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CONECTAȚI-VĂ ECHIPAMENTELE
DE MARE PUTERE CU  

MARECHAL®

Gama DS Gama PF Gama unipolară 
400 A până la  600 A150 A până la 400 A 400 A până la 1200 A

până la 1000 V AC până la 690 V AC până la 690 V AC

-40 °C/+60 °CIK09/IK10IP66/IP67

Produsele MARECHAL® conțin un dispozitiv de întrerupere în priza de curent până la 
250 A. Pentru mai mult de 250 A, întreruperea se efectuează  cu ajutorul unui sistem de pilotaj.

Regăsiți detalierea produselor 
noastre pe site-ul
marechal.com
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STAȚIE DE ÎNCĂRCARE GREEN’UP 
        PREMIUM
            PENTRU COMPLEXURI REZIDENȚIALE

“Datorită aplicației EV Charge pot să controlez aplicația 
de pe tabletă, smartphone sau de pe calculator.”

1. STANDARD
(prin Bluetooth cu EV Charge)
R Schimbare ore de vârf/libere
R Încărcare zilnică programabilă și 

gestionarea alimentării
R Vizualizarea consumului ultimei încărcări
R Actualizare software

GESTIONAREA ÎNCĂRCĂRII

2. CU KIT DE COMUNICARE
(opțional sau inclus, în funcție de 
interval)
R Controlul de la distanță al încărcării
R Monitorizarea săptămânală a consumului
 (prin router Wi-Fi sau RJ45)
R Management prin aplicația EV Charge

STAȚII DE ÎNCĂRCARE GREEN UP
pentru vehiculul tău electric

Soluții de încărcare pentru vehiculele electrice sau plug-in hibride
Stațiile de încărcare Green’Up îți oferă încărcare rapidă și sigură, 

în funcție de nevoile tale

STAȚIE DE ÎNCĂRCARE IK 10 GREEN’UP 
                PREMIUM
                                   PENTRU SPAȚII PUBLICE

“Îmi este foarte ușor să-mi încarc mașina din parcările 
de la serviciu sau din oraș.”

1. STANDARD
(prin Bluetooth cu EV Charge)
R Blocare cu Bluetooth
R Încărcare zilnică programabilă și 

gestionarea alimentării
R Actualizare software

GESTIONAREA ÎNCĂRCĂRII

2. CU KIT DE COMUNICARE
(opțional sau inclus, în funcție de 
interval)
R Controlul de la distanță al încărcării
R Acces controlat pe bază de card 
 cu cititor RFID
R Gestionarea mai multor stații printr-un 

server web
R Istoric consum

STAȚII DE ÎNCĂRCARE 
GREEN UP
PENTRU VEHICULE ELECTRICE

SOLUȚII DE ÎNCĂRCARE  
PENTRU VEHICULE ELECTRICE  
SAU PLUG-IN HIBRIDE

SPECIALIST GLOBAL ÎN INFRASTRUCTURI ELECTRICE ȘI DIGITALE



(etanșeitate la praf și la apă): produsele noastre sunt minim 
IP44 și, în cea mai mare parte, IP66/IP67.

Pentru mai mult de 800 A, dimensiunile conductoarelor 
sunt așa de mari, că utilizarea unei prize devine dificilă, 
chiar imposibilă, în special din cauza masei cablului. 
Utilizarea de cabluri monoconductor și de conectori 
unipolari poate atunci constitui un răspuns la nevoia de 
flexibilitate pentru intensități ce depășesc 800 A.

Cablu* Amperaj

4G70 (4 kg/m) 246 A

4G150 (8 kg/m) 395 A

4G240 (13,5 kg/m) 538 A

1x300 (3,5 kg/m) 693 A
*date provenind din fișe tehnice ale unui cablu industrial suplu tip 

H07RN-F

Și norma IEC/EN 60309-4? Ea are același obiectiv ca 
norma IEC/EN 60309-1, dar pentru cazul produselor ce 
includ un dispozitiv de întrerupere. Este cazul produselor 
MARECHAL® care integrează acest dispozitiv în priza de 
curent până la 250 A. Acest lucru permite un spațiu mai redus 
decât cel al prizelor dezactivabile cu, de exemplu, un 
întreruptor rotativ. Pentru mai mult de 250 A, întreruperea 
este efectuată cu ajutorul unui sistem de pilotaj.

 priză cu întreruptor integrat priză cu întreruptor integrat
Produs de 63A (proporția scalei respectată)







Întreruptor 
Priză 

Ștecher 

Priză

Ștecher
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Ea impune reguli de construcție oricărui fabricant de prize 
de curent pentru uz industrial care dorește permiterea unei 
compatibilități cu alți fabricanți ce respectă regulile acestei 
norme, asta până la 125 A.

Această normă implică faptul că partea tată (respectiv 
mamă) a unui fabricant A va putea fi introdusă în partea 
mamă (respectiv tată) a unui fabricant B, asigurând trecerea 
curentului.

Ea impune un minim în ceea ce privește performanțele:
 electrice: încălzirea contactelor, 
  mecanice: număr de cicluri de conectare/deconectare,
 ale mediului de lucru: protecția părților active.
Ea definește astfel restricții dimensionale, impune o 

tehnologie (pini și socluri) precum și materiale (alamă) și 
placări (zinc). La peste 125 A, restricțiile suplimentare 
necesare intercompatibilității nu mai permit asigurarea unor 
performanțe suficiente. De exemplu, alte tipuri de contacte, 
precum contactele în argint-nichel, se pretează mai bine la 
curenții mai mari decât tehnologia cu pini și socluri, a cărei 
performanță electrică nu este optimă.

Impunerea mijloacelor din IEC/EN 60309-2 conduce, de 
asemenea, la alte dificultăți: slaba performanță electrică a 
contactelor oxidate, dificultăți de manevrare induse de 
jocurile importante necesare intercompatibității sau, încă, 
dificultatea de asigurare a funcțiunilor anexe precum 
etanșeitatea. Soluțiile mecanice găsite pentru remedierea 
limitelor normei IEC/EN 60309-2 impun, câteodată, alte 
restricții.

Această tehnologie este adaptată la o nevoie de conectare 
puternică și regulată, precum și segmentului industrial. Ea 
permite o conectică fiabilă și sigură, pentru o piață care 
necesită conectări și deconectări regulate, fără pierderea 
calității conexiunii. Ergonomia și tehnologia produselor 
MARECHAL® creează un aliat de fiecare zi pentru 
ameliorarea siguranței operatorilor și a instalațiilor din 
industrie.

Toată tehnologia mărcii MARECHAL® este adaptată conecticii de putere foarte mare. De ce? Conexiunea prin 
contacte în capete este secretul produselor fiabile și sigure. Zoom asupra subiectului.
Ce se înțelege prin priză electrică de foarte mare putere? Este o priză electrică al cărei curent nominal poate 
depăși 125 A pentru a asigura conexiunea echipamentelor mari și a grupurilor electrogene.

«A inova pentru siguranță», aceasta este deviza 
MARECHAL ELECTRIC.

Directiva europeană pentru joasă tensiune, reglementare 
care fixează obiectivele în ce privește sănătatea și siguranța 
persoanelor și a bunurilor, impune ca aparatele noastre să 
respecte anumite norme. Acest lucru permite asigurarea 
clienților noștri că produsul este sigur.

Pentru aplicațiile din șantier unde este obligatoriu mai 
mult de 125 A, MARECHAL ELECTRIC a dezvoltat mai 
multe soluții, inovând pentru a depăși minimele de siguranță 
și de performanță cerute.

Ea impune reguli de performanță, electrică și mecanică, 
și de siguranță. Ea se aplică oricărui constructor de prize 
de curent pentru uz industrial, și asta până la 800 A. Ea 
propune un nivel minim de exigență pentru mediile 

industriale fără obligația mijloacelor. Acest nivel de exigență 
nu constituie în niciun caz o garanție a rezultatului. În alți 
termeni, dacă un produs corespunde pentru o aplicație 
industrială oarecare, el trebuie să respecte norma IEC/EN 
60309-1, fără ca această conformitate să însemne o 
asigurare de validitate pentru ansamblul aplicațiilor. 
Aplicabilitatea mediilor pentru produsele reglementate de 
această normă trebuie studiată în prealabil și produsele 
trebuie alese cu minuțiozitate pentru a se asigura că ele 
funcționează normal.

Poziționarea lui MARECHAL ELECTRIC este de a 
concepe produse care depășesc ceea ce impun normele, 
pentru a răspunde exigențelor actorilor industriali ale căror 
nevoi sunt tot mai importante.

De exemplu, norma IEC/EN 60309-1 impune ca 
necesitate limitarea încălzirilor sau facerea imposibilă a 
accesului la părțile active IP2X (imposibilitate de a pune 
degetul în priză). Produsele noastre sunt toate IP4X 
(imposibilitate de a accede la părțile active chiar cu ajutorul 
unei șurubelnițe). Printre altele, ea impune minim IP23 

Norme Produse la care se referă Subiect

IEC/EN 60309-1 Prize de curent pentru uz industrial 
până la 800 A

Reguli generale minime de performanță 
și de siguranță

IEC/EN 60309-2 Prize de curent pentru uz industrial 
până la 125 A

Reguli de interschimbabilitate dimensională 
pentru aparatele cu pini și socluri  

IEC/EN 60309-4
Prize de curent pentru uz industrial 
cu dispozitiv de întrerupere până la 

800 A – cu AC-22 minim

Reguli generale minime de performanță 
și de siguranță

IEC/EN 60947-3 Întreruptoare industriale Reguli generale minime de performanță 
și de siguranță 
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Tehnologia Docker permite o in-
frastructură foarte flexibilă. Un alt 
 zenon Docker container a fost publicat 
odată cu zenon 10. Acum, zenon Web 
Engine poate rula în Docker și poate fi 
folosit pentru a seta o rețea zenon 
HTML5. Containerele oferă o mai mare 
flexibilitate pentru topologia și in-
frastructura rețelei într-o linie de pro-
ducție pentru autovehicule unde, de 
exemplu, monitoare mari, tablouri de 
bord sau bord-uri Andon sunt plasate 
pentru a afișa status-ul actual al pro-
ducției curente. 

Mai mult de atât, Smart Objects din 
zenon 10 pot ajuta la standardizarea 
proceselor de producție. În producția 
de autovehicule, acest lucru implică 
standardizarea componentelor hard-
ware precum și a proiectării și dezvol-
tării. Smart Objects din zenon sunt 
compuse din biblioteci de simboluri, 
șabloane de imagini, tipuri de date și 
multe altele. Ca rezultat, obiecte încap-
sulate pot fi definite ca apoi să se poată 
folosi în formă standardizată. Această 
tehnologie deschide calea către o ingi-
nerie de sistem mai simplă și mai efici-
entă în industria automotive. 

Evenimentele din ultimele luni au 
pus accentul pe soluțiile digitale și mo-
delele de business. Cea mai recentă 
lansare a specialistului în software, 
COPA-DATA, a zenon 10 ajută utiliza-
torii din industria automotive să treacă 
mai ușor peste provocările din acest 
sector. 

Fuziunea dintre OT și IT 
Automatizarea și digitalizarea sec-

toarelor energetice și de producție au 
fost în ADN-ul COPA-DATA de mai 
bine de 30 de ani. „Văd zenon azi ca 
sinonim cu fuziunea dintre OT și IT. Cu 
zenon 10, avem platforma perfectă 

pentru a le face cunoștință sistemelor 
de producție cu IT. În viitor, vor fi mai 
multe instrumente și servicii care să 
completeze întregul pachet. Însă zenon 
10 are deja toate piesele importante“, 
ne spune fondatorul și CEO COPA- 
DATA, Thomas Punzenberger.

Sectorul automotive a deschis calea 
către producția în rețea cu abordări 
smart factory, bazându-se pe soluții 
inovatoare precum zenon. „Producăto-
rii de autovehicule trec printr-o perioa-
dă dificilă. Cu toate acestea, ei rămân 
inovatori și deschid calea către abor-
dări de ultimă generație în ceea ce pri-
vește producția. zenon 10 poate ajuta 

pe mai multe nivele, cu procese digitale 
îmbunătățite și inginerie simplificată“, 
afirmă Bernd Wimmer, Technology & 
Consulting Manager la COPA-DATA. 

În particular, conectivitatea com-
prehensivă oferită de zenon prin mul-
tiplele drivere native facilitează proce-
sul de digitalizare. Driver-ul TIA 
pentru controller-ele S7 1200 și 1500, 
folosite de mulți producători de auto-
vehicule, a fost extins în zenon 10. 
Există un nou suport pentru TIA 
 version 16, iar procesarea numelor 
simbolurilor a fost, de asemenea, op-
timizată. Acest lucru face posibilă uti-
lizarea și mai flexibilă a driver-elor. 

Producția în rețea din smart factory

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

COPA-DATA anunță 
lansarea zenon 10

Tranziția către noi tipuri de drivere și schimbarea comportamentului de consum în industria automotive 
sunt din ce în ce mai vizibile în sistemele de producție din acest sector. Platforma software zenon, de la 
specialistul în software, COPA-DATA, ajută companiile să implementeze IoT industrial și digitalizarea în 
industria automotive. Astăzi, compania anunță cea mai recentă lansare: zenon 10, o soluție all-in-one, 
mai integrată, a platformei software. 

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

„Producătorii de autovehicule trec printr-o perioadă dificilă. Cu toate acestea, ei rămân 
inovatori și deschid calea către abordări de ultimă generație în ceea ce privește producția. 

zenon 10 poate ajuta pe mai multe nivele, cu procese digitale îmbunătățite și inginerie 
simplificată“, afirmă Bernd Wimmer, Technology & Consulting Manager la COPA-DATA.
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findernet.com
FINDER ECHIPAMENTE S.R.L.
Str. Clujului 75F, Turda (CJ) - ROMÂNIA
Tel +40 264 403 888
finder.ro@finder.ro

Produse pentru aplicaţii fotovoltaice

7M+7P(A4)RO_publired.indd   17M+7P(A4)RO_publired.indd   1 15/09/21   13:1515/09/21   13:15

findernet.com
FINDER ECHIPAMENTE S.R.L.
Str. Clujului 75F, Turda (CJ) - ROMÂNIA
Tel +40 264 403 888
finder.ro@finder.ro

Monitorizează 
consumul,  

verifică energia Dispozitiv de protecţie  
la supratensiune tranzitorie 

(descărcător) - Seria 7P
Noile contoare de energie  

inteligente Seria 7M

Protejează clădirile  
și echipamentele

Contoare de energie electrică 
bidirecţionale programabile cu NFC, 
certificat MID 
Ideale pentru monitorizarea consumului intern / industrial, în birouri, 
sisteme fotovoltaice, camping-uri.
Programare prin Smartphone - Android și Apple - cu tehnologia NFC.
Programarea și personalizarea contorului de energie prin intermediul 
aplicației.
Posibilitatea de a citi energia măsurată prin NFC chiar și în absența 
tensiunii de alimentare.

• 2 măsurători certificate MID pentru energia activă + 2 măsurători  
 pentru energia reactivă (certificare națională)
• 8-16 măsurători resetabile pentru energia activă, reactivă, aparentă  
 absolută, importată și exportată
• Conexiune directă până la 80 A, tarif dublu, ieșire pe impuls S0 dublă  
 (Tipul 7M.38)
• Setări și programare prin tastă de tip “TOUCH”
• Număr mare de mărimi măsurabile: V, A, I, PF, kW, kVA, kVar, Hz,  
 THD- armonici de tensiune și curent și timp de funcționare pentru  
 activități de întreținere preventivă
• Display LCD retroiluminat
• Terminale de alimentare și comunicație cu posibilitate de sigilare

Descărcătoare pentru protecţia 
părţii de C.C. şi C.A.  
a instalaţiilor fotovoltaice
Protejează echipamentul împotriva supratensiunii de inducţie 
cauzată de loviturile de trasnet sau împotriva supratensiunii 
de comutaţie (în funcție de Tip).
Disponibile în versiuni cu sau fără contact de semnalizare la 
distanță.

• În conformitate cu standardul prEN 50539-11:2012
• Indicare vizuală a stării varistorului - Funcţionare/Înlocuire
• Semnalizare vizuală şi la distanţă a stării varistorului
• Conector cu contact de semnalizare la distanţă a stării  
 varistorului (07P.01), inclus (în funcţie de versiune)

Tipul 7P.23.9.000.x015, UCPV = 1020 V C.C.; 3 varistoare

Tipul 7P.27.8.275.0020, UC 275 V C.A. - 2 varistoare

Tipul 7P.23.8.275.0020, UC 275 V C.A. - 3 varistoare

Tipul 7P.25.8.275.0020, UC 275 V C.A. - 4 varistoare

Semnalizare  
la distanţă

Module 
înlocuibile

Indicare vizuală a 
stării varistorului

Protocol  
Modbus RS485

Protocol 
M-Bus

Certificat 
MID

Interval de 
temperatură: 

max 70°C

NFC
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Bosch deschide oficial a treia 
hală de producție la Cluj

  Bosch investește aproximativ 55 de 
milioane de euro în a treia hală de 
producție în Cluj.

  Noua clădire acoperă o suprafață 
construită de 34.500 de metri pătrați și 
este echipată cu facilități moderne.

  Compania implementează în noua hală 
diverse proiecte de eficiență energetică 
pentru o producție sustenabilă.

  Noua hală de producție permite 
fabricarea de unități electronice de 
control de înaltă calitate pentru vehicule 
electrice.

  Bosch folosește în Cluj soluții conectate 
pentru a asigura tehnologii de producție 
de ultimă generație, mai eficiente, mai 
flexibile și mai personalizate.

ACTUALITATE



Lucrarea de pionierat pentru 
această tehnologie revoluționară a 
fost prezentată de Universitatea 
Warwick din Marea Britanie, în cola-
borare cu partenerul strategic al 
StoreDot – BP. Lucrările de cercetare 
au fost continuate de experți din în-
treaga lume, beneficiază de cinci 
brevete în domeniul proiectării celu-
lelor bateriilor electrice și folosesc 
tehnologia StoreDot continuous tab 
technology.

Pe 1 septembrie, STOREDOT a 
prezentat în premieră mondială pro-
totipul unei celule de baterie electri-
că cilindrică tip 4680 (46 mm diame-
tru x 80 mm înălțime) care se încarcă 
complet în doar 10 minute, folosind 
tehnologia XFC.

Celulele cilindrice ale bateriilor 
electrice XFC de la StoreDot utili-
zează formatul 4680, din ce în ce 
mai favorizat de producătorii auto 
mondiali, și sunt în dezvoltare de 
peste trei ani. 

Celulele de format cilindric pentru 
baterii electrice auto permit crește-
rea capacității de producție, fiind o 
tehnologie utilizată pe larg, și apar 
probleme de siguranță și performan-
ță asociate în mod obișnuit cu struc-
tura carcasei dure a celulelor cilin-
drice. Testarea celulelor în format 
cilindric 4680 cu tehnologia XFC de 
la StoreDot a demonstrat niveluri 
promițătoare de rezistență internă, 
lucru extrem de important, având în 
vedere problemele de siguranță la 
incendiu pe care bateriile electrice 
le-au generat. 

Pruducătorul chinez EVE Energy, 
partenerul de producție StoreDot din 
China, pregătește lansarea în fabri-
cație de masă a noilor celule XFC, 
până cel mai târziu în 2024.

Dr. Doron Myersdorf, CEO Store-
Dot, declara: „Atingerea obiectivului 
de încărcare rapidă extremă a unei 
celule cilindrice în doar 10 minute a 
fost pe foaia de parcurs tehnologică 
a StoreDot din prima zi. După trei ani 
de dezvoltare și testare viguroasă, 
folosind mai mulți vectori ai cercetă-
rilor noastre de talie mondială, sunt 
extrem de mândru de colaborarea 
eficientă din întreaga lume care a 
permis această realizare importantă. 
Este foarte semnificativ faptul că pu-
tem oferi producătorilor de vehicule 
electrice alegerea formatelor de ce-
lule, utilizând tehnologia noastră 
XFC, care va depăși barierele actua-
le în calea proprietății EV: autonomia 
și anxietatea de încărcare“. 

Tot domnia-sa mai declara: „Sun-
tem mulțumiți de faptul că substanța 
chimică a celulelor bateriei XFC do-
minante pe siliciu este adaptabilă și 
poate fi aplicată la diferite formate 
de ambalare, pentru a se potrivi ne-
voilor în schimbare ale pieței. Atât 
factorii de formă ai celulelor cilin-
drului, cât și ai pungii, sunt proiectați 
pentru a fi siguri, fiabili și stabili și se 
așteaptă să fie produși la scară până 
în 2024. Suntem în discuții avansate 
cu un număr de producători auto 
mondiali și intenționăm să le furni-
zăm diverse celule XFC, permițând o 
tranziție rapidă către un viitor elec-
trificat cu emisii poluante zero“. 

Dezvoltarea celulelor cilindrice de 
baterii electrice cu schimbare de 
sarcină extrem de rapidă a anodului 
cu siliciu a însemnat o serie de pro-
vocări considerabile care trebuiau 
rezolvate, în comparație cu tehnolo-
giile de tip pungă. Formatul celulei 
cilindrice 4680 necesită o adaptare 
chimică unică pentru a compensa 
presiuni interne mai mari, eliberarea 
gazului și evitarea scurgerilor poten-
țiale.

StoreDot este în discuții cu princi-
palii producători auto și are capaci-
tatea de a oferi industriei auto o foa-
ie de parcurs tehnologică clară 
folosind tehnologia XFC cu siliciu 
majoritar și apoi folosind generația 
viitoare de celule cu densitate extre-
mă a energiei (XED), bazată pe teh-
nologii în stare solidă, care urmează 
să intre în producția de masă în 2028.

Prototipul celulei bateriei 
electrice StoreDot, cu încărcare 
de 10 minute, prezentat public

Miercuri, 1 septembrie 2021, firma israeliană StoreDot 
a expus primele celule de baterii electrice cu reîncărcare 
în 10 minute, realizate cu tehnologia sa inovatoare 
denumită XFC (Extrem Fast Charging).

https://www.store-dot.com/post/world-
s-first-10-minute-charge-cylindrical-cell-

prototype-produced-by-storedot
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Cu noua serie 3WA, Siemens Smart 
Infrastructure își actualizează portofo-
liul Sentron de întreruptoare automate 
cu stingere în aer. Ca element central 
al tablourilor de joasă tensiune, aces-
tea protejează în mod fiabil instalațiile 
electrice din clădiri, infrastructura și 
instalațiile industriale. Aparatul oferă 
protecție la scurtcircuit, defecte de 
punere la pământ sau defecte de su-
prasarcină. În același timp, noile între-
ruptoare 3WA îndeplinesc toate cerin-
țele digitale apărute în instalațiile de 
distribuție electrică de joasă tensiune. 
Aparatele susțin planificarea bazată 
pe software și inginerie, testare și mo-

nitorizare digitală și integrare perfectă 
în automatizare și sisteme IoT. Pentru 
prima dată, upgrade-urile pot fi finali-
zate 100% digital. Utilizatorii pur și 
simplu descarcă noi caracteristici de 
pe Internet și le adaugă folosind o 
aplicație personalizată.

Întreruptoarele Siemens 3WA sunt 
proiectate pentru 30.000 de cicluri de 
funcționare cu o singură inspecție pe 
an, cu o durată de viață potențială de 
peste 100 de ani. 

„Sistemele distribuite de energie, 
digitalizarea și internetul obiectelor 
vor duce la solicitări din ce mai mari și 
mai complexe pentru instalațiile de 

distribuție electrică“, a spus Andreas 
Matthé, CEO Siemens Smart 
 Infrastructure. Întreruptoarele 3WA 
sunt bine echipate pentru a face față 
acestor provocări. Au o flexibilitate ri-
dicată în configurare pentru a se adap-
ta la sarcinile de mâine fără a fi nevoie 
să fie schimbate. 

Când se schimbă cerințele tehnolo-
gice este ușor să adăugați noi caracte-
ristici la unitatea electronică de de-
clanșare (ETU600) instalată în 
întreruptoarele ACB 3WA utilizând 
software-ul de punere în funcțiune 
Sentron „powerconfig“ și un port USB 
sau de comunicație. Funcțiile sunt dis-

Noile întreruptoare automate cu 
stingere în aer Siemens ACB 3WA

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

https://new.siemens.com/global/en/products/
energy/low-voltage/components/sentron-protec-

tion-devices/3wa-air-circuit-breakers.html

ponibile online și sunt extinse continuu 
de Siemens. 

Astăzi, o treime din toată energia 
generată la nivel mondial provine din 
surse regenerabile. Prin natura lor, 
energiile eoliană și cea solară pot de-
termina fluctuarea tensiunii rețelei, 
care la rândul său poate duce la eșe-
curi costisitoare în operațiunile indus-
triale și construcții. Noile întreruptoare 
3WA pot gestiona fiabil fluctuații de 
tensiune de până la 10%, prevenind 
declanșările false.

Ca participanți activi la rețeaua din 
infrastructură și din sistemele industri-
ale, produceți, depozitați și folosiți 
propria energie sau alimentați-o în re-
țea. Pentru aceasta este nevoie de o 
tehnologie capabilă de gestionare a 
fluxurilor de putere bidirecționale. În-
treruptoarele 3WA sunt acum capabile 
să o facă și își adaptează automat al-
goritmii de protecție la direcția reală a 
fluxului, astfel maximizând protecția 
pe care o oferă pentru consumatorii 
din rețelele inteligente. 

Noul întreruptor cu stingere în aer 
Sentron 3WA se caracterizează prin 
caracteristici noi, sofisticate, care 

 corespund tendințelor actuale ale 
pieței.
 Întreruptorul 3WA introduce dis-

tribuția de energie în Internetul obiec-
telor (IoT). Toate datele despre pute-
re, calitatea energiei, cât și starea 
întreruptorului pot fi măsurate direct 
de întreruptorul 3WA.
 Folosind configuratorul nostru 

online www.siemens.com/lowvolta-
ge/3wa-configurator, puteți genera 
configurația dorită care poate să fie 
exportată în interfața Mall Industry 
pentru obținerea unei oferte de preț. 
Tot direct din configurator se pot ex-
porta detalii ale întreruptorului: ca-
racteristici tehnice, desene 3D și 2D 
ale aparatului, cât și schemele interne 
de conexiuni.
 Aparatele ACB 3WA au fost gân-

dite pentru un retrofit perfect în insta-
lațiile vechi. Au aceleași dimensiuni ca 
ale aparatelor 3WL, cât și aceleași ac-
cesorii.
 Gabarit mai mic pentru amperaj 

de 2500 A în frame size 1 și 4000 A 
frame size 2. Pentru retrofit există 
amperaj 2500 A frame 2 și 4000 A 
frame 3;

 Întreruptoarele de aer 3WA sunt 
disponibile în trei dimensiuni cu cu-
renți nominali de la 630 până la 6300 
A pentru aplicații de curent alternativ 
și într-o singură dimensiune cu curenți 
nominali de 1.000, 2.000 și 4.000 A 
pentru aplicații DC;
 Mentenanța și actualizarea func-

țiilor aparatului sunt mult îmbunătățite 
prin comunicațtia evoluată: interfață 
USB-C, Bluetooth, interfață Modbus 
TCP; 
 O singură protecție electronică 

ETU600 disponibilă, cu posibilitate fa-
cilă de modificare a configurației iniți-
ale;
 Integrare completă în soluția 

 Sivacon S4 și S8, softurile fiind deja 
actualizate cu noile întreruptoare 
3WA. Puteți să descărcați versiunea 
4.1 a Simaris Configuration pentru a 
putea folosi noile întreruptoare 3WA și 
noile configurații disponibile.
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SENTRON – aparate electrice de protecție 
cu funcția de măsură și comunicație 

Protejarea și monitorizarea  
circuitelor de plecare

Aparatele de protecție, cum ar fi în-
treruptoarele miniatură sau dispoziti-
vele de detectare a defecțiunilor de 
arc electric, sunt utilizate în circuitele 
de plecare. În caz de suprasarcină, 
scurtcircuit sau defecte de arc, aces-
tea deconectează de la rețea circuitul 
afectat. Întreruptoarele miniaturale 
5SL6 COM și 5SV6 COM AFDD/MCB 
cu funcția de măsură și comunicație 
colectează informații despre starea de 
comutare și defecțiunile din circuit. Cu 
contactele auxiliare și de semnalizare 
defect 5ST3 COM, întreruptoarele mi-
niatură 5SY, 5SP4 și 5SL, precum și 
întreruptoarele de curent rezidual 
(RCBO) 5SV3 și 5SU1/5SV1 pot avea 
și funcția de măsurare și comunicație 
cu puțin efort și utilizând un spațiu 
mic. Dispozitivele capabile de comu-

nicație pot fi conectate wireless la 
transmițătorul de date 7KN Power-
center 1000. Acesta colectează valori-
le măsurate și le transmite pentru vi-
zualizare și evaluare către dispozitive 
mobile, PC-uri sau interfețe IoT de 
nivel superior, făcându-le disponibile 
pentru aplicații cloud. Transparența și 
siguranța sistemului sunt îmbunătățite.

Gruparea și redirecționarea  
valorilor măsurate

Transmițătoarele de date 7KN 
Powercenter 1000 colectează datele 
de la întreruptoare de circuit miniatu-
rale 5SL6 COM, 5SV6 COM AFDD/
MCB, contactele auxiliare și de sem-
nalizare defect 5ST3 COM. Comunică 
wireless în interiorul unui tablou elec-
tric general de distribuție sau a unui 
tablou electric secundar de distribu-
ție, fiecare cu până la 24 de aparate 

de protecție a circuitelor. Valorile mă-
surate sunt salvate pentru o perioadă 
de până la 30 de zile în 7KN Power-
center 1000. Datele pot fi accesate 
prin Bluetooth cu dispozitive mobile la 
fața locului sau transmise sistemelor 
de nivel superior prin intermediul 
 Modbus TCP. Cu sistemul de monito-
rizare a energiei SENTRON powerma-
nager, fluxurile de energie pot fi vizu-
alizate și optimizate. Prin intermediul 
platformei de date IoT 7KN Power-
center 3000, datele detectate pot fi 
transmise direct către un server web 
sau către aplicații cloud și evaluate.

Citește valorile măsurate  
direct din circuitele de plecare  
și transmite-le wireless

Întreruptoarele automate miniatură 
5SL6 COM, AFDD/MCB-urile 5SV6 
COM și contactele auxiliare și de sem-

Funcțiile componentelor

7KN Powercenter 
1000 5ST3 COM AS/FC 5 SL6 COM MCB 5SV6 COM 

AFDD/MCB

Interfețe 
de comunicație

Wireless    

Modbus TCP  – – –

Bluetooth  – – –

Funcție gateway  – – –

Tip de instalare Șină standard DIN    

Valori măsurate Temperatură –   

Curent – –  

Tensiune – –  

Frecvență – –  

Energie activă, aparentă, reactivă, cos ǿ – –  

Energie activă, aparentă – –  

Funcție  
de monitorizare

Detecție suprasarcină – –  

Detecție scurtcircuit – –  

Detecție arc electric – – – 

Contor ore de funcționare    

Contor ore de funcționare la Is – –  

Contor cicluri de operare –   

Contor declanșări suprasarcină –   

Contor declanșări scurtcircuit – –  

Monitorizare valori limită    

O alegere de încredere. Acum mai inteligente.

nalizare defect 5ST3 COM detectează 
poziția de comutare și pot număra ci-
clurile și orele de funcționare. Ele fac 
diferența între declanșarea intenționa-
tă și declanșarea cauzată de defecte. 
Întreruptoarele miniatură 5SL6 COM 
diferențiază între suprasarcină și 

scurtcircuit, 5SV6 COM AFDD/MCB 
în plus între erori de arc electric seriale 
și paralele. De asemenea, măsoară 
curentul, tensiunea, energia și pute-
rea, frecvența și temperatura.

Transmițătoarele de date 7KN 
Powercenter 1000 pot colecta valori 

măsurate de la până la 24 de aparate 
de protecție cu funcție de comunica-
ție. Ele primesc datele wireless, datele 
fiind salvate până la 30 de zile. Datele 
pot fi vizualizate și procesate prin dis-
pozitive mobile sau sisteme de nivel 
superior.

Semnale de alarmă la  
depășirea unei valori limită

  Prevenirea defectelor în instalație prin 
răspunsuri/contramăsuri timpurii

  Înlocuirea planificată a aparatelor de 
protecție

  Întreținere predictivă

  Prezentare generală a nivelurilor 
consumului de energie în clădiri până la 
circuitele de plecare

  Concluzii cu privire la defecțiunile 
aparatelor din circuitele de plecare

  Depanare simplificată, direcționată unde 
este necesară și care economisește timp

Contor de cicluri de  operare, 
contor de ore de funcționare 
și contor de declanșări

Măsurarea valorilor  
energiei și puterii

Detectarea curentului, 
tensiunii, frecvenței  
și a temperaturii

Diferențierea între 
deconectarea conștientă  
și declanșarea cauzată  
de defecte
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FIBRAIN este un producător care 
activează în industria sistemelor de 
telecomunicații și a telecomunica
țiilor prin fibră optică. Portofoliul de 
produse oferit de TME constă în prin-
cipal din cabluri de fibră optică din 
sticlă, conectori și alte accesorii pen
tru cabluri de fibră optică, precum și 
cabluri de conectare și cabluri pigtail. 
Acestea din urmă sunt disponibile în 
configurații populare de conectori 
(FC, LC, ST, SC) și includ atât conec-
tori UPC lustruiți, cât și conectori 
APC. 

TME oferă cabluri de fibră optică 
de tip semimode și multimode, reali-
zate în tehnologie simplex și duplex. 
Gama largă de cabluri patchcord de 
la FIBRAIN (conectori preinstalați la 
ambele capete) și cabluri pigtail (co-

Fibre optice și produse 
conexe marca Fibrain

tme.eu

nectori la un capăt) îi va satisface chiar și pe cei mai exi-
genți clienți. Baza ofertei noastre o constituie cablurile 
de fibră optică de sticlă care, în majoritatea cazurilor, 
sunt disponibile în lungimi începând de la 100 m. Aceste 
produse sunt disponibile cu un număr diferit de fibre, de 
la o singură fibră la cabluri de fibră optică cu până la 24 
de fibre, garantând o gamă largă de posibilități de apli-
care. Oferta noastră include cabluri aeriene autoportan
te din fibră optică, armate cu fire de sticlă și izolație PE. 
Catalogul include, de asemenea, cabluri de conectare, 
așa-numitul „ultima milă“. 

Toate cablurile de fibră optică FIBRAIN sunt fabricate 
la cele mai înalte standarde de calitate și pot funcționa 
chiar și în medii dificile, inclusiv la temperaturi cuprinse 
între 40°C și 70°C (modele selectate). De asemenea, 
oferim fibre optice cu rezistență la deteriorări mecanice, 
radiații UV sau apă. Diametrele exterioare ale cablurilor 
FIBRAIN variază de la 1,1 mm la 10,1 mm, ceea ce defi-
nește, de asemenea, aplicabilitatea versatilă – în princi-
pal în rețelele LAN și FTTX. Secțiunea transversală a pa-
rametrilor cablului producătorului este prezentată în 
tabelul de mai jos.

Caracteristici:

Număr de fibre* 1, 2, 4, 8, 12, 24

Dimensiuni fibră optică 9/125µm

Diametrul exterior* de la 1,1 mm până la 10,1 mm

Aplicație* FTTH, FTTX, LAN, suflare

Culoarea izolației* alb, gri sau negru
* în funcție de model

Text elaborat de Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
The original source of text: https://www.tme.eu/ro/news/
about-product/page/43721/Fibre-optice-i-produse- conexe-

marca-Fibrain/ 

Cabluri de fibră optică

Cabluri patchcord și pigtail

Conectori

Selecție largă de 
cabluri patchcord 
profesionale, cabluri 
pigtail și conectori.
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Soluții OBO în  
domeniul industrial

HoverCube
Alimentarea cu energie a stațiilor de 

lucru în uzinele de producție și ateliere 
prezintă adesea probleme. Sursele de 
energie necesare, cum ar fi curentul 
de înaltă tensiune și aerul comprimat, 
provin de la punctele centrale de ali-
mentare, ajung la stațiile de lucru indi-
viduale și trebuie adesea concentrate 
din nou la fața locului.

Aceste cabluri sunt greu de obser-
vat, generând astfel mai multe perico-
le de accidentare la locul de muncă. 
Furtunurile de aer comprimat sau pre-
lungirile cablurilor electrice amplasate 

neglijent reprezintă atât un pericol de 
împiedicare, cât și un obstacol pentru 
transport și o sursă de pericol care nu 
trebuie subestimată, chiar și atunci 
când se pune accentul pe o trecere ra-
pidă pe culoarele de lucru.

OBO Bettermann vă ajută în acest 
caz: cu produsele compacte Hover-
Cube de tipul VH și VHF, cablurile și 
furtunurile deranjante sunt de domeniul 
trecutului. Distribuitoarele suspendate, 
cu design compact, pot fi suspen date 
de tavan și poziționate liber în încăpere. 
Astfel, ele facilitează munca sigură și 
eficientă la orice stație de lucru.

Robust și cu calitate  
dovedită 

Carcasele acestui cub pentru ali-
mentarea cu energie sunt confecționa-
te din poliamidă extrem de rezistentă 
la impact și oferă puncte de instalare 
pentru până la opt aparate pentru in-
stalații. Astfel, produsele HoverCube 
facilitează racordarea mediilor de lu-
cru 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 apli-
cațiile necesare, punem la dispoziție, 
pe lângă HoverCube, care poate fi 
echipat, în funcție de preferințe, pen-
tru 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 car-
caselor și testate. Racordul cablurilor 
se realizează simplu și rapid cu ajuto-
rul unor cleme de înșurubare deja pre-
gătite.

HoverCube VHF 

În domeniile de lucru precum bru-
tării, bucătării de mare capacitate, 
abatoare sau laboratoare trebuie res-
pectate cerințe speciale privind ali-
mentarea cu energie electrică. Hover-
Cube VHF8 este conceput în mod 
special pentru utilizarea în zone ume-
de. În stare nefolosită, design-ul car-
casei, 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, sta-
țiile de lucru pot fi asigurate descen-
tralizat în mod corespunzător. Oferim 
produsele HoverCube VHF drept car-
case goale pentru opt aparate pentru 

instalații. Carcasele goale sunt dispo-
nibile în execuții cu și fără racorduri de 
aer comprimat.

Jgheaburi încărcări mari

Atunci când trebuie să înfrângeți 
deschideri largi și să susțineți, în același 
timp, sarcini mari de cabluri, sistemele 
OBO pentru încărcări mari prezintă so-
luția optimă în acest sens. Gama de 
produse cuprinde jgheaburi de cabluri 
și poduri de cabluri cu lățimile de la 
200 până la 600 mm și cu înălțimile la-
turilor de la 110 până la 200 mm. Un 
sistem amplu cu accesorii precum pie-
se de formă și piese de fixare care se 
pretează în special fixării pe structuri 
de beton și oțel. Sistemele OBO pentru 
încărcări mari și-au dovedit calitatea în 
numeroase domenii ale construcțiilor 
industriale și cu instalații. Aceste siste-
me devin tot mai populare în clădiri cu 
structuri din oțel. Sistemele OBO pen-
tru încărcări mari reprezintă o gamă 
completă pentru toate posibilitățile și 
cerințele de utilizare și asigură, grație 
capacității portante mari în combinație 
cu deschideri mari, o alimentare rațio-
nală și optimă cu energie.
Suprafețe pentru toate domeniile  
de utilizare 

Un exemplu potrivit instalațiilor in-
dustriale este jgheabul pentru cabluri 
RKS-Magic®, care este disponibil în 
patru modele cu suprafețe și materiale 
diferite. Varianta zincată prin imersie 
este concepută pentru medii industria-

le și poate fi utilizată în construcția uti-
lajelor și a instalațiilor. Pe de altă parte, 
modelul din oțel superior (A2 și A4) 
este adecvat pentru industria alimenta-
ră și chimică. Pentru spații interioare 
fără cerințe speciale, suprafața zincată 
în bandă (FS) este alegerea corectă.

Calitate și siguranță verificate 

Pentru toate produsele, OBO 
 Bettermann pune siguranța și calitatea 
pe primul loc. De aceea, OBO deține 
propriul laborator de verificare, cen-
trul de testare BET. Aici au fost verifi-
cate temeinic capacitatea de încărcare 
și capacitatea portantă maxime. Se 
testează și rezistența jgheabului pen-
tru cablu la coroziune.

Siguranță mecanică 
 Se asigură 

trecerea fără pro-
bleme la punctele 
de îmbinare chiar 
și în cazul sarcini-
lor maxime;
 Îmbinarea sigură la trepidații și 

vibrații. 
Siguranță electrică 
 Echipoten-

țial cu siguranță 
de durată, fără 
componente su-
plimentare;
 Testat în 

privința compatibilității electromagne-
tice și a curenților de șoc;
 Testat VDE conform DIN EN IEC 

61537:2007.

Priză Modul 45 Fișe și prize de curent CEE Aer comprimat Tehnologia datelor și multimedia
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Clemele de distanțare ASG 732  
și ASL 733: gamă de produse 
restrânsă, flexibilitate ridicată 

Clemele de distanțare tip 732/733 
de la OBO sunt disponibile într-un 
portofoliu complet reconfigurat. 
Gama precedentă de produse este în-
locuită de noile modele ASG 732 și 
ASL 733. Gama revizuită de cleme de 
distanțare convinge prin:
 O varietate mai mare de materia-

le și suprafețe;

 Extinderea domeniilor de tensio-
nare ale clemelor, oferind posibilita-
tea de reducere a numărului de vari-
ante ale clemelor de fixare;
 Revizuirea portofoliului de cleme 

de distanțare permite extinderea posi-
bilităților de utilizare și a opțiunilor în 
ceea ce privește mediile de instalare;
 Fixarea în condiții de siguranță a 

cablurilor și a țevilor la nivelul pereți-
lor, pardoselilor și plafoanelor.

Posibilități extinse de utilizare da
torită multitudinii de suprafețe dispo
nibile 

Modelele anterioare de cleme de 
distanțare 732 au fost galvanizate, fi-
ind disponibile în versiunea A4; noile 

cleme tip ASG 732 sunt acum dispo-
nibile în mod suplimentar în versiunea 
cu suprafață zincată prin imersie, 
precum și în versiunea din oțel inoxi-
dabil A2. Suprafețele mai robuste și 
materialul de o calitate superioară al 
clemelor din oțel inoxidabil oferă mai 
multe posibilități de utilizare în exteri-
or și în medii cu un grad ridicat de co-
roziune. Clemele de distanțare tip 
ASL 733 sunt disponibile în versiunile 
galvanizat, zincat prin imersie și oțel 
inoxidabil A2 și A4, precum și alumi-
niu. 

 
Forma optimizată a clemelor de 

distanțare asigură flexibilitate în tim
pul desfășurării lucrărilor 

În cadrul revizuirii portofoliului a 
fost optimizată și forma clemelor de 
distanțare, având drept rezultat extin-
derea domeniului de tensionare al 
acestora, pentru mai multă flexibilitate 
în utilizare. Astfel, o singură clemă 
poate fi utilizată pentru o varietate mai 
mare de diametre ale cablurilor. În 
acest mod, a fost posibilă restrânge-
rea semnificativă a gamei de produse. 
Bineînțeles, gama de produse poate fi 
utilizată în continuare pentru toate di-
ametrele de cabluri disponibile. 
 Clemele tip ASG 732: acestea 

permit tensionarea cablurilor cu un di-
ametru între 8 și 63 mm. În total, sunt 
disponibile 14 dimensiuni diferite ale 
clemelor.
 Clemele tip ASL 733: adecvate 

pentru cabluri cu un diametru între 6 și 
63 mm. Pentru acest model sunt dis-
ponibile 11 dimensiuni ale clemelor.

Grație portofoliului optimizat, se 
reduce numărul de cleme de fixare 
necesare la locul desfășurării lucrări-
lor. Instalatorii și lucrătorii pot răs-
punde în mod flexibil cerințelor de la 
fața locului, printr-un număr de cleme 
mai redus decât în mod obișnuit. Ast-
fel, sunt facilitate lucrările la fața locu-
lui și sunt simplificate activitățile de 
achiziționare și aprovizionare a cleme-
lor de distanțare. 

O nouă caracteristică inteligentă a 
produsului: capac cu autoblocare 

Noile cleme sunt prevăzute cu un 
capac cu autoblocare.

 
Datorită unei borduri prelucrate de 

la nivelul capacului, acesta nu se poa-
te desprinde, nici în cazul în care șuru-
bul de îmbinare este slăbit ca urmare a 
influențelor mecanice. Suplimentar, 
bordura prelucrată are rolul de prote-
jare a cablului, atât în timpul pozării 
cablurilor, cât și ulterior.

Prezentare generală a avantajelor 
clemelor de distanțare pentru ca-
bluri: 
 Robuste și durabile: Clemele de 

distanțare se remarcă printr-o capaci-
tate portantă și o rezistență ridicată. În 
special variantele din oțel inoxidabil 
sunt extrem de robuste, deoarece pre-

zintă un grad redus de deformare și o 
rezistență ridicată la coroziune. 
 Avantaje din punct de vedere al 

siguranței: Toate clemele de distanța-
re tipurile ASL 733 și ASG 732 sunt 
disponibile în versiunile galvanizat, 
zincat prin imersie și oțel inoxidabil A2 
și A4, verificate și aprobate pentru 
menținerea în funcțiune conform DIN 
4102 Partea 12, clasele de menținere 
în funcțiune E30 până la E90.
 Aplicații multiple: Grație varietății 

ridicate de materiale și materii prime a 
noului portofoliu, clemele de distanța-
re oferă nenumărate posibilități de uti-
lizare. 
 Restrângerea gamei de produse, 

toate avantajele: Gama de produse a 

fost restrânsă semnificativ, însă fără a 
afecta gradul ridicat de funcționalitate 
oferit sau posibilitatea de utilizare a 
produselor pentru cabluri de orice di-
ametru. 
 Facilitarea lucrărilor la fața locu-

lui și a activităților de aprovizionare: 
Prin intermediul noului portofoliu de 
cleme de distanțare, instalatorii își pot 
desfășura în mod flexibil lucrările la 
fața locului. Activitățile de aprovizio-
nare sunt, de asemenea, simplificate. 

Mai multe produse și informații 
utile puteți afla accesând site-ul: 

www.obo.ro
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Ca o valoare adițională perfectă la soluțiile noastre de produse, oferim clienților noștri servicii 

de consultanță remarcabile. Credem cu adevărat că succesul se multiplică atunci când cunoș-

tințele sunt împărtășite. Așadar, vă rugăm să contactați echipa noastră locală de experți, care 

așteaptă cu nerăbdare să primească solicitările dvs. pe următoarea adresă de email:

www.hellermanntyton.com/ro/ht-contact

www.HellermannTyton.com/ro

Îndepărtează în siguranță colierele de plastic!

Cutterul EVO cut  pentru coliere de 
plastic

Produse dedicate industriei 
medicale

Ajută la menținerea igienei și siguranței!

Acest instrument de aplicare nou-nouț îndepărtează 

legăturile de plastic fără a deteriora izolația firelor și fără 

a lăsa reziduuri. EVO cut se potrivește perfect pentru 

aplicații industriale în domeniul asamblării cablurilor. Da-

torită lamelelor reglate cu precizie, legăturile de cabluri 

rămân intacte. Designul său ergonomic permite operarea 

ușoară cu o singură mână, astfel fiind asigurată 

manevrarea foarte simplă.

Pentru a asigura o tăiere precisă, este necesar să se 

utilizeze una dintre cele trei piese frontale potrivite, în 

funcție de lățimea și grosimea colierului:

• Mic (l. max. 3,6 mm / gros. max. 1,2 mm)

• Mediu (l. max. 4,8 mm / gros. max. 1,3 mm)

• Mare (l. max. 7,8 mm / gros. max. 1,8 mm)

Toate cele trei piese frontale se fixează în siguranță de 

dispozitivul EVO cut și pot fi înlocuite cu ușurință printr-o 

simplă împingere. Pentru mai multe informații  legate de 

cutter faceți clic pe link-ul următor:

www.hellermanntyton.com/ro/prezentare-evo-cut

Igiena, siguranța și identificarea echipamentelor medicale 

și a infrastructurii sunt obligatorii în industria medicală. 

În portofoliul nostru vast găsiți soluții adaptate cerințelor 

dumneavoastră. Produsele HellermannTyton sunt utilizate 

în întreaga lume pentru a securiza, ghida, izola, proteja 

și identifica în mod fiabil cablurile și echipamentele în 

industria medicală, în clinici, în laboratoare și în mediile 

de procesare a alimentelor.

Un astfel de produs este colierul SpeedyTie cu meca-

nism de eliberare rapidă. De ce este acesta o alegere 

bună? Vedeți avantajele aici:

• Colier pentru cabluri reutilizabil

• Suportă sarcini de până la aprox. 90 de kg

• Poate fi utilizat pentru legarea în paralel

Informații despre acesta și multe alte produse sunt 

disponibile pe site-ul nostru. Faceți clic pe următorul link 

pentru a descoperi broșura noastră dedicată produselor 

aplicabile în industria medicală:

www.hellermanntyton.com/ro/brosura-industria-medicala

Deoarece gama de produse și cerințele de gestionare a 
cablurilor sunt în continuă creștere, această ediție a catalo-
gului vă permite descoperirea produselor în funcție de ne-
voile aplicațiilor individuale. De asemenea, vă oferă o pre-
zentare generală a portofoliului nostru de produse începând 
de la coliere și elemente de fixare pentru cabluri, sisteme 
de protecție a cablurilor, sisteme de identificare, până la 
materiale pentru instalații electrice, produse pentru izolație 
sau instrumente de aplicare. 

Imagini cu produsele, desenele, pictogramele și prezen-
tările generale ajută utilizatorii să găsească foarte repede 
produsul potrivit. Cei care nu cunosc anumite categorii de 

produse se pot folosi de codurile QR și link-urile implemen-
tate pentru a accesa mai multe informații.

De asemenea, găsiți la sfârșitul paginilor coduri QR și 
link-uri care vă redirecționează spre site-ul Hellermann-
Tyton, cu produsele direct puse în lista dvs. de urmărire. 
Astfel, dacă vă interesează un produs, îl puteți accesa  direct 
și puteți solicita o ofertă personalizată online.

Comandați exemplarul dvs. gratuit completând următo-
rul formular: http://www.hellermanntyton.com/ro/coman-
da-catalog-magazine.

Noul catalog de produse de la 
HellermannTyton este disponibil acum
Toți electricienii, inginerii, tehnicienii de service și instalatorii profesioniști de cabluri 
trebuie să fie în posesia acestui catalog de produse, acum disponibil și în limba română.

28  |  ELECTRICIANUL 6/2021

CABLURI ȘI ACCESORII



NOUL LOC PREFERAT  
AL CLĂDIRILOR:  

WWW.GE-SHOP.RO

 GREEN ELECTRIC CITY își diver-
sifică portofoliul! Noul membru vine 
să completeze gama deja diversificată 
de activități a companiei. Scopul 
acestui membru este să răspundă ne-
voilor din piață pe un segment al 
acesteia rămas neacoperit la nivel 
profesional. Acesta este reprezentat 
de o platformă de achiziții online nu-
mită ge-shop.ro. Noutatea acestei 
platforme este reprezentată de capa-
citatea de achiziție a mai multor familii 
de echipamente provenite de la o se-
rie de furnizori de top din piața euro-
peană. Partenerii noștri pe această 
platformă sunt, pentru început: 
Gewiss, Legrand, Schneider Electric, 
Somfy, Finder, Lunos, Trivum. 

Platforma www.ge-shop.ro pune la 
dispoziția clienților toate caracteristi-
cile moderne ale unei platforme de 
achiziții online. Noutatea adusă pe 
piață este opțiunea clienților de achizi-
ție a produselor, dar și a serviciilor de 

instalare și configurare necesare pe tot 
teritoriul țării. 

Platforma ge-shop.ro urmărește o 
gamă mare de sisteme plecând de la 
sistemele smart home simple, sisteme 
de clădiri inteligente bazate pe tehno-
logia KNX, stații de încărcare autove-
hicule, sisteme de sonorizare și termi-
nând cu o categorie de sisteme de 
ventilație descentralizată cu recu-
perare de căldură. Prin intermediul 
 ge-shop.ro, clienții pot accesa toată 
gama de servicii oferite de Green 
Electric City:
 consultanță și proiectare;
 montaj și configurare echipamente;
  punere în funcțiune sisteme com-

plexe;
 servicii de reparații și mentenanță.

O caracteristică principală este in-
teracțiunea directă cu clientul și în 
acest scop ge-shop.ro oferă o multitu-
dine de canale de comunicare directă 
cu personal instruit pentru toată gama 

de soluții și servicii disponibile. Inter-
acțiunea se poate desfășura atât tele-
fonic, cât și prin intermediul serviciului 
de chat disponibil, dar și prin e-mail 
sau întâlniri directe la showroom-ul 
amplasat în Vasile Lascăr 178, Bucu-
rești. 

În completarea platformei ge-shop.ro 
vom lansa o campanie de prezentare 
detaliată a tuturor produselor din por-
tofoliul nostru prin intermediul cana-
lului de Youtube ge-shop.ro.

În tot acest timp, vă invităm să 
 beneficiați de profesionalismul și 
promptitudinea de care dăm dovadă 
pe segmentele deja consacrate ale ac-
tivității noastre. 

Rămâneți conectați!
www.green-electric.ro

www.wireeo.com
www.ge-shop.ro
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Carcasa metalică a modulelor 
 ELM72xx oferă o disipare optimă a 
căldurii chiar și la puteri mari de ieșire, 
precum și protecție optimă împotriva 
interferențelor electrice. Noile termi-
nale servo pot fi direct conectate la 
terminalele EtherCAT și pot forma o 
componentă integrată a sistemului I/O 
Beckhoff. Funcționalitatea compre-
hensivă include conectarea directă a 
motorului, feedback și decuplare prin 
intermediul conectorului frontal, o in-
terfață integrată cu valori absolute și 
tehnologie One Cable (OCT). I/O-uri 
adiționale permit fixarea valorilor de 
poziție. În plus, controlul integrat al 
unității de decuplare permite conec-
tarea directă a unui rezistor de decu-
plare.

În contrast cu seria EL deja cunos-
cută, nivelul de cablare al ELM72xx 
folosește un design conectabil. Ca-
bluri de motor și senzori potrivite sim-
plifică și mai mult instalarea. Design-ul 
drive – ELM72xx combinat cu servo-
motoarele AM8100 – este implementat 
folosind software-ul TwinCAT 3 
 Motion Designer (TE5910). Plăcuțele 
electronice și software-ul TwinCAT 3 
Drive Manager 2 (TE5950) asigură o 
punere în funcțiune fără efort. 

Beckhoff: Tehnologie drive compactă 
într-o carcasă metalică robustă

Noile terminale ELM72xx 
EtherCAT sunt servo drive-uri  
complet funcționale, într-o 
carcasă metalică robustă, care 
livrează un curent de ieșire 
(Irms) de până la 16 A la 48 V 
c.c pentru alimentare. Acestea 
extind portofoliul Beckhoff de 
tehnologie drive compactă în 
format de terminal I/O și oferă 
toate caracteristicile tehnologiei 
curente cu performanță 
crescută și funcționalitate 
comparativ cu serii EL de design 
I/O asemănătoare. 

Beckhoff Automation produce echipamente 
și software de înaltă calitate, utilizând 

tehnologii de ultimă generație și tehnici 
de dezvoltare ultra-moderne în realizarea 

tuturor produselor lor. Pentru a lua cea mai 
bună decizie în ceea ce privește proiectele 
dumneavoastră și pentru a vă familiariza 
cu posibilitățile de automatizare specifice 

domeniului dumneavoastră, vă rugăm să ne 
contactați pe adresa: office@kreatron.ro.

Pentru mai multe detalii referitoare la 
partenerii noștri și produsele lor puteți 

accesa: www.kreatron.ro.

Carcasele ELM pot fi integrate cu ușurință într-un șir de terminale existent  
ca orice alt terminal EtherCAT

ELM72xx combinat cu servo motoarele seriei AM8100. One Cable Technology (OCT)  
reduce efortul și costurile 

Prioritatea noastră este de a eficientiza operaţiunile din depozite, 
oferindu-vă echipamente durabile și ergonomice care să vină în 
întâmpinarea necesităţilor dumneavoastră specifice. Utilizând 
setul corespunzător de instrumente pe care vi-l punem la 
dispoziţie, protejarea și punerea în siguranţă a angajaţlor devin 
sarcini simple. Nu puteţi anticipa incidentele, în schimb puteţi 
valorifica performanţa soluţiilor de alarmare vocală, de evacuare 
și supraveghere video pentru a fi primii care reacţionează.

FII PRIMUL 
CARE AFLĂ
ȘI PRIMUL 
CARE ACŢIONEAZĂ

Pentru mai multe informaţii accesaţi : 
hls-romania.com

Honeywell Life Safety Romania S.R.L.
TStr. Salcâmilor 2 bis

RO-305500 Lugoj

Romania 
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 HELUKABEL introduce pe piață ca-
bluri speciale cu aprobare DVGW (Asoci-
ația Germană pentru Gaz și Apă) pentru 
utilizare permanentă în apă.

Cablurile sunt rezistente la apă potabi-
lă, dar și apă sărată până la adâncimi de 
600 de metri.

Multe industrii necesită o sursă de ali-
mentare stabilă subacvatică distribuită 
prin cabluri rezistente la apă: de exem-
plu, pentru pompe submersibile, senzori, 
încălzire sau motoare de acționare. 

Cu HELUPOWER AQUATIC-750-BLUE, 
HELUKABEL oferă acum un cablu din stoc 
care este rezistent la apă potabilă și apă 
sărată, conform DVGW Standard W 270. 

Cablul este 100% rezistent la difuzia 
umezelii și, prin urmare, poate fi utilizat la 
adâncimi de până la 600 de metri și poate 
fi supus unei presiuni externe de 60 bari. 
Mantaua albastră robustă din punct de 
vedere mecanic este fabricată dintr-un 
elastomer din PVC reticulat. 

Cablul este aprobat pentru o tensiune 
nominală de 450/750 V. Domeniile de 
aplicare includ industria alimentară și 
bio tehnologică, reciclarea/curățarea apei 
sau stațiile de tratare a apelor uzate, fer-
me acvatice sau parcuri de agrement.

Cablul rezistent poate tolera niveluri de 
clor de până la 0,6 mg/l și apă de mare cu 
o salinitate de până la 3,5%. Acest lucru 
înseamnă că este potrivit pentru utilizarea 
în diferite tipuri de apă. Secțiunile trans-
versale ale cablului variază de la 1 la 2,5 
mm2. În instalațiile permanente, acest ca-
blu poate fi utilizat la temperaturi ambi-
entale de la -40 la +80 grade Celsius. 
Dacă sunt așezate în aer liber, trebuie 
menținute temperaturi ambientale cu-
prinse între -25 și +50 grade Celsius. 
Temperatura maximă de funcționare este 
de 90 de grade Celsius.

AQUATIC,  
inovație de la HELUKABEL

Inside Sales Specialist Gabriel Cotoară

Știm cât de important este pentru partenerii noștri să aibă acces la cele mai inovative produse,  
care sunt menite să satisfacă atât din punct de vedere tehnic, cât și comercial provocările momentului. 
Aceste produse au rolul să atingă cu succes obiectivele și așteptările partenerilor noștri de afaceri.

Cablul asigură o alimentare stabilă subacvatică: de exemplu, pentru pompe submersibile, senzori, 
încălzire sau motoare de acționare. (sursa: Parilov/Adobe Stock/Helukabel)

Cablul HELUPOWER AQUATIC-750-BLUE este rezistent la apă potabilă, de mare și clorurată, conform 
DVGW Standard W 270. Este disponibil în lungimi standard și direct din stoc. (sursa: Helukabel)

Gabriel Cotoară – 
Inside Sales Specialist

Bogdan Dragu – 
Inside Sales Specialist

HELUKABEL ROMÂNIA SRL
Șos� de Centură, nr� 1D / 077040

Com� Chiajna, Jud� Ilfov / România
Tel�: +40�310�69�90�85
Fax: +40�310�69�92�11

Grupul HELUKABEL, cu sediul central în 
Hemmingen, Germania, este unul dintre prin-
cipalii producători și furnizori mondiali de ca-
bluri, conductori și accesorii pentru cabluri. 
Cu cele 57 de unități de producție și locații de 
vânzare din peste 36 de țări, compania este 
considerată un partener de încredere pentru 
clienții din industrie și infrastructură. Gama 
extinsă de peste 33.000 de articole stocate și 
cabluri specifice aplicației garantează tehno-
logia conexiunii electrice de la un furnizor 
unic.

HELUKABEL ROMÂNIA rămâne cu ace-
eași abordare deschisă și orientată către ne-
voile partenerilor de afaceri, oferind produ-
se inovatoare de ultimă generație, propune 
soluții complexe și răspunsuri prompte, se 
focusează pe rapiditatea livrărilor către cli-
enți, pune la dispoziție training-uri și prezen-
tări de calitate și promite o comunicare și o 
relaționare deschisă și transparentă cu par-
tenerii de afaceri.

Vă rugăm să contactați specialiștii noștri 
pe adresa de e-mail office@helukabel.ro, 
aceștia fiind pregătiți să satisfacă cerințele 
dumneavoastră atât din punct de vedere teh-
nic, cât și comercial.
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MAXPRO® Cloud este o platformă 
de tipul Security-as-a-Service pentru 
administrarea complet integrată a 
controlului accesului, sistemului de te-
leviziune cu circuit închis și detecție a 
efracției. Ideal pentru întreprinderile 
mici și mijlocii, MAXPRO® Cloud face 
ca securizarea clădirilor unitare sau a 
obiectivelor multiple să fie simplă și 
scalabilă. Utilizatorii își pot administra 

sistemul de securitate de oriunde și 
oricând prin orice browser web stan-
dard sau aplicația noastră inovatoare, 
premiată.

Configurarea și gestionarea de la 
distanță a locațiilor, dispozitivelor, ti-
parelor de timp și utilizatorilor reduc 
costurile operaționale și îmbunătățesc 
eficiența tuturor instalațiilor multi-lo-
cații. Gama noastră de panouri de 

control compatibile cu platforma 
cloud facilitează instalarea cu conecti-
vitate de tip plug and play, adresare 
automată a dispozitivelor și configura-
re de la depărtare, reducând costurile 
de punere în funcțiune și timpul de in-
stalare.
 Găzduit în cloud, scalabil, expan-

dabil, eficient, nu necesită servere sau 
software;

 Conectare securizată prin HTTPS 
și criptare pe 256 de biți, centre de 
date cu disponibilitate ridicată;
 Administrare integrată a sisteme-

lor de detecție a efracției, control al 
accesului și CCTV cu conectarea dis-
pozitivelor plug and play;
 Preconfigurați conturile, locațiile, 

tiparele de timp și profilul persoane-
lor, economisind timpul de instalare 
din locație;
 Configurați și gestionați locațiile, 

echipamentele, tipare de timp, grupuri 
de permisiuni și utilizatori asupra lo-
cații multiple, din cloud;
 Conceput pentru întreprinderile 

mici, mijlocii, cu locații singulare sau 
multiple;
 Firmware-ul panoului și actuali-

zările perifericelor pot fi transmise din 
cloud fără a fi nevoie de deplasare în 
teren;
 Creșteți și scalați cu ușurință con-

figurația odată cu nevoile clienților 
dvs.

Este necesar să vă înregistrați pen-
tru un cont MAXPRO® Cloud înainte 
de a utiliza panourile de control MPI.

Accesați www.maxprocloud.com/ee 
pentru detalii.

V-Plex® – tehnologie adresabilă  
de top din industrie

Honeywell MAXPRO® Intrusion fo-
losește, de asemenea, tehnologia 
adresabilă V-Plex®. V-Plex® este o 

tehnologie brevetată care definește li-
teralmente prețul și performanța pe o 
pereche simplă de fire. Folosind doar 
două fire în loc de patru, V-Plex® ofe-
ră avantaje semnificative față de ca-
blajul standard sau comunicația con-
vențională multiplexată cu patru fire, 
oferind capabilități economice de ex-
pansiune a dispozitivelor periferice, 
cum ar fi senzorii de mișcare, contac-
tele magnetice sau detectoarele de 
spargere a sticlei și identificarea indi-
viduală de către centrul dvs. de moni-
torizare. Beneficiile importante ale 
acestei soluții sunt:

Folosind această tehnologie V-Plex®, 
utilizatorul poate beneficia de reduceri 

de costuri prin reducerea cantităților de 
cablu, prin consum redus de energie și 
prin capabilități de mentenanță facilă.

Deoarece fiecare senzor V-Plex® 
poate fi conectat folosind două fire 
pentru alimentare și date, incluzând și 
cabluri existente, în multe cazuri, cos-
turile sunt substanțial reduse.

Dispozitivele V-Plex® utilizează 
cantități minime de curent, reducând 
nevoia de surse de alimentare auxilia-
re. Identificarea rapidă și precisă vă 
permite să observați rapid de la o tas-
tatură sursa de alarmă și să comuni-
cați informațiile autorităților cores-
punzătoare așa cum vă permite și să 
izolați orice element specific.

Obțineți mai mult control asupra 
tuturor instalațiilor dvs. de securitate 
cu Honeywell MAXPRO® INTRUSION
Seria panourilor de control Honeywell MAXPRO® Intrusion oferă o soluție de detecție a efracției și control 
al accesului, complet integrată, găzduită în cloud. MAXPRO® Intrusion (MPI) face parte din familia  
de produse MAXPRO și utilizează MAXPRO® Cloud pentru configurare, întreținere și administrare.
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V-Plex® oferă o funcție de mente-
nanță care economisește timp și mun-
că, oferindu-vă posibilitatea de a 
 diagnostica și a identifica defectele. 
Aceasta înseamnă că profesioniștii în 
instalare și service pot ajunge în loca-
ție știind deja sursa exactă a proble-
mei. Apelurile de service devin mult 
mai eficiente, reducând timpul și cos-
turile cu forța de muncă asociate cu 
vizitele repetate.

Avantajele unei platforme de tip Cloud

Sistemul este ușor de instalat, utili-
zat și gestionat. Acesta aduce:

 Costuri reduse – Deoarece este 
bazată pe cloud, nu este nevoie să in-
stalați servere sau software. Pentru a-l 
achiziționa, instala și întreține, aveți 
nevoie doar de un browser de Internet 
și/sau o aplicație mobilă. Programarea 
mai multor locații durează mai degra-
bă ore decât zile, iar platforma poate 
fi operațională foarte rapid.

 Securitate ridicată – O soluție ba-
zată pe cloud va ajuta, de asemenea, 

la reducerea numărului de alarme 
 false pe care le întâmpinați. Deoarece 
este o soluție integrată, orice incidente 
pot fi identificate și tratate mai rapid. 
Orice timp de nefuncționare al siste-
mului este redus la minimum, datorită 
unui control continuu care monitori-
zează dispozitivele sistemului pentru 
eventuale defecțiuni sau pierderi de 
comunicații.

 Versatilitate sporită – O soluție 
scalabilă bazată pe cloud vă permite 
să vă bucurați de noi servicii și, de 
asemenea, vă ajută să vă asigurați in-
vestiția pentru viitor. Vizibilitatea asu-
pra sistemului dvs. de securitate este 
îmbunătățită prin caracteristici pre-
cum interfața intuitivă a utilizatorului și 
aplicația mobilă puternică, împreună 
cu un tablou de bord personalizabil 
care are capabilități de centralizare a 

vizualizării mai multor locații. Permisi-
unile și accesul pot fi gestionate cu 
ușurință asupra mai multor locații. În 
cele din urmă, orice actualizări de 
 firmware pot fi instalate de la distanță, 
iar software-ul nostru bazat pe cloud 
vă va ține la curent cu cele mai recente 
caracteristici și funcționalități.

Pe scurt, o platformă de securitate 
bazată pe cloud, de nouă generație, 
precum MAXPRO® Intrusion, vă va 
face viața mai ușoară, locațiile dvs. 
mai sigure, eficientizând în același 
timp și investițiile dvs. Și totul este 
susținut de stabilitatea financiară și de 
reputația de invidiat a Honeywell. 
Acest lucru se dovedește deja a fi o 
combinație câștigătoare pentru com-
paniile care doresc să-și eficientizeze 
sistemul de securitate, îmbunătățind 
în același timp rentabilitatea acestuia.

Honeywell Commercial Security 
E-mail: SecuritySEE@Honeywell.com

www.security.honeywell.com/ee/
www.maxprocloud.com/ee
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lații fixe și flexibile. Proiectate pentru trans-
miterea datelor la temperaturi scăzute și ri-
dicate.
 Seturi și soluții de cabluri personalizate. 
Prysmian Group este specializată în proiec-
tarea, fabricarea și livrarea de seturi de ca-
bluri personalizate cu diverse terminații, in-
clusiv cabluri de joasă și medie tensiune, 
cabluri de date, precum și cabluri cu fibră 
optică.
 Cabluri de specialitate. Diferite aplicații 
necesită configurații diferite. Pentru aplicații 
speciale precum EMC sau ulei fierbinte, 
avem cabluri special concepute.
 Cabluri cu fibră optică. Avem un program 
cuprinzător și specializat de seturi de ca-
bluri prefabricate, soluții și accesorii perso-
nalizate, pentru interior sau între turnuri și 
conexiune la rețea.
 Accesorii și componente Click-Fit®. Toa-
te produsele din gama Click-Fit® (inclusiv 
terminații exterioare, îmbinări, îmbinări Y 
(ramură) și conectori GIS/Transformator) 
se bazează pe conceptul Click-Fit® Plug & 
Power pentru accesorii de înaltă tensiune, 
care permit o ușurință și o viteză de asam-
blare optimă, fiabilitate maximă și funcțio-
nare fără întreținere, prin căi de cabluri pre-
gătite din fabrică (identice). Pentru a 
minimiza timpii de instalare offshore, cape-
tele cablurilor pot fi pregătite onshore și 

apoi instalate și fixate în interiorul turbinei 
offshore. 

Pentru interconectarea parcurilor 
solare și eoliene la rețea, Prysmian Ro-
mânia are soluții complete:
 Cabluri de înaltă tensiune 110-150 kV – 
soluția completă de cabluri, accesorii, in-
stalare;
 Cabluri de medie tensiune 20-30 KV;
 Cabluri DC pentru interconectarea 
 parcurilor solare.

Prysmian România, ca parte a grupului 
Prysmian, are un număr impresionant de 
proiecte solare și eoliene la care a participat 
nu numai ca furnizor, dar și cu know-how în 
definirea soluției de transport. 

Proiecte eoliene și solare
 Parc eolian Cogealac-Fântânele, 
România – 600 MW – constructor  
ENERGOBIT, beneficiar CEZ  
România;
 Parc eolian Casimcea I și II, România – 
200 MW – constructor ENERGOBIT, 
beneficiar VERBUND;
 Parc eolian Dorobanțu, România –  
45 MW – constructor ENERGOBIT, 
beneficiar OMV Petrom; 
 Parc eolian Topliceni, România –  
50 MW – constructor TEMPOS,  
beneficiar e.ON România; 

 Parc eolian Pantelimon, România –  
150 MW – constructor SCHNEIDER, 
beneficiar EWIND;
 Parc solar – Baykonur, Kazahstan –  
50 MV – constructor Metka, beneficiar 
UNITED GREEN; 
 Parc solar Mkat, Kazahstan – 130 MW – 
constructor Metka, beneficiar TOTAL;
 Proiect solar Branston, UK – 50 MW – 
beneficiar Low Carbon; 
 Parc solar Tutly, Uzbekistan – 120 MW 
– constructor Metka; 
 Parc solar Kozani, Grecia – 204 MW – 
constructor Juwi, beneficiar Hellenic 
Petroleum (livrări în curs);
 Parc solar Ilaka Parka 15 MW – con-
structor Metka – beneficiar PPC Greece;
 Proiect solar Pampa Tigre 100 MW, 
Chile – constructor Metka; 
 Parc solar Microvouni, Grecia – con-
structor Metka;
 Parc eolian Wielkopolska, Polonia –  
180 MW (cabluri înaltă tensiune pentru 
interconectare);
 Parc eolian Kolobrzeg, Polonia –  
150 MW.

Ca răspuns la această cerere, cablurile 
Prysmian ajută companiile din industria re-
generabilă din întreaga lume să transforme 
aceste noi oportunități în realitate. Tehno-
logiile noastre, care acoperă cablurile utili-
zate în centralele fotovoltaice, în parcurile 
eoliene onshore și offshore, funcționează 
în sectorul surselor regenerabile de ener-
gie, susținând operațiunile contractanților 
și dezvoltatorilor, operatorilor de rețele, 
integratorilor de sisteme și producătorilor 
de panouri. 

Prysmian Group este lider de piață în 
producția de cabluri de energie și teleco-
municații, iar oferta pentru tehnologiile 
regenerabile cuprinde cele mai noi și 
complexe soluții. Dacă ne referim la 
 parcurile eoliene offshore, Prysmian 
Group are cele mai complexe soluții de 
transport al energiei electrice. Prysmian 
Group e lider mondial în proiecte de in-
terconectare submarine. Pe lângă flota 
impresionantă de nave capabile să poze-
ze cablurile pe fundul oceanelor, 
 Prysmian Group oferă soluții complete de 
cabluri pentru transportul energiei 
 (https://www.prysmiangroup.com).

Cabluri utilizate în parcuri solare 

Reflectând angajamentul nostru atât 
față de inovație, cât și de durabilitate, ofe-
rim o gamă completă de produse solare și 
fotovoltaice de calitate, renumite în dome-
niu pentru instalarea lor ușoară, fiabilita-
tea și atributele de longevitate și res-
pectarea tuturor standardelor 
internaționale majore. Tehnologi-
ile noastre lucrează din greu în 
sectorul surselor regenera-
bile de energie, susținând 
operațiu nile contracto-
rilor, dezvoltatorilor, 
operatorilor de 
rețele, produ-
cătorilor de 
p a n o u r i 
fotovol-
taice, 

integratorilor de sisteme de generare a 
ener giei fotovoltaice și chiar parcuri solare 
 întregi.

Cabluri Solare

TECSUN (PV) 
Singurul cablu fotovoltaic certificat de 

VDE acc. conform EN 50618 la nivel mondial
Radiațiile UV, umiditatea și variațiile de 

temperatură pot determina cablurile foto-
voltaice să devină poroase în timp. 
 TECSUN (PV) garantează o protecție de 
înaltă calitate și pe termen lung împotriva 
defecțiunilor, datorită unui strat dublu de 
izolație HEPR pe bază de cauciuc și înveliș 
exterior EVA. Cablurile noastre fotovoltai-
ce sunt potrivite pentru instalarea subtera-
nă din 2003 – fără a avea vreun singur inci-
dent de izolație. În plus, cablul TECSUN 
(PV) S3Z2Z2-K pentru invertoare centrale 

are o rezistență crescută la tem-
peratură de 120°C.

Astăzi există peste 1.000.000.000 de 
metri de cabluri TECSUN instalate în lume 
– suficiente pentru a înconjura Pământul 
de 25 de ori dacă ar fi întinse într-o singură 
linie. 

Câteva exemple unde TECSUN a fost 
instalat: 
 Chile 300 MW 
 Egipt 400 MW 
 Germania 1,5 GW 
 Japonia 350 MW 

 Kazahstan 250 MW 
 Mexic 370 MW 
 Olanda 500 MW 
 Ucraina 150 MW

Cabluri utilizate în turbine eoliene
Cablurile noastre, utilizate în operarea 

turbinelor eoliene și a turnurilor, lucrează 
din greu în sectorul surselor regenerabile 
de energie, susținând activitatea producă-
torilor, contractorilor și dezvoltatorilor de 
turbine. Oferim o gamă de cabluri, acce-
sorii și servicii pentru toate aplicațiile de 
generare a energiei eoliene, de la genera-
tor la rețea. Aplicând mulți ani de experi-
ență și capacități globale, Prysmian oferă 
una dintre cele mai dovedite și cuprinză-
toare game de produse din lume pentru 
generatoare de energie eoliană:
 Cabluri de medie și înaltă tensiune pentru 
clase de tensiune de putere de la 6 kV până 
la 66 kV – oferim cabluri flexibile unifilare și 
multifilare MV și HV unice. Sunt optimizate 
pentru tensiuni de răsucire în turnurile eoli-
enelor la temperaturi de până la -40°C.
 Cabluri de joasă tensiune, de ex. pentru 
conexiunea de la generator la transformator 
în josul turnului. Complet optimizat pentru 
răsucire la temperaturi ridicate și scăzute.
 Cabluri de control din cupru și cabluri de 
date cu fibră optică pentru utilizare în insta-

Cabluri Prysmian pentru
Energie regenerabilă

Pentru a satisface o nevoie tot 
mai mare de energie, lumea se 
îndreaptă din ce în ce mai mult 
către energia regenerabilă și 
din surse durabile. 

Accesați portofoliul nostru de produse la  
https://ro-catalogue.prysmiangroup.com/  

și contactați-ne pentru detalii la:  
infocables-ro@prysmiangroup.com
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Trei scenarii demonstrează în mod 
clar faptul că tehnica instalațiilor elec-
trice trebuie să intre în mod conștient 
în atenția ingineriei și a responsabililor 
privind costurile totale și că aceasta 
nu poate fi pur și simplu un factor se-
cundar. 

În urmă cu mult timp, în construcția 
de mașini domina jocul clasic de rol al 
instalației electrice. Întreaga tehnică 
de control a fost plasată în panoul de 
comandă și conectată în teren cu aju-
torul unui nivel mare de blocuri termi-
nale, atât de senzori, cât și de actua-
tori. Multe componente individuale, a 
căror compatibilitate a fost asociată 
cu rata de erori a unui sistem, au im-
plicat costuri mari de montaj și punere 
în funcțiune care se repetă de la o ma-
șină la alta. Conexiunile cu ștecher 
standardizate erau o raritate și, dacă 
existau, trebuiau să fie asamblate ma-
nual, ceea ce necesita un oarecare 
efort.

În trecut, energia și datele erau dis-
tribuite la periferia mașinii cu cutii ter-
minale detașate separat. Cablajul pa-
ralel clasic a fost astfel mutat rapid de 
la panoul de comandă în teren. Astfel, 
efortul de instalare a fost ușor îmbu-
nătățit, însă sursele de eroare au cres-
cut din cauza nivelurilor suplimentare 
de terminale. Și în afară de depanarea 
dificilă și consumatoare de timp a 
scurtcircuitelor și suprasarcinilor, au 

apărut adesea erori de cablare între 
panoul de comandă și elementele pe-
riferice. Acest lucru a cauzat perioade 
lungi de nefuncționare și întreruperea 
producției.

Astăzi, nivelul IO este mutat, de 
preferință, direct în imediata vecinăta-
te a procesului la senzori și actuatori, 
ceea ce reduce semnificativ dimensiu-
nea panoului de comandă. Beneficiile 
rezultă din componentele sistemului 
care pot fi conectate cu fișă și conexi-
unile cu ștecher extrudate, testate, cu 
lungimi variabile ale cablului, care 
sunt etanșe la IP67 și rezistente la vi-
brații. Scade complexitatea montajului 
electric, care necesită mult mai puțin 

timp. Erorile de cablare sunt elimina-
te, economisind în totalitate timpul și 
nervii în timpul punerii în funcțiune. 

Și mâine? Indiferent cât de departe 
priviți în viitor, nu se pot realiza eco-
nomii semnificative de costuri fără o 
abordare orientată spre sistem și teh-
nică de instalare aplicată în mod țintit. 
Cu conceptele personalizate ale 
Murrelektronik și componentele sale 
de sistem se realizează, pe lângă re-
ducerile totale de costuri de până la 
30%, îmbunătățiri tehnologice prin 
funcționalități inovatoare de diagnosti-
care – un plus de valoare ideal pentru 
constructorii de mașini, dar și pentru 
operatori. 

Conexiunea corectă identificată, 
pericolul pentru costuri eliminat!

Toți cei implicați, care sunt respon-
sabili pentru costuri în cadrul compa-
niei, contribuie, prin abordări globale 
ale sistemului și prin tehnica de insta-
lare utilizată în mod țintit, la reducerea 
costurilor totale pentru conectarea 
electrică a mașinilor – de la achiziție, 
construcție și instalație electrică până 
la punere în funcțiune. În fiecare pozi-
ție, există potențialul de a vedea tehni-
ca de instalare ca pe un element cen-
tral al rentabilității, ceea ce face ca 
planificarea, construcția și producția 
să fie mai flexibile, mai simple și, în fi-
nal, mai eficiente.

Proiectarea poate fi simplificată cu 
o instalație de câmp IP67 conectabilă 
cu fișă în loc de cutii terminale costisi-
toare? Mai puțini furnizori cu compo-
nente standardizate și preconfecționa-
te permit o soluție de sistem 
concertată? Modulele SPS EA pot fi 
înlocuite cu module descentralizate 
Fieldbus EA? Pot fi evitate fasciculele 
de cabluri haotice și traseele de cablu 
cu cutii de distribuție în imediata apro-
piere a senzorilor și actuatorilor? Co-
nexiunile cu cablu conectabile cu fișă, 

dens încapsulate, sunt proiectate pen-
tru terminale în loc de încărcătoare in-
dividuale, permițând asamblarea, 
 service-ul și întreținerea mai rapide și 
fără erori? Cum se poate obține un 
concept de diagnoză ușor de interpre-
tat în ceea ce privește creșterea dispo-
nibilității utilajelor pentru operatorul 
mașinii?

Conectivitatea ca tehnologie-cheie

Murrelektronik oferă răspunsuri și 
soluții sofisticate la aceste întrebări 
pentru toți clienții. Tehnica de instalare 
a mașinilor și utilajelor poate adopta 
multe forme. Tehnologia eficientă de 
instalare personalizată deschide po-
tențiale enorme de economisire prin 
viziunea asupra situației orientată spre 
sistem, potențiale care sunt oferite ca 
suport pentru adoptarea deciziilor. 
Acestea sunt modalități de a privi lu-
crurile care intră în sfera de compe-
tență a diverșilor ingineri mecatroniști 
și specialiști implicați, dar arată toto-

dată și conducerii și consiliului de ad-
ministrație cum pot fi evitați marii ge-
neratori de costuri.

Din punctul de vedere al Murr-
elektronik, conceptul de sistem as-
cunde oportunități și potențiale ne-
exploatate încă. Identificarea și 
scoaterea la lumină a acestora împre-
ună cu clientul crește disponibilitatea 
mașinii, adesea împreună cu tehnica 
simplificată de instalare și funcțiile in-
teligente de diagnosticare. Este nece-
sar să se preia această perspectivă 
asupra sistemului împreună cu specia-
liștii Murrelektronik pentru a verifica 
unde se pot obține în mod explicit re-
ducerile costurilor promise de 30%. În 
orice caz, puteți obține o perspectivă 
mai bună cu privire la modul în care 
puteți analiza mai atent tehnica de in-
stalare a propriilor proiectanți electri-
cieni și a companiilor de punere în 
funcțiune și modul în care puteți opti-
miza astfel proiectele viitoare pe pro-
pria răspundere.

Generatorii de costuri  
în tehnica de instalare

Murrelektronik GmbH
Concorde Business Park D2/11

A-2320 Schwechat

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

mail@murrelektronik.at

Construcții de mașini. Încă din etapa incipientă a ingineriei, tehnologia instalațiilor electrice ascunde 
generatori de costuri care pot fi eradicați cu concepte orientate spre sistem și tehnică de automatizare 
descentralizată. Murrelektronik oferă diverse scenarii de soluții cu privire la metodele și conceptele 
adecvate pentru nevoile individuale ale constructorilor de mașini și la modul de a crește standardizarea și 
eficiența în instalațiile electrice, soluții care reduc, de asemenea, costurile cu până la 30%.

Încă de la începutul ingineriei, în cadrul construcției se iau deciziile care generează mai mult de două treimi din costuri în ceea ce privește 
tehnica de instalare. Există, de asemenea, un mare potențial pentru mașini speciale.

Costuri de instalare utilizând exemplul unei mașini în serie
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Provocări și soluții privind 
protecția împotriva incendiilor 

într-un depozit modern
Schimbările continue din industria depozitelor creează probleme de siguranță noi și complexe,  
în special în ceea ce privește protecția împotriva incendiilor, însă un sprijin corespunzător din partea 
specialiștilor poate contribui în mare măsură la abordarea provocărilor.

Rolul depozitelor este în continuă 
transformare, acest trend fiind accele-
rat de pandemia actuală. Depozitele nu 
mai sunt simple spații de depozitare, ci 
reprezintă o parte esențială a rețelelor 
de logistică și de aprovizionare cu amă-
nuntul, având un nivel ridicat de auto-
matizare. Depozitul modern este un 
centru sofisticat, informatizat și extrem 
de eficient. În același timp, acesta poa-
te reprezenta și un mediu greu de gesti-
onat din punct de vedere al siguranței 
la incendiu.

În spațiile mari și deschise, cu valori 
ridicate ale fluxului de aer, fumul se di-
luează rapid, ceea ce împiedică de cele 
mai multe ori semnalarea alarmelor la 
timp, deoarece senzorii detectoarelor 
tradiționale sunt plasați în apropierea 
sau la nivelul tavanului pentru a detecta 
fumul care se ridică. Pe lângă tavanele 
înalte, depozitele prezintă și alte provo-

cări legate de detectarea fumului. Sis-
temul de climatizare (HVAC) sau venti-
lația naturală pot devia fumul de la 
detectoarele punctuale, în timp ce stra-
tul de aer cald, generat de cele mai 
multe ori de o izolație termică de slabă 
calitate, poate împiedica fumul să mai 
ajungă la detectoare. Rafturile și echi-
pamentele de depozitare pot, la rândul 
lor, să împiedice detectarea fumului, 
„ascunzând“ astfel incendiul până la 
manifestarea lui intensă. 

Amploarea problemei este substan-
țială. Conform celor mai recente statis-
tici din Statele Unite ale Americii, reali-
zate de Asociația Națională pentru 
Protecția împotriva Incendiilor (NFPA) 
în 2018, la nivel național s-au înregis-
trat 27.000 de incendii în instalații de 
depozitare1. La fel de îngrijorătoare 
sunt și alarmele false. Statisticile reali-
zate de guvernul Regatului Unit în 2019 
arată că cel puțin 4 din 10 incidente în 
care au intervenit serviciile engleze de 
combatere a incendiilor și de salvare au 
fost, de fapt, alarme false. Aproape 
două treimi (67%) dintre aceste alarme 
false au fost cauzate de sistemele de 
detectare a incendiilor, care s-au de-
clanșat din pricina unei erori umane sau 
a unei funcționări necorespunzătoare2. 

Aceste tipuri de probleme sunt uni-
versale, motiv pentru care detectoarele 
și sistemele de alarmare vocală avan-
sate devin esențiale pentru menținerea 
depozitelor în siguranță.

Tehnologii de siguranță dedicate

Honeywell dezvoltă soluții persona-
lizate de securitate și de siguranță la 
incendiu de zeci de ani. Știm cât de im-
portantă este avertizarea timpurie 
 într-un depozit, atât pentru siguranța 
persoanelor aflate înăuntru, cât și pen-
tru protejarea bunurilor și a întregii lo-
cații. Soluțiile noastre, concepute pen-
tru a răspunde nevoilor specifice de 
siguranță ale depozitelor de toate di-
mensiunile, pot îmbunătăți nivelul de 
siguranță prin utilizarea de alarme la 
incendiu și alarme vocale progresive 
împreună cu tehnologii de siguranță 
dedicate.

Pentru o implementare adecvată a 
tuturor acestor elemente sunt necesare 
echipamente care să satisfacă nevoile 

1  Fire Loss in the United States During 2019, NFPA, publicat în: 
septembrie 2020 [accesat în: 16 august 2021]
2 Fire statistics table 0104: fire false alarms by reason for false alarm, 
Gov.uk Home Office, 12 august 2021 [accesat în: 16 august 2021] 

fiecărei locații. De asemenea, proble-
mele existente trebuie înțelese în pro-
funzime. De exemplu, în cazul detec-
toarelor de fum este important să avem 
în vedere timpul de activare, fapt care 
este în principal o chestiune legată de 
sensibilitatea acestora. Cu cât sensibi-
litatea este mai mare, cu atât concen-
trația de fum necesară pentru activarea 
detectorului este mai mică. Sensibilita-
tea detectoarelor de fum poate varia 
semnificativ de la o tehnologie la alta. 
Așadar, este extrem de important să se 
specifice care sistem de detectare este 
adecvat riscului de incendiu. 

Din aceste motive, Honeywell reco-
mandă o abordare bazată pe perfor-
manță (PBD – Performance Based De-
sign), adaptată la cerințele specifice 
fiecărui depozit, atunci când se proiec-
tează sisteme de detectare la incendiu 
și de stingere a incendiului. De exem-
plu, ar putea fi necesară adaptarea 
amplasării detectoarelor sau a distanței 
dintre punctele de prelevare astfel încât 
să corespundă unor condiții specifice. 
De asemenea, ar putea fi necesară uti-
lizarea de sisteme de control al accesu-
lui și CCTV pentru protejarea adecvată 
a unei clădiri. 

Acces la expertiză

Managerii de depozite au deja foarte 
multe responsabilități, fără să mai luăm 
în calcul modernizarea sistemelor de 
protecție împotriva incendiilor. Din 
acest motiv, Honeywell a creat un eve-
niment online dedicat industriei depo-
zitelor cu scopul de a explica aspectele 
care trebuie avute în vedere în momen-
tul implementării unei soluții complete 
de siguranță împotriva incendiilor.

Seminarul, care face parte din pro-
gramul Honeywell Beyond, va oferi în-
drumări, analize și informații specifice 
industriei cu privire la problemele de 
asamblare a celor mai bune soluții și la 
modul de soluționare 
a acestora. Pentru in-
formații suplimenta-
re, vizitați website-ul 
nostru și abonați-vă 
la newsletter utilizând 
codul QR alăturat.

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

hls-romania@honeywell.com

44  |  ELECTRICIANUL 6/2021 ELECTRICIANUL 6/2021  |  45  

PROTECȚIE LA INCENDIU PROTECȚIE LA INCENDIU



Recent, comunitatea de standardi-
zare de la nivel internațional a revizu-
it trei standarde esențiale utilizate în 
industria bateriilor (care aparțin seriei 
IEC 60086), pentru a ține pasul cu 
cele mai recente progrese din dome-
niu. Standardele au fost adoptate și 
publicate de către ASRO la nivel nați-
onal, cu versiune în limba engleză, 
astfel:
 SR EN IEC 60086-1:2021 – Baterii 

electrice. Partea 1. Aspecte generale, 
care specifică metodele de încercare 
standardizate pentru celulele și bate-
riile primare (face referire la dimensiu-
nile, nomenclatura, configurațiile ter-
minalelor, marcajele, metodele de 
încercare, performanța, siguranța și 
aspectele de mediu ale bateriilor elec-
trice). Această nouă ediție include in-
formații adiționale privind valabilitatea 
testelor bateriilor și o anexă suplimen-
tară (Anexa H);
 SR EN IEC 60086-2:2021 – Baterii 

electrice. Partea 2. Specificații fizice și 
electrice, care se aplică bateriilor pri-
mare bazate pe sisteme electrochimice 
standardizate și prezintă dimensiunile 
acestora, condițiile încercărilor de des-
cărcare și prescripțiile de performanță 
pentru descărcare. Standardul com-
pletează cerințele din SR EN IEC 
60086-1;
 SR EN IEC 60086-3:2021 – Baterii 

electrice. Partea 3. Baterii pentru ceas, 
care specifică dimensiunile, metodele 

de încercare și cerințele de performan-
ță și siguranță pentru ceasuri.

În ultimii ani, bateriile secundare, re-
încărcabile, au ieșit mai mult în evidență 
în special datorită dispozitivelor mobile 
utilizate la scară largă (precum telefoa-
nele mobile sau tabletele) ori a creșterii 
achiziționării vehiculelor electrice. 
Acestea au fost considerate „mai puțin 
risipitoare“ în comparație cu bateriile 
primare, uzate, care trebuiau aruncate. 
Dar acest fapt nu a minimizat totuși im-
portanța bateriilor primare: ar fi mai 
degrabă vorba despre utilizarea bateri-
ei potrivite pentru dispozitivul potrivit 
(indiferent dacă ne referim la cele pri-
mare sau la cele secundare). Trebuie 
ținut cont, în acest sens, de faptul că 
bateriile electrice primare sunt mai efi-
ciente din punct de vedere energetic 
pentru dispozitivele care necesită un 
consum redus de energie și care nu sunt 
utilizate în mod constant (unele dintre 
acestea putând funcționa ani în șir cu 
aceeași/aceleași baterie/baterii). 

Tot în seria anterior menționată re-
găsim și standardele SR EN IEC 60086-
4:2019 cu amendamentele sale și SR 
EN 60086-5:2017, care fac referire la 
cerințele și recomandările de securitate 
ale bateriilor electrice, dar și SR EN 
IEC 60086-6:2020 care abordează as-
pectele de mediu.

Așadar, bateriile primare vor conti-
nua să fie utilizate și mai mult în viitor 
cu ajutorul standardelor de perfor-

manță, securitate și de mediu menite să 
sprijine crearea unui viitor sustenabil. 

Pentru achiziționarea standardelor, 
accesați magazinul online al ASRO:  
https://magazin.asro.ro/.

Despre ASRO

ASRO – Organismul Național de 
Standardizare – este platforma națio-
nală pentru elaborarea și adoptarea 
standardelor europene și internaționa-
le, precum și pentru elaborarea stan-
dardelor române originale.

Ca parte a comunității globale de 
standardizare, fiind membru al ISO, 
IEC, CEN, CENELEC și ETSI, ASRO 
joacă un rol important în punerea la 
dispoziție, pentru o gamă tot mai largă 
de părți interesate, a unei platforme 
ușor accesibile, necesară pentru parti-
ciparea la activitatea de standardizare 
a acestor organizații. 

Prin participarea în cadrul activității 
de standardizare, fiecare membru este 
la curent cu noile procese tehnologice 
standardizate, poate susține punctul de 
vedere cu privire la conținutul proiecte-
lor de standarde în curs de elaborare și 
își poate adapta din timp modul de lu-
cru pentru a respecta cerințele stan-
dardizate la nivel european.

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

Twitter: @RoStandard

Noi ediții ale standardelor  
pentru bateriile primare

Telecomenzi, ceasuri, jucării, alarme, 
stimulatoare cardiace, aplicații cu senzori... 
și lista dispozitivelor care utilizează baterii 
primare poate continua la nesfârșit. Deși 
se spune că acestea vor fi treptat eliminate 
și înlocuite cu bateriile reîncărcabile, 
realitatea bateriilor primare este mult mai 
complexă decât s-ar crede și neagă această 
teorie. Numărul bateriilor existente pe 
piața globală este în creștere (cu o cerere 
surprinzătoare din partea domeniului 
medical) deoarece pentru multe dintre 
dispozitivele utilizate în viața de zi cu zi nu 
există posibilitatea conectării la o rețea 
electrică. Acestea sunt, de asemenea, 
ușor de reciclat și oferă o soluție eficientă 
din punct de vedere energetic pentru mai 
multe aplicații. În plus, datorită evoluțiilor 
tehnologice din ultimele două decenii, 
bateriile electrice au devenit din ce în ce mai 
mici, și totodată, mai performante.
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funcția de control de la distanță (tele-
comandă) a generatorului de către re-
ceptor.

Generatoarele CARLOC, cu putere 
de ieșire de 5 W, respectiv de 12 W, 
oferă frecvențe pentru cuplajul galva-
nic și inductiv, selectabile de la 50 Hz 
la 200 kHz, modul de identificare al 
sensului curentului de ieșire și funcția 
de localizare a defectelor de izolație/
manta. Pentru modelul PRO este dis-

ponibilă și funcția de telecomandă, 
așa cum s-a menționat.

Configurarea receptorului prin acti-
varea sau dezactivarea funcțiilor, 
 respectiv selectarea frecvențelor la 
care are acces utilizatorul, se poate 
realiza și cu ajutorul unui calculator 
PC. Opțional, sunt disponibile sonda 
de pas pentru localizarea defectelor 
de manta, sonda stetoscop cu tijă fle-
xibilă pentru identificarea cablurilor în 

mănunchi și adaptorul tip talpă EML 
pentru localizarea markerilor electro-
magnetici utilizați pentru marcarea re-
țelelor de utilități publice ca și a punc-
telor specifice de pe acestea.

Afișajul are un contrast ridicat pen-
tru o vizibilitate bună a display-ului, în 
timpul zilei, în lumină puternică, dar și 
noaptea. Afișarea direcției curentului 
pentru identificarea clară a liniei ur-
mărite, generatorul cu două semnale 
de ieșire pentru a distinge între liniile 
adiacente, gradul de protecție IP 65 
care asigură o performanță excelentă 
în condiții de praf, murdărie sau umi-
ditate, ca și cele 100 de frecvențe con-
figurabile de către utilizator (de la 50 
Hz la 200 kHz) sunt doar câteva dintre 
avantajele oferite de CARLOC.

Versiunea PRO a echipamentului 
oferă în plus: conexiune Bluetooth® 
pentru a conecta un receptor GPS și 
pentru a facilita transferul de date, 
funcția de măsurare a adâncimii, in-
clusiv în laterala traseului, atunci când 
nu putem trece pe deasupra liniei țin-
tă, măsurarea interferenței ambientale 
(AIM), tehnologie care permite alege-
rea celei mai bune frecvențe. De ase-
menea, oferă posibilitatea de a schim-
ba frecvența și modifica nivelul de 
putere furnizate de generator prin 

Megger Germany GmbH
Reprezentanță în România:

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

Noul sistem de localizare 
cabluri și trasee subterane 

CARLOC

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

Sistemul de localizare cabluri 
și trasee îngropate CARLOC 
(Cable And Route Locator) 
vă arată traseul corect rapid 
și în siguranță. Combinația 
dintre procesarea inteligentă 
a semnalului și modurile 
de operare flexibile vă 
economisește timp și bani. 
Mulțumită tehnologiei AIM, 
vă este sugerată de către 
instrument cea mai bună 
frecvență posibilă dintre cele 
100 de frecvențe disponibile.
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Certificate global, Axis anunță noile camere 
cu protecție împotriva exploziilor, 

destinate utilizării în zonele cu risc crescut

AXIS XPQ1785 este o cameră PTZ 
care permite supravegherea comple-
tă a fiecărei situații. Camera oferă o 
rezoluție de 1080p cu zoom optic de 
32x și unghi continuu de panoramare 
la 360° și până la 200°/secundă. 
AXIS XFQ1798 este o cameră fixă 
echipată cu un senzor puternic de 
imagine de 4/3" și extrem de sensibil 
la lumină, care oferă o rezoluție su-
perioară de 4K la 30 fps. Ambele mo-
dele beneficiază de 5 ani de garanție 
și sunt fabricate din oțel inoxidabil 
(316L) cu certificare de Clasa I/II/III 
Divizia 1 și Zona 1, 21, IIC și IIIC la 
nivel mondial, fiind destinate utilizării 
în zonele periculoase (în conformitate 
cu standardele NEC, CEC, IECEx, 
ATEX și alte standarde). Camerele au 
încorporat un sistem de alertă la de-
tectarea fumului care monitorizează 
continuu mediile potențial inflamabile 
pentru depistarea oricăror semne de 
fum sau foc și pot trimite alerte dacă 
detectează foc sau fum, ajutând ast-
fel la protejarea personalului, preve-
nirea și limitarea daunelor.

Caracteristicile principale includ:
 Certificări Ex la nivel mondial;
 Sistem analitic de alertă la de-

tectarea fumului;
 Funcționare între -60°C și 60°C 

(între -76°F și 140°F);
 Versiune fixă cu rezoluție de 4K 

la 30 fps;
 Versiune PTZ cu rezoluție de 

1080p și zoom optic de 32x.

Aceste camere robuste cu protecție 
împotriva exploziilor ajută la monito-
rizarea de la distanță a proceselor de 
producție, astfel încât personalul să 
nu mai fie trimis în mediile cu poten-
țial explozibil cu acces restricționat 
decât dacă este absolut necesar. De-
oarece camera este conectată direct 
la rețeaua de alimentare electrică 
(110-230 VAC) și la rețeaua de comu-
nicare (Ethernet + port SFP pentru 
cablu din fibră optică/cablu coaxial), 
nu mai este necesară o sursă de ali-
mentare suplimentară. Aceste mode-

le de camere vor fi disponibile prin 
intermediul rețelei de distribuitori 
Axis în perioada următoare.

Despre Axis Communications

Axis contribuie la dezvoltarea unei 
lumi mai inteligente și mai sigure prin 
crearea de soluții inovative, care ajută 
la îmbunătățirea securității și oferă 
noi moduri de dezvoltare a afacerilor. 
Ca lider al industriei de echipamente 
video de rețea, Axis oferă produse și 
servicii de supraveghere și analiză vi-
deo, control acces și sisteme audio 
complete. Axis are peste 3.000 de 
angajați în peste 50 de țări și colabo-
rează cu parteneri din întreaga lume 
pentru a oferi soluții. Fondată în 
1984, Axis este o companie cu sediul 
în Suedia, listată la bursa NASDAQ 
Stockholm sub numele de AXIS. Pen-
tru mai multe informații despre Axis, 
vizitați site-ul: www.axis.com. Live la: 
https://www.facebook.com/Axis-
CommunicationsRomania/.

Axis Communications, lider 
global în echipamente video 
de rețea, a anunțat la nivel 
internațional lansarea a 
două noi camere cu protecție 
împotriva exploziilor, 
concepute să monitorizeze 
zonele largi și care permit 
alerte automate de fiecare 
dată când se detectează foc 
sau fum. Camerele sunt ideale 
pentru aplicațiile de protecție a 
sănătății, siguranței și mediului 
(HSE) din spațiile potențial 
inflamabile, dispunând de 
certificare Ex la nivel global.
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