei pregătesc 
mărfurile pentru transport - dacă este 
necesar, în conformitate cu instrucțiunile 
specifice de ambalare ale clienților - îna-
inte de a le preda agentului de expediere 
corespunzător. Pachete care cântăresc 
doar un kilogram, dar și tamburi de 
cablu cu greutate de patru tone sunt 
expediate în toată lumea, rutier, maritim 
sau aerian. Statutul HELUKABEL de 
Operator Economic Autorizat (AEO) 
înseamnă proceduri personalizate 
simplificate, fără întârzieri. Manipularea 
în departamentul de recepție marfă al 
clientului trebuie, de asemenea, să fie 
facilă. La cerere, HELUKABEL va 
organiza livrări folosind remorci cu 
platformă joasă, cu un camion cu 
stivuitor, precum și cu o platformă de 
ridicare sau macara de descărcare. 
Dacă adresa de livrare constă numai din 
coordonate geografice, cum este cazul 
turbinelor eoliene, de exemplu, experții 
în logistică de la HELUKABEL asigură 
livrarea la locația exacta.
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La Slatina, pe lângă fabrica de 
cabluri de energie avem un departa-
ment de producție al cablurilor de 
alimentare. În urmă cu mai bine de un 
deceniu, am început să producem 
cabluri de alimentare punând accent 
pe domenii precum dezvoltarea de 
produse, îmbunătățirea proceselor de 
fabricație și personalizarea produse-
lor pentru a putea satisface toate 
nevoile clienților noștri. Reputația 
noastră de lider mondial în industria 
de cabluri de energie și telecomunica-
ții s-a extins și la produsele noastre 
electronice. Încă de la început, am 
furnizat materiale de calitate superi-
oară de la furnizori de încredere 
pentru a crea cabluri de alimentare 
pentru utilizare în aplicații industriale, 
comerciale și casnice.

Indiferent dacă este vorba de o 
mașină de spălat, un frigider, o 
unealtă electrică sau un aparat 
industrial, cablurile noastre de 
alimentare se vor potrivi perfect aces-
tora. Cu performanțe de cea mai 
înaltă calitate, o durată de viață mai 
lungă decât a produselor similare de 
pe piață și capacitatea noastră de a le 
adapta în funcție de cerințele specifi-
ce ale clienților, puteți fi siguri că 
alegerea unui cablu marca Prysmian 
este una câștigătoare. Și, pentru a vă 
convinge că oferta noastră este cu 
adevărat cea mai bună, toate cabluri-
le noastre de alimentare sunt certifi-
cate KEMA KEUR și HAR. 

Mai mult, fiind cel mai mare 
producător de cabluri din lume, ne 
înțelegem și ne asumăm responsabili-
tatea atât pentru oameni, cât și 
pentru planeta pe care trăim. De 
aceea adoptăm o abordare responsa-
bilă sunt toate cablurile Prysmian 
Group sunt certificate conform 
directivelor și reglementărilor impor-
tante.

Caracteristicile produselor

Cablurile noastre de alimentare au 
performanțe unice. Le puteți trage, 
îndoi, rula și tot veți mai avea un 
cablu fără defecte și gata să vă pună 

dispozitivul în mișcare. Vă oferim o 
gamă largă de produse, inclusiv 
cabluri de alimentare cu cabluri 
flexibile din PVC, cabluri de cauciuc 
armonizate și alte soluții adaptate 
clienților. Portofoliul nostru este 
completat cu fire individuale special 
concepute pentru aplicații OEM și 
toate produsele noastre sunt confor-
me cu reglementările din industrie. 
Realizăm teste amănunțite și recuren-
te pe toate cablurile noastre pentru a 
ne asigura că sunt sigure atât pentru 
aparatele casnice, cât și pentru 
aplicațiile industriale. Astfel putem fi 
siguri că produsul pe care vi-l oferim 
este unul de calitate.

Cabluri de alimentare pentru 
electrocasnice marca Prysmian

Prysmian Group, lider mondial în industria sistemelor de cablu de energie și telecomunicații, a dezvoltat 
de-a lungul timpului know-how în ceea ce privește producția cabluri și accesorii de calitate, gata să 
satisfacă și cele mai pretențioase cerințe și să îndeplinească cu succes toate cerințele, testele și sarcinile 
la care sunt supuse și pentru care au fost concepute.

 FIȘĂ 1630
16A / 250V Bipolar + Împământare

Fișă cu doi poli și sistem dublu de împământare.  
Clasa I de siguranță. Rezistență la apă – IP44.

Instalare: scule electrice portabile

 FIȘĂ 1622
13A / 250V

Fișă cu trei poli pentru piața UK. Siguranță integrată.
Instalare: electrocasnice mici și mari, echipamente IT,  

iluminare, scule electrice portabile, TV / video

 FIȘĂ 1664
16A / 250V Bipolar

Fișă dreaptă pentru aparate izolate. Clasa II de siguranță.
Instalare: scule electrice portabile, electrocasnice mici

 FIȘĂ 1668
16A / 250V

Cablu de alimentare cu capăt plat și doi poli,  
pentru unelte electrice. Clasa II de siguranță.

Instalare: scule și unelte electrice portabile

 FIȘĂ 1669
16A / 250V Bipolar

Fișă cu doi poli. Clasa II de siguranță.
Protecție la apă IP44.

Instalare: scule electrice portabile, electrocasnice mici

 FIȘĂ 1683
Fişa 2,5A / 250V Bipolar

Ștecher plat cu doi poli. Clasa de siguranță II.
Instalare: electrocasnice mici, iluminare, TV / video

 CONECTOR 2254
2,5A / 250V Bipolar

Conector cu doi poli. Clasa II de siguranță.
Instalare: iluminare, TV / video

 FIȘĂ 1610
16A / 250V Bipolar + 

Împământare
Fișă cu doi poli și sistem 
dublu de împământare. 

Clasa I de siguranță.
Instalare: electrocasnice mici și 

mari, echipamente IT 

Gama de produse

Mai multe detalii la: 
https://ro.prysmiangroup.com/cabluri-alimentare.
Pentru soluții personalizate contactați departamentul 

nostru de vânzări la 
infocables-ro@prysmiangroup.com.
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– Partenerul  
dumneavoastră de încredere 

pentru gestionarea cablurilor

HellermannTyton dezvoltă produse 
fiabile și de încredere pentru medii 
extreme. De exemplu, dacă este 
necesară o protecție ridicată împotriva 
incendiilor, manşonul de protecție 
ignifug Twist-In-FR reprezintă opțiu-
nea potrivită. Cu ajutorul acestuia 
cablurile pot fi introduse ușor și 
eficient prin partea longitudinală 
despicată, astfel puteți face economie 
de timp și energie. Twist-In este 
disponibil în lungimi practice de 2 m și 
5 m, și este adesea utilizat în producția 
de utilaje industriale, electronice, 
produse de inginerie electrică sau în 
industria auto.

În categoria instrumentelor de 
aplicare, HellermannTyton oferă pe 
lângă diferite dispozitive manuale, 
pneumatice și automate, și instrumen-
te concepute pentru contracția 
tuburilor termocontractabile, ca de 
exemplu pistolul electric cu aer cald 
H6100. Acesta oferă cel mai bun 
rezultat posibil în procesul de contrac-
ție datorită celor 3 duze de suflat 
diferite, cu care acest pistol este 
echipat.

Contact local pentru întrebări 
legate de gestionarea cablurilor:

officeRO@hellermanntyton.at

www.HellermannTyton.com/ro

Contactați echipa noastră de 
experți acum. Suntem aici să 
răspundem solicitărilor dvs:

www.hellermanntyton.com/ro/
contact-hellermanntyton

H6100 

• Ergonomic și ușor
• Motor puternic de 1600W
• Setări de temperatură infinit variabile până la +700 °C
• Carcasă rezistentă, inclusiv 3 duze de împingere pentru 

aplicații termocontractabile precise
• Conceput special pentru contracția tuburilor 

termocontractabile cu perete subțire până la mediu, a 
capacelor de capăt și a formelor turnate

Pentru mai multe informații vizitați site-ul nostru:
www.hellermanntyton.com/ro/h6100

• Protecție optimală împotriva incendiilor
• Instalare și demontare rapidă și facilă
• Ideal pentru modernizare
• Permite inspectarea și întreținerea datorită accesului ușor 

la mănunchiuri de cabluri
• Este folosit mai ales în industria feroviară, aerospațială și 

în construcții navale

Pentru mai multe informații vizitați site-ul nostru:
www.hellermanntyton.com/ro/twist-in

Twist-In-FR
Pistol electric cu aer caldManșon cu autoînchidere din poliester 

ignifug

Provocările dvs. sunt soluțiile noastre. 
Împreună putem realiza performanța care 
să corespundă așteptărilor dvs. Vă invităm 
să facem schimbarea împreună!

Acțiune în 
loc de
promisiune

Oriunde aveți nevoie de protecție împotriva 
incendiilor, Twist-In vă stă la dispoziție!

Contractarea tuburilor termocontractibile nu a 
fost niciodată atât de simplă!

HellermannTyton este producător și distribuitor de top pentru produse folosite în managementul 
cablurilor. Pa lângă tuburile pentru protecția cablurilor și instrumentele pentru aplicarea colierelor, 
compania mai oferă produse pentru: legarea, fixarea, izolarea, conectarea și marcarea cablurilor. Mai 
mult decât atât, dezvoltă piese pentru aplicații industriale specifice clientului.
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Interviu cu Gheorghe Ciubotaru, Președintele 
Consiliului de Administrație Electroalfa

În doar 30 de ani, pornind de la 
zero, Electroalfa a parcurs un drum pe 
care alți producători l-au făcut într-un 
timp mult mai lung. Electroalfa este un 
model de afacere de succes pe piața 
României. Ce înseamnă acești 30 de 
ani de antreprenoriat pentru dvs. și 
pentru evoluția businessului? 

Electroalfa este cu adevărat 
povestea unui brand puternic româ-
nesc, în care forța umană și tehnologii-
le se îmbină armonios pentru a crea 
produse de calitate și soluții perfor-
mante. Am ajuns aici prin viziunea 
managementului, încrederea clienților 
și dedicarea echipei.

Cum a reușit Electroalfa să devină 
un important producător român de 
aparataj electric, pe o piață dominată 
de firme străine? Cum a fost posibil 
acest lucru când în industria electro-
tehnică autohtonă s-au închis zeci de 
unități de producție? Sunteți un 
vizionar așa că vă rugăm să explicați 
cum ați dezvoltat această gândire. 

Electroalfa și-a construit businessul 
pe principii sănătoase, principii ce 
țintesc excelența în relațiile cu parte-
nerii. Am fost și suntem adepții livrării 
de produse și servicii de cea mai bună 
calitate. Înțelegem nevoile partenerilor 
noștri și răspundem constant provocă-
rilor legate de optimizarea costurilor.

Nu e ușor să concurezi pe aceeași 
piață dominată de multinaționale, însă 
ne-am consolidat poziția în piață prin 
strategii de dezvoltare bine fundamen-
tate, cu focus spre proiectele care ne 
asigură un business stabil. Sistemul de 
management pe care îl aplicăm are ca 
nucleu eficientizarea proceselor din 
cadrul companiei. Doar îmbunătățind 
continuu activitatea putem face față 
competiției.

Care au fost momentele importante 
în evoluția Electroalfa, care dispune 
acum de trei unități de business? 

În 30 de ani de activitate au fost 
multe provocări și proiecte cu adevărat 
importante pentru evoluția companiei. 

Conceperea și omologarea de noi 
produse au fost mereu activități 
importante în istoria Electroalfa, 
pentru că doar astfel am putut răspun-
de cerințelor din piața de profil.

Aș menționa aici omologarea cutiilor 
de distribuție CD14 si CD 24 și 
prezentarea acestora în cadrul unui 
simpozion național al companiilor 
distribuitoare de energie la Bacău în 
anul 1994. În zona de echipamente de 
joasă tensiune am conceput soluțiile 
MCC și PCC în anul 1995, iar pe 
medie tensiune am certificat celulele 
de medie tensiune de 12 și 24 kv în 
anul 2000. În anul 1998 am dezvoltat 
primele produse pentru segmentul de 
telefonie mobilă și anume cabinete 
Indoor și Outdoor. În 2008 am început 
să fabricăm posturile de transformare 
compacte, iar acum cu noua tehnolo-
gie achiziționată realizăm și sheltere 
metalice. Bineînțeles că activitatea de 
antrepriză startată în anul 2005 are un 
aport important în cadrul businessului, 
Electroalfa având în portofoliu lucrări 
complexe la nivel național. 

Un alt moment important pentru 
Electroalfa este dat de primele 
produse exportate. Colaborarea 
noastră cu piețele externe a demarat 
la începutul anilor 2000, când am 
participat la o serie de licitații ale 
Organizației Națiunilor Unite pentru 

echipamente de medie și joasă 
tensiune. 

Extinderea spațiilor de producție, 
dotarea cu tehnologii performante, 
construcția de noi fabrici au fost 
proiecte strategice cu rol principal în 
operațiunile Electroalfa. Am început 
într-un mic atelier de producție, iar 
apoi treptat-treptat am achiziționat noi 
spații, utilaje, linii de producție. În anul 
1998 am inaugurat sediul administrativ 
actual, iar în 2012 am finalizat propriul 
centrul de cercetare dezvoltare. 
Finalizarea extinderii și modernizării 
fabricii de confecții metalice, con-
strucția celor două noi fabrici de 
medie tensiune au fost investiții 
complexe, cu valoare adăugată pentru 
companie. 

În ceea ce privește sistemul de 
management al companiei, încă din 
anul 2002 am început aplicarea unor 
tehnici manageriale de lucru alături de 
firme specializate de consultanță. 
Începând cu anul 2016 când am 
redefinit misiunea, viziunea și valorile 
companiei prin aplicarea sistemului de 
management kaizen bazat pe îmbună-
tățire continuă, consider că am atins 
acel nivel de maturitate dorit în 
management, care să ne asigure 
contuinuitate și predictibilitate în 
business.

Cum s-ar putea dezvolta în continu-
are o afacere de succes ca Electroalfa, 
care a atins în anul 2020 valoarea de 
42 milioane de euro, cifră de afaceri 
consolidată la nivel de grup? 

Orice companie care își fundamen-
tează strategia de business punând în 
prim plan atât nevoile clienților, cât și 
pe cele ale angajaților, investind 
constant în tehnologii noi, în creșterea 
competivității produselor, în dezvolta-
rea oamenilor, va reuși cu siguranță să 
performeze continuu. 

Esențial este ca antreprenorul să fie 
cu adevărat un exemplu de leader, 
care construiește pe principiul win-
win-win: compania câștigă, clientul 
câștigă, comunitatea câștigă.
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Electroalfa, 30 de ani de performanță 
în industria energetică

Electroalfa, companie cu capital 
integral românesc, integrator de 
soluții în domeniul energetic, aniver-
sează anul acesta 30 de ani de 
activitate. Peste 500 de parteneri din 
diferite colțuri ale lumii au ales să 
colaboreze cu Electroalfa de-a lungul 
timpului, iar acest lucru a fost susținut 
de profesionalismul și dedicarea 
oamenilor, investițiile constante în 
tehnologii performante, cercetare- 
inovare pentru produse și servicii 
competitive, extinderea capacităților 
de producție. Un element cheie în 
dezvoltarea companiei este reprezen-
tat de implementarea cu succes a 

unui sistem de management orientat 
spre dezvoltarea oamenilor, îmbună-
tățirea continuă a proceselor și a 
calității produselor, sistem ce a 
generat o puternică bază de sustena-
bilitate pentru viitorul businnesului. În 
prezent, Electroalfa are patru fabrici 
moderne în Botoșani, propriul Centru 
de Cercetare Dezvoltare, reprezen-
tanțe de vânzări pe întreg teritoriul 
țării, un birou de proiectare în Repu-
blica Moldova și o cifră de afaceri de 
peste 42 milioane euro. 

În ultimii ani, Electroalfa a derulat 
investiții de peste 12 milioane de euro 
în construcția de noi fabrici, moderni-

zarea spațiilor de producție și a celor 
din birouri, dar și în perfecționarea 
oamenilor. Strategia de business 
construită pe termen lung are la bază 
pilonii de dezvoltare a sistemului de 
management, cu proiecte concrete 
din zonele de digitalizare, inovare, 
dezvoltare competențe tehnice și 
manageriale. 

Fabrici noi de producție 

Deși anul 2020 a fost un an dificil 
pentru întreaga economia mondială, 
în contextul pandemiei de COVID-19, 
Electroalfa a finalizat construirea a 

două fabrici noi de producție în 
Botoșani, respectiv Fabrica de 
Echipamente Electrice de Medie 
Tensiune și Fabrica de Sheltere 
Metalice, cu o suprafață construită 
peste 10.000 m2. Cu o strategie de 
management atent planificată și o 
echipă de proiect bine pregătită, 
investiția a reușit să fie finalizată în 
doar 11 luni. 

Construcția noilor unități de 
producție are ca obiectiv principal 
creșterea competivității economice și 
tehnologice Electroalfa în vederea 
realizării de produse performante și 
competive în piață.

Structură fabrici de producție

Fabrica de Echipamente Electrice 
de Medie Tensiune
 Secția de producție celule 

electrice de medie tensiune
 Secția de producție anvelope 

prefabricate din beton
 Secția de montaj electro-meca-

nic posturi de transformare

Fabrica de Sheltere Metalice
 Secția de producție sheltere 

metalice
 Secția de montaj electro-meca-

nic stații electrice în sheltere metalice

Fabrica de Echipamente Electrice 
de Medie Tensiune produce celule 
electrice pentru distribuția primară și 
secundară de medie tensiune, cât și 
posturi de transformare compacte 
MT/JT (PTC), puncte de conexiune 
(PC) în anvelope de beton. Substațiile 
electrice realizate aici sunt în confor-
mitate cu SR EN 62271-202:2014.

Pentru realizarea elementelor 
prefabricate din beton folosite 
pentru construcția anvelopelor, se 
folosește o tehnologie modernă, tip 
carusel, constând dintr-o linie de 
fabricație semi-automată compusă 
din mese orizontale care se mișcă 
sincronizat, de la un post de lucru la 
următorul, pe fluxul de producție. 
Locurile de muncă sunt organizate 
pe operații tehnologice specifice, 
bine structurate și dispuse optim în 
spațiul productiv, astfel încât realiza-
rea anvelopelor și echiparea lor se 
face „în flux continuu“.

Asamblarea elementelor ce 
compun anvelopa este ușoară, 
precisă și fermă prin intermediul 
elementelor de asamblare mecanică 
tipizate. Tehnologia este foarte 
flexibilă și permite realizarea cu 
ușurință și la un nivel calitativ ridicat a 
anvelopelor din beton pentru PTC-
uri, într-o gamă dimensională largă. 
Anvelopele din beton pentru PTC-uri 
sunt tipizate, dar pot fi realizate și în 
regim de unicat. Datorită tehnologiilor 
noi achiziționate se poate face cu 
ușurință personalizarea dimensiunilor 
de gabarit ale anvelopelor, a intrări-
lor/ ieșirilor în/ din anvelopă, a 
golurilor interioare, a golurilor pentru 
uși, ferestre, grile de aerisire etc. 
Pentru situații speciale, ce necesită 
anvelope cu dimensiuni mai mari 
decât cele maxime permise de 
tehnologie, acestea se pot realiza prin 
compunerea anvelopei din mai multe 
cabine.

Anvelopele pot fi realizate ca și 
cabine compacte sau ca și combinație 
de cabină și soclu separate. Varianta 
cabină și soclu separate se realizează 
pentru înălțimi ale ansamblului mai 
mari de 3000 mm, pentru a permite 
transportul auto către destinație. 
Anvelopele au un finisaj îngrijit, cu 
suprafețele exterioare și interioare 
regulate și netede. Pentru încadrarea 
în arhitectura locală, paleta de culori 
se poate alege conform cerințelor 
beneficiarului. Finisajele exterioare 

Fabrica de Echipamente Electrice de Medie Tensiune

Posturi de transformare

Secție celule
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sunt realizate cu materiale hidroizo-
lante, lavabile, cu o bună comportare 
în timp, care asigură protecția eficien-
tă a betonului, adecvate condițiilor de 
mediul extern. Nouă tehnologie 
permite creșterea volumului producți-
ei cu 300 %, comparativ cu tehnologia 
utilizată anterior. Calitatea produselor 
este realizată odată cu fabricația, 
fiind verificată prin autocontrol de 
către fiecare operator, cât și în puncte 
stabilite de control pe flux, precum și 
la finalul procesului de fabricație.

Fabrica de Sheltere Metalice 
produce anvelope metalice care pot fi 
livrate echipate cu diverse echipa-
ment electrice, conform cerințelor 
specifice fiecărui proiect. Produsele, 
având denumirea internațională 
consacrată E-House, sunt utilizate în 
principal pentru substații electrice 
prefabricate în conformitate cu 
cerințele de mediu și ale proceselor 
deservite, destinate instalării, conec-
tării și asigurării condițiilor de funcțio-
nare și siguranță a tablourilor de 

comandă și control. Ele corespund 
standardului IEC 62271-202 (hi-
gh-voltage/low-voltage prefabricated 
substation) și oferă un important 
avantaj logistic și de preț, în aceleași 
condiții de calitate și siguranță 
precum o substație electrică construi-
tă direct la locul de montaj. Substații-
le de tip E-house sunt utilizate cu 
precădere în lucrări pentru centrale 
termo-electrice, precum și în centrale 
electrice pe bază de energie verde. 
Solicitările beneficiarilor pot fi atât 
pentru sheltere complet echipate, dar 
și pentru sheltere cu echipare minimă.

Deși fiecare comandă este un 
proiect particular, construcția și 
modularitatea containerelor permite o 
adaptare facilă la specificul proiectu-
lui și numărul de echipamente ce 
trebuie integrate.

Realizarea containerelor începe la 
atelierul mecanic unde sunt pregătite 
reperele pentru componentele de 
bază ale containerelor, folosind 
mașini de prelucrare de ultimă 
generație: ghilotină, mașină de tăiat 

cu plasma, presă hidraulică. Fiind 
elementul cel mai important în 
realizarea eficienței producției, 
componentele de bază ale containe-
relor (planșeu, pereți, acoperiș) sunt 
proiectate să poată fi asamblate pe 
dispozitivele specifice. Pregatirea 
suprafețelor, înainte de vopsire se 
realizează pe o linie de sablare 
automată, iar aplicarea straturilor de 
vopsea succesive se face in cabine de 
vopsire specializate.

Prin construcția originală și tipizată 
a componentelor containerelor, se 
realizează o adaptare facilă la cerin-
țele specificațiilor tehnice, un proces 
de fabricație eficace, cu un timp scurt 
de fabricație, la un preț competitiv, 
asigurând astfel un beneficiu foarte 
important pentru client.

Proiectele de sheltere sunt tipizate, 
dar pot fi realizate și în regim de 
unicat. Majoritatea solicitărilor sunt 
pentru 2 tipuri construcție de substa-
ții, având amplasarea standard a 
echipamentelor conform desenelor 
următoare.

Electroalfa a implementat și 
menține în funcțiune un Sistem de 
Management Integrat, care îndepli-
nește cerințele standardelor de 
referință SR EN ISO 9001:2015, SR 
EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 
18001:2008.

Proiecte de succes

Experiența acumulată, tehnologiile 
deținute, calitatea produselor și 
soluțiile complete oferite fac din 
Electroalfa un partener solid și de 
încredere. Electroalfa a finalizat cu 
succes proiecte importante precum: 
modernizări de stații electrice de 
transformare (E.ON, Distribuție 
Oltenia, Electrica,Transelectrica), 
lucrări de modernizare echipamente 
electrice în centrale hidroelectrice, 
nucleare sau termice (Hidroelectrica 
Sucursala Curtea de Argeș, Bistrița, 
Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, 
Complexul Energetic Oltenia, Hidro-
serv, CET Govora, CET Iernut, 
Sucursala Electrocentrale Borzești, 
CNE Cernavodă), alimentări cu 
energie electrică ale diverselor centre 
comerciale (București Mall Vitan, 
Moldova Mall Iași, Palas Mall Iași), 
rafinării (Rafinăria Petrobrazi 
OMV-Petrom, Petrotel Lukoil, Stația 
de tratare gaze Hurezani - OMV 
Petrom, Petromidia), șantiere navale 
(Aker, STX- OSV- Vard, Daewoo 
Mangalia, Damen Galați), obiective 
industriale (STC Star Transmission, 
CNUD EFCO), stații de irigare și 
tratare apă (Chircani Zărnești- Repu-
blica Moldova, Galați-Pechea- Liești, 
Baia Mar- Vișeul de Sus- Sînmartin- 
Târgu Mureș). 

Exportul echipamentelor electrice 
de medie și joasă tensiune și confecții 
metalice reprezintă un segment 
important pentru Electroalfa, clienții 
noștri internaționali activând în 
diverse industrii precum: echipamen-

te electrice, industria constructoare 
de automobile, șantiere navale, 
energie verde, industria mobilei, 
paramedical, amenajări interioare. 
Câteva dintre destinațiile produselor 

Electroalfa sunt țări precum: Franța,-
Germania, Republica Moldova, 
Norvegia, Anglia, Belgia, Elveția, 
Ethiopia, Mali, Kuwait, Sudan, 
Australia.

Fabrica de Sheltere Metalice Secție sheltere

Produs shelter metalic
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Recent, ASRO a publicat noua 
ediție a standardului SR EN IEC 
60598-1:2021 – Corpuri de iluminat. 
Partea 1. Cerințe generale și încercări 
(cu versiune în limba engleză), un 
standard complex care acoperă 
cerințele generale pentru corpurile de 
iluminat ce conțin surse electrice de 
lumină, pentru funcționarea la 
tensiuni de alimentare de până la 
1.000 V. Cerințele și încercările 
corespunzătoare din acest standard 
se referă la: clasificarea, marcarea, 
construcția mecanică, construcția 
electrică și securitatea privind 
efectele fotobiologice ale corpurilor 
de iluminat.

Standardul este util în special 
producătorilor de echipamente de 
iluminat, organismelor de certificare 
și designerilor de interior.

SR EN IEC 60598-1 face parte 
dintr-o serie mult mai amplă de 
standarde privind corpurile de 
iluminat, care acoperă toate particu-
laritățile și cerințele necesare comer-
cializării și utilizării acestora, cunos-
cută sub indicativul IEC 60598. 
Această primă parte a seriei are 
scopul de a furniza un ansamblu de 
cerințe generale și încercări aplicabile 
majorității tipurilor de corpuri de 

iluminat prescrise în specificațiile 
particulare ale IEC 60598-2 – această 
parte este formată din mai multe 
standarde, sub formă de secțiuni, 
care abordează diferite tipuri de 
corpuri de iluminat, precum: corpuri 
de iluminat pentru zonele clinice ale 
spitalelor, cele pentru iluminatul 
public, lămpile de veghe montate în 
priză, ghirlandele luminoase, proiec-
toarele, cele pentru iluminatul 
scenelor de teatru, studiouri de 
televiziune și de cinema, corpurile de 
iluminat pentru acvarii etc.

Standardul a fost revizuit complet, 
modificările realizate reflectând 
progresele tehnologice din domeniu, 
din ultimii ani. Cele mai semnificative 
schimbări includ: o nouă evaluare a 
pericolelor luminii albastre, noi 
cerințe pentru sistemele PoE (alimen-
tarea cu putere electrică prin Ether-
net), modificări ale cerințelor de 
marcare, noi cerințe pentru corpurile 
de iluminat cu LED-uri, modificări sau 
cerințe noi de construcție a corpurilor 
de iluminat, precum și proceduri de 
testare noi sau îmbunătățite.

Standardul înlocuiește SR EN 
60598-1:2015, inclusiv toate amen-
damentele și/sau eratele aferente 
acestuia.

Pentru mai multe standarde care 
fac referire la corpurile de iluminat, 
vizitați magazinul online al ASRO: 
https://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 accesibilă, necesară pentru 
participarea la activitatea de standar-
dizare 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

Corpuri de iluminat standardizate
Încă din momentul apariției 
primelor becuri și dezvoltarea 
tehnologiei de iluminare s-a 
ridicat problema aspectului 
vizual pe care acestea îl pot lua. 
Becurile au fost plasate inițial 
în diferite abajururi, iar forma 
lor a fost îmbunătățită continuu 
până la corpurile de iluminat 
existente în prezent. În timp, a 
devenit esențială și siguranța 
acestor produse pentru 
persoane și mediul înconjurător. 
În acest context, comunitatea 
de standardizare are rolul de a 
elabora și revizui standardele 
menite să ofere linii directoare 
și reguli pentru proiectarea, 
producerea și utilizarea eficientă 
a corpurilor de iluminat. 
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HoverCube VHF 

În domeniile de lucru precum 
brutăriile, bucătăriile de mare capaci-
tate, abatoarele sau laboratoarele 
trebuie respectate cerințe speciale 
privind alimentarea cu energie 
electrică. HoverCube VHF8 este 
conceput în mod special pentru 
utilizarea în zone umede. În stare 
nefolosită, design-ul carcasei, precum 
și aparatele terminale furnizate 
asigură un grad de protecție IP44 
(protecție împotriva stropilor de apă). 
Prin montarea unor dispozitive de 
protecție cu până la patru poli, stațiile 
de lucru pot fi asigurate descentrali-
zat în mod corespunzător. Oferim 
produsele HoverCube VHF drept 
carcase goale pentru opt aparate 
pentru instalații. Carcasele goale sunt 
disponibile în execuții cu și fără 
racorduri de aer comprimat.

Coloanele de alimentare industriale

Coloanele noastre de alimentare 
industrială furnizează conexiuni de 
energie, date și aer comprimat într-o 
formă compactă și robustă. Acest 
lucru face schimbări în locație, de 
exemplu atunci când se adaptează 

procesele de producție, în special 
rapid și ușor. Asamblarea acestor 
coloane poate fi ușor adaptată la 
noile cerințe datorită structurii 
modulare.

Profilul de bază ISS este pe deplin 
compatibil cu sistemul modular 
articol MB, care este bine cunoscut în 
ingineria mașinilor și a instalațiilor. 
Coloanele industriale se livrează cu 
lungimi de 4 sau 6 metri în funcție de 
aplicație.

Coloanele industriale ISS pot fi 
echipate cu aproape toate sistemele 
standard comune. Deschiderea 
sistemului cu lățimea de 76,5 mm 
este pregătită pentru instalarea 
întrerupătoarelor  și prizelor schuko 
cât și a prizelor CEE 16A / 32A, 
voce-date sau aparatajului montaj pe 
șină DIN.

Coloana ISS160160 permite cu 
ajutorul șinei canelate prezentă pe 
toate fețele, instalarea de ecrane, 
tastaturi, dispozitive de măsurare, 
transmisie și recepție, țevi fixe sau 
flexibile pentru aer comprimat sau 
gaze cu blocuri glisante de articole. 
Nu în ultimul rând sistemele de paturi 
sau poduri de cabluri pot fi ușor dar 
în același timp ferm conectate la 
coloană utilizând consolele potrivite.

„On hand. On task. On point “ 
HOVERCUB by OBO Bettermann

Spațiile industriale moderne cât și 
spațiile de birouri sau locuințe private 
necesită soluții de ultimă generație 
care să garanteze desfășurarea facilă 
a tuturor operațiunilor și activităților 
din interiorul acestora.

OBO Bettermann cu un portofoliu 
vast de produse electrice și nu numai, 
surprinde ca de fiecare dată punând 
la dispoziția clienților săi instrumente 
de lucru de ultimă generație, sisteme 
inovatoare, ce au drept scop facilita-
rea transmiterii de date.

Cu destinația spații industriale, cu 
un design modern, creat special 
pentru o mai bună și simplă alimenta-
re cu energie a stațiilor de lucru în 
uzinele de producție și ateliere, 
produsele compacte HoverCube de 
tipul VH și VHF, cablurile și furtunuri-
le deranjante sunt de domeniul 
trecutului. 

Distribuitoarele suspendate 
HoverCube de tipul VH și VHF , cu 
design compact, pot fi suspendate de 

tavan și poziționate liber în încăpere. 
Astfel, ele facilitează munca sigură și 
eficientă la orice stație de lucru.  

Sigure, robuste, flexibile, certifica-
te și aprobate internațional, distribui-
toarele HoverCube dispun de carcase 
confecționate din poliamidă extrem 
de rezistentă la impact și oferă puncte 
de instalare pentru până la opt 
aparate pentru instalații. Astfel, 
produsele HoverCube facilitează 
racordarea mediilor de lucru în mod 
direct și sigur la stația de lucru. 
Suspendarea se poate realiza, la 
alegere, fix, cu ajutorul unui lanț sau 
al unui arc, sau ergonomic, cu 
ajutorul instrumentului de poziționare.

HoverCube VH

Distribuitorul de tip VH este utilizat 
în mediul de lucru normal, cum ar fi 
domeniile de producție și montaj sau 
în fabricile de automobile. Pentru 
aplicațiile necesare, punem la dispo-
ziție, pe lângă HoverCube, care poate 
fi echipat, în funcție de preferințe, 
pentru patru (tip VH4) și opt (tip VH8) 

aparate terminale, și o gamă largă de 
dispozitive HoverCube prefabricate 
pentru aplicații standard, cu sau fără 
racorduri de aer comprimat. Prizele 
sunt cablate în prealabil la nivelul 
carcaselor și testate. Racordul 
cablurilor se realizează simplu și 
rapid cu ajutorul unor cleme de 
înșurubare deja pregătite.

Soluții profesionale de alimentare  
cu energie pentru spații industriale  

și rezidențiale de la OBO Bettermann
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Iluminatul de urgență reprezintă o parte esențială a 
echipamentelor de urgență dintr-o clădire. Dar, deoarece 
există multe tipuri diferite de clădiri și, prin urmare, 
aplicații diferite, poate fi dificilă alegerea potrivită a 
instalației iluminatului de urgență în funcție de situația 
specifică de securitate. Sistemele de iluminat de urgență 
sunt adesea, configurate descentralizat, deși un sistem de 
iluminat de urgență centralizat este mai adecvat pentru 
numeroase aplicații și poate, deasemenea, economisi 
costurile de întreținere.

Când o instalație de iluminat de urgență este descentra-
lizată, iluminatul de urgență este conectat la tensiunea 
normală de rețea. În cazul unei pene de curent, fiecare 
corp de iluminat dispune de propria baterie reîncărcabilă, 
pentru a asigura continuarea funcționării. Deoarece fiecare 
corp de iluminat este echipat cu propria baterie, fiecare 
corp de iluminat trebuie, de asemenea, testat și întreținut 
individual. Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare, 
se recomandă înlocuirea bateriilor la fiecare patru ani. 
Acest iluminat de urgență descentralizat este adecvat în 
multe cazuri, de exemplu în situații cu un număr limitat de 
corpuri de iluminat.

În alte situații, această formă de iluminat de urgență 
probabil nu este cea mai bună alegere:

1. În spații înalte, cum ar fi hale de distribuție, unde 
toate seturile de baterii trebuie înlocuite cu o platformă cu 
braț articulat, un sistem descentralizat implică anumite 
costuri suplimentare (ore de muncă) și riscuri în ceea ce 
privește siguranța.

2. Iluminatul de urgență la înălțimi mari necesită o mai 
mare intensitate a luminii pentru a lumina suficient la 
nivelul podelei. De asemenea, există aplicații unde sunt 
dorite niveluri de lumină semnificativ mai mari. Acest lucru 
necesită mai multă energie, care, adesea, nu poate fi 
asigurată de către bateria relativ mică din corpul de 
iluminat descentralizat.

3. Chiar și în medii industriale cu temperaturi ridicate 
sau scăzute, de exemplu, un sistem descentralizat nu este 
optim. Aceste temperaturi duc la uzarea mai rapidă a 
bateriilor. Prin urmare, sistemul nu mai poate asigura 
performanțele necesare, ceea ce poate duce la situații 
periculoase.

Un sistem de iluminat de urgență centralizat este soluția 
pentru aceste tipuri de aplicații. Cu un astfel de sistem, 
energia pentru iluminatul de urgență este furnizată de un 
sistem de alimentare localizat central, cu mai multe baterii 
mari, care alimentează toate corpurile de iluminat conec-
tate în funcționarea de urgență. Cu aceste baterii este 
disponibilă o cantitate aproape nelimitată de energie, 

astfel încât chiar și cele mai solicitante aplicații pot benefi-
cia de suficientă lumină.

Sistemul poate fi amplasat într-o locație accesibilă, faci-
litând înlocuirea bateriilor într-un mod rapid și ușor. În 
plus, bateria iluminatului de urgență centralizat durează, în 
medie, de două ori mai mult decât cea a iluminatului de 
urgență descentralizat. Atunci când au loc procese calde 
sau reci într-un spațiu (fabrică), bateria centralizată care 
asigură energia iluminatului din acel spațiu poate fi ampla-
sată în afara acestuia. Astfel nu este afectată negativ de 
temperatură. Acest lucru face posibilă asigurarea unui 
iluminat de urgență fiabil chiar și la o temperatură ambian-
tă de -40°C. Acest lucru nu este posibil cu o soluție 
descentralizată.

Prin implementarea iluminatului de urgență la nivel 
centralizat, numeroase clădiri și spații pretențioase pot 
beneficia de iluminatul de urgență într-un mod mai bun, mai 
sigur și, până la urmă, mai puțin costisitor. De exemplu, 
intensitățile luminii pot fi optimizate în funcție de înălțimea 
încăperii și de aplicație (gândiți-vă la activitățile riscante). 
Întreținerea corpurilor de iluminat și înlocuirea bateriilor 
este mai sigură și considerabil mai puțin costisitoare.

Și, grație sistemului de testare standard, este imediat 
evidențiată defecțiunea unui corp de iluminat. Bineînțeles, 
există numeroase situații în care un sistem descentralizat 
este, de asemenea, adecvat. Dar este păcat să presupu-
nem, pur și simplu, că varianta descentralizată este cea 
mai bună, fără să luăm mai întâi în calcul avantajele unui 
sistem centralizat.

Pentru informații suplimentare, accesați site-ul nostru 
https://www.eaton.com/ro/ro-ro.html.

Coloane de aparate pentru birouri

Pentru spațiile de birouri și locuințe 
private OBO Bettermann vă poate 
asigura aceeași alimentare facilă cu 
energie fără deranj. 

Beneficiind de un design modern, 
de data aceasta cunoscute fiind sub 
denumirea de coloane de instalații, 
acestea ne asigură transmiterea 
datelor fără bătaie de cap. 

Ca întotdeauna, OBO poate oferi 
soluții practice și flexibile pentru 
aproape orice problemă atunci când 
planifică sisteme perfecte de aprovi-
zionare la locul de muncă.

Când este nevoie ca spațiul de lucru 
să fie ordonat și sigur, dar să rămână 
în același timp și mobil, atunci coloa-
nele de instalații de la OBO Better-
mann sunt soluția ideală. Subțiri, 
flexibile și rapid de montat - sistemele 
de coloane de instalații de la OBO 
sunt, de asemenea, ideale pentru 
locuri de muncă temporare și schim-
bări rapide de utilizare, de exemplu în 
birouri și clădiri administrative, dar și 
în zonele de prelucrare a magazinelor 
și în sălile de producție.

Echipate cu prize, comutatoare și 
cu sisteme Modul 45, aceste coloane 
vă pot furniza, în mod opțional, 
iluminat la locul de muncă. Alimenta-
rea în stâlpii disponibili în lungimile 

standard cuprinse între 2.300 mm și 
3.950 mm este garantată. Când sunt 
poziționate între podea și tavan, 
coloanele de instalații permit o 
alimentare confortabilă la locul de 
muncă. Fixarea cu ajutorul unui 
dispozitiv de prindere permite 
deplasarea fără urme a coloanei - 
fără deteriorarea tavanelor sau 
pardoselilor.

Clienții OBO pot alege dintre cele 
două materiale de bază, tablă de oțel 
sau aluminiu, precum și un număr de 
7 coloane de instalații pentru pardo-
seală sau 10 coloane de instalații 
pardoseală-tavan cu profiluri diferite 
în diferite modele.

Instalarea necomplicată a sistemu-
lui, indiferent de alegere, este datora-

tă faptului că acestea pot fi echipate 
cu comutatoare, prize și conexiuni de 
date din gamele de produse convenți-
onale și, de asemenea, cu sistemele 
Modul 45 proprii ale OBO. 

Pentru pardoseli false, coloanele 
de instalații reprezintă soluția ideală 
pentru o aprovizionare sigură și 
elegantă aproape de birou. Acestea 
pot fi montate liber pe sau sub birou 
și facilitează accesul rapid la energie 
și date. 

Înălțimile standard de alimentare de 
la 250 mm la 680 mm asigură suficient 
spațiu pentru a accepta dispozitivele 
de comutare și conectare necesare. 

Mai multe detalii despre produsele 
OBO Bettermann puteți afla accesând 
site-ul: www.obo.ro.

Ce alegere se potrivește cel mai bine 
situației dumneavoastră între iluminatul  

de urgență descentralizat și cel centralizat?
Gabriel Tache – Director de vânzări – Eaton Electric SRL Romania
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Având procesele de lucru automa-
tizate în proporție de peste 68%, 
fabrica Schneider Electric din Plovdiv, 
permite, prin intermediul centrului 
său de inovație, demonstrații ale 
implementărilor tehnologiilor digitale 
Industry 4.0 ale companiei.

Unitatea este una dintre cele mai 
mari facilități de ultimă generație din 
Europa, ocupând o suprafață de 
12.000 mp și producând 42 de 
milioane de întrerupătoare de circuit 
pe an. Spre deosebire de multe 
companii industriale, în care noile 
tehnologii sunt accesibile doar celor 
din interior, fabrica inteligentă 
Schneider Electric din Plovdiv încura-
jează tranparenta, schimbul de 
cunoștințe și prezintă soluțiile tehno-
logice prin intermediul cărora a fost 
construită aceasta fabrica smart 
tuturor clientilor interesati – de la 
companii, la instituții și chiar si 
studenților.

Scopul principal al implementării 
tehnologiilor și al demonstrațiilor este 
acela de a impulsiona transformarea 
digitală între țările din sud-estul 
Europei. „Ca lider în industria noas-
tră, avem responsabilitatea de a 
sprijini adoptarea tehnologiilor 
digitale care remodelează industriile, 
clădirile și infrastructura pentru un 
viitor mai sustenabil. Prezentând 
celor interesați soluțiile digitale pe 
care le-am implementat deja și 
beneficiile pe care le aduc în munca 
noastră de zi cu zi, vrem să încurajăm 
pe toată lumea să demareze procesul 
de transformare digitală”, a declarat 
Petr Hermann, Cluster President, 
Europa de Sud-Est.

Schneider Electric este prezentă în 
această regiune a Europei cu operați-
uni complexe, cu o forță de muncă 
competentă și cu abilități specifice. 
Printre acestea se numără centrul de 
cercetare și dezvoltare smart grid din 

Serbia, precum și siturile de produc-
ție, centrul regional de distribuție și 
serviciile de energie și sustenabilitate 
din Ungaria. „La Schneider Electric 
facem ce spunem, aducând pe piață 
soluții și servicii testate în cadrul 
propriilor noastre operațiuni, pentru 
un plus de sustenabilitate și eficien-
ță”, a adăugat Petr Hermann.

Prin intermediul fabricii inteligente 
de la Plovdiv, compania asigură 
distribuția electrică și protecția 
persoanelor din aproape 30 de țări. 
Procesele fabricii sunt automatizate în 
proporție de peste 68%, iar operațiu-
nile sunt digitalizate printr-o serie de 
aplicații inovatoare. Productivitatea și 
eficiența sunt gestionate prin colecta-
rea și vizualizarea datelor pe panouri 
ușor de utilizat, care permit luarea 
deciziilor rapid și informat. Întreține-
rea se face cu ajutorul unei soluții 
bazate pe realitate augmentată, 
pentru a economisi ore de muncă 
pentru personal și pentru a dispensa 
complet procesele de folosire a 
hârtiei. Drept urmare, forța de muncă 
este mai puternică, iar cunoștințele 
oamenilor progresează constant.

Pentru Schneider Electric, recu-
noscută recent drept cea mai suste-

nabilă companie din lume, încuraja-
rea ecosistemului de parteneri și 
clienți în direcția utilizării tehnologii-
lor digitale face parte din misiunea 
principala pentru regiunea de 
sud-est a Europei.

Despre Schneider Electric

La Schneider, credem că accesul la 
electricitate şi la tehnologie, prin 
intermediul unor soluții inteligente, 
este un drept fundamental al omului. 

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

Ne-am luat angajamentul să desco-
perim posibilitățile infinite ale unei 
comunități deschise, globale, inova-
toare, care ne împărtășește țelul şi 
valorile. 

STX40 este cel mai puternic și 
modern sistem portabil de localizare 
a defectelor pe cabluri de pe piață. 
Este ideal pentru încercarea, analiza, 
prelocalizarea și identificarea defec-
telor la cablurile izolate cu XLPE și 
EPR de joasă și medie tensiune. Cu 
sursa sa de 40 kV CC, un instrument 
de ardere puternic cu înaltă frecvență 
de 2000 J la 32 kV și un reflectome-
tru modern cu funcții Multishot și de 
atenuare, este, de asemenea, extrem 
de capabil și eficient și pe cablurile 
PILC. STX40 este complet automati-
zat cu comutatoare de IT motorizate, 
controlate fie cu butonul rotativ, fie 
de pe ecranul tactil color în standard 
industrial.

STX40 este cu mult înaintea tuturor 
competitorilor săi. Este singura 
unitate pentru localizarea defectelor 
din clasa sa care oferă o interfață 
grafică intuitivă pentru utilizator, 
bazată pe software, care poate fi 
acționată fie printr-un singur buton 
rotativ, fie prin intermediul funcției 
ecranului tactil a afișajului. Navigarea 
prin meniuri este simplă și ușor de 
asimilat. Pașii tipici de localizare a 
defecțiunilor sunt încorporați ca o 
secvență logică care poate fi urmată 
cu ușurință. Utilizatorul trebuie doar 
să ”spună” sistemului ce trebuie să 
facă, iar sistemul se va configura apoi 
automat și complet corect, fără alte 
intervenții ale operatorului. Selectarea 
tuturor modurilor de operare cu înaltă 
tensiune, precum și executarea 
tuturor funcțiilor și metodelor cu 
înaltă tensiune sunt automatizate prin 
intermediul comutatoarelor motoriza-
te controlate de software. Asta 
înseamnă că STX oferă același 
confort ca un autolaborator de test 
controlat centralizat. Interfața cu 
utilizatorul STX este foarte similară 
cu cea care funcționează în interiorul 
autolaboratoarelor Centrix. Această 

filozofie modernă de operare cu 
comutare motorizată, comenzi 
centralizate automatizate și interfață 
grafică ușor de folosit permite tuturor 
utilizatorilor să se concentreze asupra 
procesului real de găsire a locului de 
defect. Durata de instruire a persona-
lului este redusă în mod vizibil. Din 
feedback-ul utilizatorilor știm că nu 
este neobișnuit să fie învățate comen-
zile în câteva minute și să se opereze 
unitatea rapid, chiar și fără experien-
ță prealabilă.

STX este singurul sistem din clasa 
sa cu 7 metode de localizare a 
defectelor încorporate: testare a 
rezistenței de izolație, reflectometru 
în domeniu de timp TDR, încercare cu 
înaltă tensiune CC, ardere, prelocali-

zare bazată pe TDR și metode de 
prelocalizare suplimentare cu tranzi-
enți, undă de șoc, încercarea mantalei 
și identificarea defectelor de manta.

Siguranța la locul de muncă și 
condițiile de lucru sigure sunt esenția-
le pentru noi și clienții noștri. Prin 
urmare, echipamentele Megger sunt 
concepute pentru a fi cele mai sigure 
de pe piață. STX nu face excepție de 
la asta. Acesta îndeplinește cerințele 
stricte ale VDE 0104. Echipat cu un 
circuit de monitorizare a buclei de 
împământare (F-Ohm) și un circuit de 
monitorizare a potențialului de 
atingere (FU), STX este o piatră de 
hotar fiind sistemul portabil de 
localizare a defectelor cu cele mai 
înalte standarde de siguranță de pe 
piață, de departe.

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

Campion la categoria ușoară  
cu o lovitură de categorie supergrea  

 STX40-2000
Fabrica Inteligentă Schneider Electric din Plovdiv 
implementeaza tehnologiile Industry 4.0 pentru 

toți clienții companiei din Europa de Sud-Est

www.se.com/ro
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Una dintre cele mai importante 
firme din țară din domeniul instalații-
lor și echipamentelor electrice de 
joasă și medie tensiune, Promelek 
XXI SA a lansat recent un CENTRU 
DE PRINTING care oferă servicii de 
tipărire profesională alb, negru și 
color pentru etichete și tile de marca-
re a tuturor componentelor tablouri-
lor electrice și de automatizare după 
cum urmează:
  etichete pentru cleme șir / aparataj 

(de la firmele Weidmüller sau 
furnizori de echipamnete similare,

  etichete pentru cabluri și conduc-
toare,

  etichete tip tuburi termocontracti-
bile,

  etichete pentru butoane, lămpi, 
instalații, utilaje și

  etichete de produs auto-adezive, 
inclusiv metalice, din inox sau 
aluminiu.
Serviciul lansat la sediul Promelek 

XXI din București se adresează 
tablotierilor, integratorilor, automatiș-
tilor și electricienilor care doresc să 
lucreze la cele mai ridicate standarde, 
folosind o modalitate rapidă și 
eficientă de marcare de etichete 
pentru blocurile terminale, conduc-
toare, cabluri și aparate, dar care, 
pentru moment au decis să nu 
investească în sisteme proprii de 
marcare industriale. Reducerea 
erorilor si acuratețea datelor eficienti-
zează procesele consumatoare de 
timp și crește productivitatea muncii.

„Am ales să echipăm CENTRUL 
DE PRINTING cu impri-
mantele Weidmüller, 
nume care de peste 40 de 
ani este sinonim cu 
echipamente, elemente 
de marcare, imprimante și 
unelte care îndeplinesc 
cele mai înalte standarde 
și cerințe“, a declarat 
Nagy Károly, director 
general Promelek XXI SA. 
„Acest lucru este demon-
strat și de premiul Ger-

man Innovation Award 2021 câștigat 
recent de cea mai nouă imprimantă 
Weidmüller, PrintJet CONNECT, 
premiu pentru care îi felicităm“.

Imprimantele Weidmüller din 
dotarea CENTRULUI DE PRINTING 
Promelek XXI București sunt pentru 
moment PrintJet Connect - impri-
mantă color cu tehnologie cu jet de 
cerneală, și THM MultiMark - impri-
mantă monocrom, cu tehnologie cu 
transfer termic și ribbon alb sau 
negru. Sistemele profesionale de 
marcare industrială sunt însoțite de 
software-ul M-Print®PRO pentru a 
facilita importul, editarea și gestiona-
rea datelor. 

„Felicităm inițiativa deschiderii 
noului Centru de printing al partene-
rului nostru Promelek. Ne sprijinim 
clienții în transformarea digitală și 
suntem parteneri de bază în distribu-
ția de energie, semnale și date, 
precum și în crearea de noi modele 
de afaceri – motiv pentru care 
susținem acest demers și îl conside-
răm drept un pas important și firesc 
pentru susținerea proceselor din 
industrie“, declară Claudiu Totea, 
director general al Weidmueller SRL. 

Noul serviciu Promelek XXI a fost 
lansat cu o promoție atractivă, în 
cadrul căreia cei interesați sunt 
invitați să-l testeze gratuit în perioa-

da 20.05.2021 - 
31.07.2021, indiferent 
de volumul etichetelor 
de printat, urmând să 
achite doar costul 
consumabilelor utilizate 
(etichete/tile).

Informații suplimenta-
re despre serviciile 
Centrului de printing 
Promelek XXI găsiți la 
adresa https://partners.
promelek.ro/.

Centru de printing Promelek XXI
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