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MAI MULTE IPOSTAZE, ACEEAȘI POVESTE, 
MAI MULTE BLOCURI MULTIPRIZĂ, ACEEAȘI LOCUINȚĂ 

Acasă devine astfel locul în care ești mai liniștit, pentru că ai mai multă predictibilitate. Iar pentru fiecare situație 
sau idee imprevizibilă, ai la dispoziție produse care te ajută.
Indiferent de ceea ce faci și cât spațiu ai la dispoziție, blocurile multipriză Legrand îţi simplifică și eficientizează viața. 
Soluții practice, ingenioase și atractive, aflate întotdeauna la îndemână.

DESIGN EXCLUSIV PENTRU INTEGRARE PERFECTĂ ÎN ZONA TV
DEPOZITARE, ORGANIZARE, PROTECȚIE

BLOC MULTIPRIZĂ PENTRU INTEGRARE 
DISCRETĂ ÎN ZONA MULTIMEDIA 

Blocul multipriză pentru zona TV îți permite să conectezi și 
să alimentezi până la 8 dispozitive și să organizezi cablurile. 
Zona ta multimedia nu a mai fost niciodată atât de bine 
organizată! 

De asemenea, blocul multipriză îți protejează dispozitivele 
multimedia împotriva trăsnetelor, datorită protecției 
integrate la supratensiune.

Se integrează perfect în mobilier și în cadrul echipamentelor multimedia. 
Legrand deține brevetul exclusiv pentru priza plată: elementul mobil al prizei se deplasează numai când se introduce un 
ștecăr. Astfel, beneficiezi de o priză sigură și cu un aspect plăcut, care previne acumularea prafului.

LEGRAND
PATENT

LEGRAND LANSEAZĂ NOUA GAMĂ DE BLOCURI MULTIPRIZĂ MOBILE

NOI SOLUȚII
PENTRU 
CONECTARE,
(RE)ÎNCĂRCARE, 
ORGANIZARE



PROIECTATE PENTRU IUBITORII DE TEHNOLOGIE
COMPACTE, PRACTICE, LA ÎNDEMÂNĂ.

BLOC MULTIPRIZĂ COMPACT ȘI COMOD 
CU ÎNCĂRCĂTOR WIRELESS, CU INDUCȚIE

Cu stația de încărcare wireless îți poți alimenta prin inducție 
smartphone-ul, eficient și fără a conecta un cablu, sau prin 
utilizarea prizelor USB de tip A și USB de tip C.

ALIMENTEAZĂ DISPOZITIVELE 
ȘI ELIBEREAZĂ SPAȚIUL DE LUCRU

În ceea ce privește blocul multipriză cu clipsare, acesta 
permite conectarea dispozitivelor cu alimentare permanentă, 
precum și încărcarea celor mobile fără aglomerarea 
suprafețelor.

Blocul multipriză cu inducție este soluția ideală pentru acasă sau la birou. 
Poți pune smartphone-ul pe suprafața aderentă, înclinată și îți poți verifica 
mesajele în timp ce telefonul se încarcă fără fir și în deplină siguranță.
Stația de încărcare este disponibilă în două variante de culoare, pentru a se 
integra ușor în mediul de lucru sau în zonele în care îți petreci timpul liber.

Blocul multipriză cu clipsare permite conectarea dispozitivelor cu alimentare 
permanentă, precum și încărcarea celor mobile fără aglomerarea
suprafețelor.
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ERGONOMICE, CU DESIGN INGENIOS. IDEALE PENTRU BUCĂTĂRIE

CONECTEAZĂ TOTUL SIMPLU. PENTRU NEVOILE DE ZI CU ZI

BLOC MULTIPRIZĂ UNGHIULAR

Blocul multipriză unghiular este proiectat pentru a se 
integra perfect în suprafața ta de lucru.
Suprafața ta de lucru este întotdeauna optimizată.

BLOC MULTIPRIZĂ CU STATIV PENTRU 
TABLETĂ
Adori să gătești și să folosești tableta pentru a urmări o 
rețetă sau să asculți muzică? Blocul multipriză cu stativ 
pentru tabletă și cel unghiular îți permit să conectezi toate 
dispozitivele mobile și electrice în timp ce te bucuri de o 
suprafață de lucru bine organizată.

180°

BLOC MULTIPRIZĂ 
CARE OFERĂ CEVA ÎN PLUS...
O soluție de design marca Legrand, care simplifică și mai 
mult toate modurile de utilizare. O formă cilindrică unică 
și ingenioasă pentru un plus de confort. Datorită blocului 
rotativ, îți poți orienta prizele în funcție de nevoi.

ADAPTOR DUBLU EXTRAPLAT 
CU ÎNCĂRCĂTOR USB 
Adaptorul dublu extraplat se conectează pur și simplu la o 
priză. Ai la dispoziție două prize 2P dedesubt, precum și prize 
USB de tip A și USB de tip C pentru încărcarea dispozitivelor. 
Poți pune smartphone-ul pe suportul încorporat pentru o 
încărcare mai sigură. 
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Evenimentele din ultimele 16 luni au 
pus accentul categoric pe soluții 
digitale și modele de business. Cu 
lansarea zenon 10, specialistul 
software COPA-DATA vine în întâmpi-
narea acestor provocări din industria 
farmaceutică și facilitează conforma-
rea cu reglementările în vigoare și 
integritatea datelor. 

Fuziunea dintre OT și IT

Automatizarea și digitalizarea 
sectoarelor energetice și de producție 
au fost în ADN-ul producătorului de 
software, COPA-DATA, de mai bine de 
30 de ani. „Văd zenon azi ca sinonim 
cu fuziunea dintre OT și IT. Cu zenon 
10, avem platforma perfectă pentru a 
le face cunoștință sistemelor de pro- 
ducție cu IT. În viitor, vor fi mai multe 
instrumente și servicii care să comple-
teze întregul pachet. Însă zenon 10 are 
deja toate piesele importante“, ne 
spune fondatorul și CEO COPA-DATA, 
Thomas Punzenberger.

Mulți producători de mașini de 
succes din industria farmaceutică se 
bazează pe ergonomia și utilizarea 
ușoară a platformei software zenon 
pentru a-și controla mașinile. 

Folosind Batch Control în concor-
danță cu ISA-88, conformitate simplă 
cu FDA 21 CFR Part 11, abordări 
pentru producție continuă, opțiuni HMI 
de ultimă generație pentru producăto-
rii de mașini, precum și soluții software 

compatibile cu GAMP5 category 4, 
zenon a furnizat de mulți ani o gamă 
completă de soluții pentru industria 
farmaceutică. În toate aceste zone, 
odată cu zenon 10 au fost aduse 
îmbunătățiri suplimentare. 

eSignature

Cu noile funcții legate de eSignature 
din zenon 10, integritatea datelor în 
medii reglementate-GMP a fost 
îmbunătățită. eSignature urmărește cu 
strictețe principiul ALCOA. Acesta 
presupune că datele înregistrate 
trebuie să fie stocate într-un mod 
atribuibil, lizibil, clar și precis. „Plat-
forma software zenon a fost cu mult 
îmbunătățită datorită feedback-ului 
constructiv primit din partea industriei 
farmaceutice și a constructorilor de 
mașini din acest domeniu în ultimii ani. 
eSignature va ușura considerabil 
munca multor companii din acest 
domeniu“, declară Bernhard Korten, 
Industry Manager Pharmaceutical, 
COPA-DATA.

Autorizarea se poate face în trei 
pași. Drept urmare, schimbarea unui 
operator trebuie să fie mai întâi 
verificată de către o altă persoană și 
apoi aprobată de o alta cu un nivel de 

utilizator superior. Numai în acest fel 
este acceptată schimbarea de către 
sistem. Toți acești pași sunt înregistrați 
corespunzător, într-o manieră atribui-
bilă în Audit Trail cu înregistrare a 
semnăturii unice. În acest proces, 
eSignature poate fi, de asemenea, 
integrat în two-step mode, în diferitele 
aplicații zenon. Acest pas este ușor de 
configurat în zenon Engineering 
Studio. 

Pentru a salva și gestiona centralizat 
datele originale ale unui proces de 
fabricație, este disponibil zenon 10 
smart data storage. Alarmele, eveni-
mentele și valorile înregistrate sunt 
salvate într-o bază de date centrală. 
Integritatea datelor relevante-GMP 
este asigurată de mecanismele de 
securitate SQL sau de baza de stocare 
internă a zenon Service Grid. Locația 
centrală de stocare asigură o adminis-
trare simplă și reduce mentenanța prin 
funcții de back-up și restore. Serverul 
bazei de date poate rula într-un mediu 
virtual și, de asemenea, pot fi făcute 
conexiuni securizate cu aplicații terțe. 

COPA-DATA anunță lansarea zenon 10:

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

eSignature îmbunătățește 
integritatea datelor GMP 

Conformarea strictă la 
reglementări și o integritate 
a datelor absolută rămân 
provocări majore în industria 
farmaceutică. Odată cu 
lansarea zenon 10, specialistul 
software COPA-DATA oferă o 
soluție completă integrată a 
platformei sale software pentru 
implementarea de IoT industrial 
în sectorul farmaceutic.

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

S O LU Ţ I I  E L E C T R I C E  P R O F E S I O N A L E
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Cu noile benzi LED tip COB de la 
LEDVANCE nu mai există efectul de 
lumină punctiformă întreruptă, ca în 
cazul benzilor LED convenționale. 

Acest lucru se datorează faptului 
că pe întreaga lungime a benzilor sunt 
amplasate atât de multe cipuri LED 
încât, în combinație cu un strat de 
fosfor de conversie, se obține o linie 
de lumină impresionantă, uniformă. 

Devine astfel extrem de versatilă 
pentru un design de iluminat modern 
și exclusivist.

Un alt avantaj este redarea ridicată 
a culorilor (CRI > 90). Acest lucru le 
face ideale pentru aplicații în sectoa-
rele de retail, galerii de artă, magazi-
ne fashion, birouri și, în special, în 
domeniul ospitalității: baruri, restau-
rante, hoteluri.

Caracteristicile produsului 

  Bandă LED flexibilă cu posibilitatea 
de a fi tăiată la intervale de  
62,5 mm

  Alimentarea se face tot la 24V, 
pentru a asigura uniformitatea 
intensității luminoase pe segmente 
lungi (peste 10 m)

  Produsul este lansat în varianta 
inițială de flux luminos de 1000 
lm/m, IP20

  Produsul se potrivește în majorita-
tea profilelor LEDVANCE

  Indice de redare a culorilor foarte 
bun: CRI > 90

 Unghi de vizualizare ridicat:140°
  Gamă largă de temperaturi de 

culoare: de la alb cald 2700K, la 
lumină naturală rece 6500K

  Poate fi folosită în sisteme cu regla-
rea intensității (Dimming). Mai 
multe informații găsiți pe:  
www.ledvance.com/dim.

Beneficiile produsului 

Generează o lumină omogenă 
excelentă, fără efectul de lumină 
punctiformă întreruptă grație tehnolo-
giei de tip COB.

Oferă o mare libertate de proiecta-
re și montare, datorită flexibilității și 
posibilității de tăiere a modulului.

Montarea este ușoară pe numeroa-
se suprafețe netede cu ajutorul benzii 
autoadezive de pe spate.

Conectarea este simplă datorită 
cablurilor montate în ambele capete 

ale benzii. Cu ajutorul unei game largi 
de accesorii se obține o flexibilitate 
maximă de montaj.

Instalarea este ușoară și nu sunt 
necesare unelte pentru conectare.

Lungimea maximă instalată  
depinde de capacitatea driverului

Lungimea maximă a unei benzi LED 
variază de la o aplicație la alta și 
depinde în mare măsură de capacita-
tea driverului. 

LEDVANCE pune la dispoziție  
un configurator de calcul al driveru-
lui necesar pentru fiecare bandă LED 
în parte, sistem individual pe baza 
datelor dumneavoastră. Puteți 
consulta acest configurator la 
următoarea adresă:  
ledvance.com/led-strip-configurator. 

În afară de configuratorul online, 
LEDVANCE oferă un nou portal de 
formare online, bine pus la punct, 
pentru proiecte de iluminat, care 
cuprinde o varietate de cursuri 
eLearning cu caracter aplicativ. 

Instalatorii se pot înregistra la 
training.ledvance.com și pot benefi-
cia direct de cursuri de formare.

Noile benzi LEDVANCE LED COB 
Lumină uniform continuă
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LEDVANCE FLOODLIGHT MAX

Putere, control și versatilitate

Anunțăm disponibilitatea pentru 
comandă pentru proiectoare foarte 
puternice, dintr-o nouă familie: 
FLOODLIGHT MAX.

Gama LEDVANCE FLOODLIGHT 
MAX permite economii de energie de 
până la 45% în comparație cu apara-
tele de iluminat care utilizează lămpi 
convenționale cu descărcare și este 
proiectată pentru aplicații industriale, 
șantiere, terenuri de sport, parcări 
largi, descoperite.

Pentru aplicațiile sportive, ilumina-
tul este destul de complex și se 
confruntă cu provocări legate de o 
claritate vizuală impusă remarcabilă și 
o gestionare eficientă a căldurii 
pentru o durată de viață îndelungată. 

Reflectoarele cu factor extrem de 
mic de licărire fac posibilă redarea în 
reluare („cu încetinitorul“) a fazelor 
capturate de camerele de filmat.

FLOODLIGHT MAX sunt potrivite 
pentru aplicațiile industriale pentru că 
sunt flexibile, puternic luminoase, 
robuste și durabile, și pot fi adaptate 
cu ușurință la noi condiții de dispune-
re, reducând la minimum întreruperea 
producției.

Folosirea lor în iluminatul în zonele 
de parcare sporește siguranța pietoni-
lor și conducătorilor de autovehicule 
prin asigurarea unei uniformități 
sporite și a unui confort vizual foarte 
bun.

Extensia gamei de produse 
 LEDVANCE FLOODLIGHT MAX 
aduce aparate de iluminat cu puteri 
de 600W, 900W și 1200W, cu o 
temperatură de culoare de 5700K. 

Eficacitatea luminoasă ajunge până 
la 140lm/W.

Produsul vine cu posibilitatea de a 
fi instalat separat de driver, iar pe un 
driver pot fi conectate mai multe 
proiectoare.

Caracteristici
  IP66, IK08
  -30 până la +50°C
  100.000 ore L70/B50@25°C 
  75.000 ore L80/B10@25°C 
  5 ani garanție
  Standarde CE/CB/ENEC/EAC

Caracteristici mecanice
  Carcasă aluminiu, RAL9006 
  Supapă cu membrană pentru 

prevenirea formării de condens
  Dispersor/Difuzor: Sticlă 

  Rotire de orientare 180° 
(-90°...+90° față de orizontală)

  Rotire față de axa verticală posibilă

Caracteristici fotometrice
  Flux luminos de la 78000lm până 

la 164000lm
  Eficacitate 137lm/W, 5500K
  CRI>70 
  4 unghiuri ale fasciculului luminos, 

simetric 10°, 30°, 60° și asimetric 
50°x110°

Caracteristici electrice
  220-240 Vac, class II
  Factor redus de „flicker“ (licărire)

Primele cinci motive pentru a deveni cel mai bun produs:
  Proiector de mare putere EXTREM de robust, însă complet modular, ideal 

pentru iluminatul spațiilor mari și al terenurilor de sport.
  Până la 164 klm și 140 lm/w, pentru înlocuirea eficientă a corpurilor de 

iluminat cu lămpi cu descărcare la înaltă presiune, până la 2 kw.
  4 distribuții luminoase; rotație simetrică 10°, 30°, 60°, precum și rotație 

asimetrică 50°x110° pentru o gamă largă de aplicații.
  Suport extrem de stabil și flexibil, cu o zonă largă de rotație, potrivit pentru 

instalarea cu un singur șurub.
  Reglarea facilă a intensității luminoase prin intermediul cablajului și comuta-

rea separată a grupurilor de module individuale.

Sursa de alimentare

FLOODLIGHT MAX – date tehnice
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Noul lampdar LUX@HOME și 
aplicația Lux-O-Meter au câștigat în 
luna Mai 2021 Distincția de Aur la 
Premiul German Innovation Award 
2021. 

Juriul a fost convins de „designul 
adaptat la necesitățile utilizatorului“. 
Premiile germane pentru inovație 
recompensează produsele și soluțiile 
care se disting în primul rând prin 
orientarea lor către nevoile utilizatori-
lor și valoarea adăugată în compara-
ție cu soluțiile anterioare din toate 
sectoarele industriale.

Produsele prezentate sunt evaluate 
de un juriu pe baza următoarelor 
criterii: nivel de inovare, beneficii 
pentru utilizator și eficiență. 

„Ceea ce face ca acest corp de 
iluminat să fie atât de special este 
faptul că designul său a fost adaptat 
la necesitățile utilizatorului de la 
început până la sfârșit, ceea ce 
înseamnă că întregul demers al 
clientului pentru un ilumi-
nat conform cu standarde-
le pentru biroul de acasă a 
fost rezolvat pe deplin 
într-o manieră exemplară 
– de la aplicația practică, 
cu ajutorul căreia ilumina-
tul poate fi măsurat rapid, 
ușor și confortabil la 
domiciliu, la comandă în 
doar câteva clicuri, și până 
la livrarea produsului“, a 
declarat juriul. 

LEDVANCE a dezvoltat 
lampadarul LUX@HOME 
cu scopul de a oferi 
condiții de iluminat confor-
me cu standardele necesa-
re pentru productivitate și 
sănătate, chiar și la biroul 
de acasă. 

Potrivit unui sondaj de 
opinie realizat recent, trei sferturi 
dintre cetățenii intervievați sunt 
nemulțumiți de echipamentele de 
birou de acasă. După conectivitate 
(WiFi/laptop), lumina este al doilea 
cel mai important factor.

Cu noua aplicație Lux-O-Meter de 
la LEDVANCE, angajații pot verifica în 
mod fiabil dacă iluminatul la locul de 
muncă de acasă este suficient, chiar și 
fără dispozitive scumpe de măsurare. 

În timp ce în birouri este obligatoriu 
un iluminat de cel puțin 500 lux, la 
domiciliu, iluminatul este adesea de 
numai 100-200 lux. Pe termen lung, 
acest lucru poate conduce la dureri 
de cap, oboseală a ochilor sau lipsă 
de concentrare și epuizare. 

Cu ajutorul aplicației, angajații pot 
testa acum cu ușurință și în mod fiabil 
dacă iluminatul este suficient sau 
dacă ar trebui să fie îmbunătățit în 
mod corespunzător. 

În cazul dispozitivelor iOS, ilumina-
tul este determinat prin intermediul 
imaginii camerei, în timp ce pentru 
versiunea Android este determinat 
prin intermediul senzorului de lumină 
încorporat. Ambele versiuni oferă un 
rezultat de măsurare bine fundamen-

tat. Acesta este evaluat 
de aplicație, ținând cont 
de cerințele normative 
pentru locurile de 
muncă, și comunicat 
utilizatorului într-o 
manieră prietenoasă. 

LUX@HOME STAND ALONE
Noul lampadar LEDVANCE

www.ledvance.com
Mai multe detalii despre nivelul corect de lumină pentru spațiul de lucru de acasă  

și despre aplicația Lux-O-Meter pentru Android și iOS sunt disponibile la: 
https://www.ledvance.com/consumer/light-for-your-home/home-office-lighting/index.jsp

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ledvance.lux
iOS: https://apps.apple.com/de/app/ledvance-lux-o-meter/id1542761285

Caracteristicile produsului
  Putere: 43 W
  Eficacitate luminoasă: 130lm/W
  Temperatura de culoare: 3.000K & 

4.000K
  Modificarea intensității luminoase 

prin apăsarea unui buton
  Instalare folosind funcția 

„ Plug&Play“
  Aplicații: biroul de acasă
  Tip de montare: podea (+accesorii)
  Durata de viață: până la 60.000 ore 

(L70/B50 @ 25°C)
  Factor redus de „flicker“ (licărire)
  Indice de redare a culorilor  

CRI ≥ 80;
  Flux luminos: 5600lm
  Garanție: 5 ani
  Omogenitate bună a culorilor:  

≤ 3 SDCM
  Dimensiuni 1950×823×480 mm
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Îți place să ai toate instrumentele necesare într-un singur loc?  
Alege confortul, calitatea și siguranța uneltelor Högert din portofoliul 

Consolight. Instrumente de precizie, clești, șurubelnițe, accesorii 
etc. Le poți aranja practic în cutii sau valize. Rezistente la coroziune, 

deformări și cu garanție extinsă. 

UNELTE DE MÂNĂ  
PENTRU ELECTRICIENI



Deși nivelele clasice prevăzute cu 
fiole umplute cu eter sau alcool sunt 
folosite în continuare, în majoritatea 
aplicațiilor încep să predomine deja 
nivelele cu laser. Cum funcționează, 
ce posibilități oferă și ce tipuri și 
variante se află în oferta TME – 
 despre toate acestea veți afla mai jos.

Nivelele cu laser – ce sunt și ce tipuri 
putem distinge

În termeni simpli, nivelele cu laser 
sunt echipamente electronice care 
indică orizontala (adesea și verticala) 
și le marchează vizual pe planuri prin 
emisia de fascicule laser cu anumite 
culori. Sigur că această descriere este 
foarte concisă și trebuie dezvoltată și 
putem începe fie și prin faptul că 
înălțimea la care sunt proiectate 
fasciculele este reglabilă în domeniul 
stabilit de producător – de regulă în 
domeniul care permite efectuarea 
oricăror lucrări în interior, de la 
nivelul podelei până la plafon. Este 
bine să avem în vedere și faptul că 
este vorba de echipamente de mici 
dimensiuni, cu greutatea cuprinsă 
între jumătate de kilogram și un 
kilogram, și delicate, de aceea trebuie 
manevrate cu multă atenție și trebuie 
evitate căderile sau înclinările bruște 
ale acestora. Această precauție este 
recomandată având în vedere sensibi-
litatea mecanismului de autonivelare, 

care poate fi deteriorat cu ușurință 
chiar și în modelele echipate cu un 
sistem de blocare pentru protecția 
acestuia. 

O parte dintre nivelele cu laser sunt 
echipate cu un suport pentru fixarea 
unui stativ, cu funcționalitatea de 
telemetru (foarte utilă în orice șantier) 
și cu afișaje cu diode, pe care utilizato-
rii vor găsi informații, printre altele 
despre calitatea echilibrării, înălțimea 
și unghiul de proiectare a fasciculului 
pe perete, cantitatea de energie 
rămasă în baterie (acumulator) sau 
estimarea timpului de lucru rămas 
până la descărcarea completă. Multe 
modele profesionale sunt oferite în 
seturi cu accesorii precum elemente 
de prindere, cleme sau suporturi 
pentru fixare în locuri atipice (pe 
conducte orizontale sau verticale, în 
agățători sub tavan etc.) și cu recep-
toare compatibile, care nu sunt nimic 
altceva decât detectoare ale fasciculu-
lui pentru determinarea poziției 
acestuia pe teren, adică în exteriorul 

clădirilor. Acestea sunt foarte utile, 
deoarece în lumina soarelui chiar și 
fasciculele puternice de culoare verde 
sunt practic invizibile.

Tipuri de nivele cu laser

Tipologia nivelelor cu laser poate fi 
stabilită în funcție de diferite criterii. 
Cel mai adesea este vorba de nivele 
care emit doar fascicul (sau fascicule) 
orizontal (orizontale) – sunt nivelele 
clasice cu unghiul de deschidere al 
fasciculului de până la 
120°/140°/180°. Există și nivele cu 
laser în cruce, care sunt, de fapt, 
nivele prevăzute cu unul sau mai 
multe fascicule verticale suplimenta-
re, ceea ce permite și determinarea 
unghiurilor drepte. În afara acestora, 
există și nivele de 360°, numite și 
laser plan, care proiectează fascicule-
le laser de jur împrejur. În ceea ce 
privește modul de fixare a acestor 
echipamente, putem distinge nivele 
cu stativ, care permite poziționarea 

Nivelele cu laser – cum 
funcționează și care sunt 

avantajele și posibilitățile acestora
De neînlocuit pe șantiere și în 
timpul renovărilor.
  Nivelele cu laser – ce sunt și 

ce tipuri putem distinge
 Tipuri de nivele cu laser
  Modul de funcționare a 

nivelei cu laser
  Avantaje, posibilități și 

alegerea nivelei potrivite
 Nivele cu laser în oferta TME
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acestora la înălțimea stabilită, și 
modele fără stativ. Din perspectiva 
modului de nivelare a acestor echipa-
mente, cataloagele producătorilor 
menționează echipamente cu autoni-
velare (datorită compensatorului 
magnetic) și cele care trebuie nivelate 
de către operator. Toate nivelele 
menționate mai sus pot fi echipate și 
cu amintitul telemetru, care funcțio-
nează în mod independent și care, la 
anumiți producători, constituie un 
motiv pentru crearea unei categorii 
distincte de nivele în cataloage. 

Modul de funcționare a nivelei cu laser

Funcționarea nivelelor constă în 
emisia unui fascicul de laser roșu sau 
verde. Acest laser este reprezentat de 
un fascicul extrem de concentrat și 
amplificat de mai multe ori de lumină 
emisă de o diodă LED. Mărimea 
(grosimea) acestuia depinde de 
parametrii diodei și de nivelul de 
concentrare al luminii și cu cât este 
mai mică, cu atât mai bine, întrucât 
un fascicul ultrasubțire permite o 
precizie maximă și minimizarea 
erorilor potențiale până aproape de 
zero, chiar la distanțe apreciabile, de 
ordinul a 30-50 de metri. Culoarea 
fasciculului este și ea importantă. Cea 
roșie, standard, este optimă pentru 
lucrările din interiorul clădirilor, însă 
în exterior sau în încăperile intens 
expuse la soare poate fi invizibilă, de 
aceea tot mai multe modele dispun 
de un fascicul verde, a cărui luminozi-
tate este patru sau chiar cinci ori mai 
puternică față de cel roșu. Sigur că 
acest lucru are și niște costuri – fasci-
culul verde consumă mai multă 
energie și oferă o autonomie de lucru 
redusă cu 1/2 sau 2/3 față de autono-
mia în cazul unui fascicul roșu. 

Inima oricărei nivele cu laser este 
compensatorul, acesta fiind un 
subansamblu care îmbină electronica 
și optica, stabilizat magnetic sau 
pneumatic, de aici rezultând catego-
riile de stabilizatoare: magnetice și 
pneumatice. Ambele tipuri execută 
aceeași sarcină: autonivelează 
echipamentul, mișcându-se în limitele 
marjei de mișcare liberă stabilită de 
producător (de regulă +/- 3° până la 
5°). Este vorba, așadar, de reglarea 
automată a nivelului liniei laserului 
față de axa Pământului, astfel încât 
linia orizontală să fie într-adevăr 
orizontală, iar cea verticală – vertica-
lă. Această reglare este posibilă doar 
după poziționarea prealabilă a 
echipamentului la un nivel relativ. 
Dacă marja de înclinare admisibilă 
este depășită, multe modele vor 
semnaliza imposibilitatea nivelării prin 
semnale acustice sau luminoase. Să 
revenim însă pentru o clipă la cele 
două tipuri de stabilizatoare, pentru a 
explica principiul de funcționare a 
acestora. Compensatoarele magneti-
ce (întâlnite mult mai des) au un tip 
specific de pendul controlat prin 
dispunerea magneților. În cazul 
stabilizatorului pneumatic, poziționa-
rea pendulului este realizată prin 
intermediul circuitului de amortizare a 
vibrațiilor cu ajutorul aerului. Eficien-
ța ambelor stabilizatoare este, în 
principiu, identică, în afara situației în 
care asupra compensatorului magne-
tic acționează un câmp magnetic 
puternic (un transformator din 
apropiere sau o linie de înaltă tensiu-
ne). Acest lucru poate perturba 
funcționarea sistemului. Unele nivele 
au început, de curând, să fie echipate 
cu compensatoare electronice, care 
au fiole electronice încorporate, 
cuplate cu un procesor care contro-

lează funcționarea unui ansamblu de 
servomotoare. Este soluția cea mai 
scumpă, dar și cea mai precisă. 

Avantaje, posibilități  
și alegerea nivelei potrivite

Nivelele cu laser facilitează efectu-
area multor lucrări de renovare sau 
montare și a măsurătorilor de precizie 
(cu funcția de telemetru) pentru 
montarea tubulaturilor și pentru 
foarte multe operațiuni și procese 
care au loc pe șantiere. Se dovedesc 
a fi de neînlocuit și în cazul unor 
activități mai prozaice, precum 
montarea faianței pe pereți sau a unor 
etajere. Datorită câtorva moduri de 
funcționare automată, permit unei 
singure persoane să efectueze lucrări 
pentru care, până nu de mult, trebu-
iau angajați cel puțin doi profesioniști. 

Atunci când alegem nivela cu laser, 
trebuie ca posibilitățile modelului 
respectiv să corespundă cerințelor 
noastre. Pentru acest lucru, este 
necesară o analiză a câtorva parametri 
esențiali, precum raza de acțiune a 
nivelei (domeniul de măsurare), durata 
funcționării cu un set de baterii sau cu 
o încărcare a acumulatorului, intervalul 
unghiurilor fasciculului pe orizontală și 
verticală, precizia de măsurare sau 
marja de eroare la o distanță de 10/20 
de metri, domeniul de nivelare al 
laserului și dotările suplimentare (de 
exemplu, o husă moale pentru trans-
portul în siguranță al echipamentului). 
Toți acești parametri trebuie să 
corespundă cu așteptările noastre și 
cu cerințele activităților pe care trebuie 
să le efectuăm. Este indicat să ne 
orientăm spre modelele mărcilor mai 
bune, care oferă la pachet funcția de 
telemetru sau opțiunea de decuplare a 
anumitor fascicule pentru prelungirea 
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duratei de funcționare cu rezerva de 
energie existentă. Un alt aspect 
important este etanșeitatea la praf și la 
apă a echipamentului, având în 
vedere, de exemplu, generarea unei 
mari cantități de praf și expunerea la 
impurități din timpul lucrărilor de 
renovare. Acest parametru determină 
și capacitatea de funcționare în condiții 
de umiditate ridicată. De aceea, un 
grad de protecție IP 54 este o valoare 
minimă pentru utilizări profesionale în 
aer liber, dar și în spații acoperite. 
Trebuie să reținem și faptul că nivelele 
cu laser funcționează adeseori în 
încăperi neîncălzite pe timp de iarnă 
sau în plin soare. De aceea, trebuie să 
fie rezistente la un domeniu destul de 
mare al temperaturilor de lucru și de 
depozitare. Standardul este capacita-
tea de funcționare corectă într-un 
interval cuprins între -10°C și +45°C, 
însă modelele celor mai buni producă-
tori pot funcționa chiar și la tempera-
turi cuprinse între -20°C și +50°C. 

Ultimul factor de analizat cu atenție 
este prețul. Pentru lucrările de renova-

re obișnuite poate fi suficientă o nivelă 
cu două sau trei fascicule (laser în 
cruce) și telemetru la un preț de 
80-150 de euro, însă profesioniștii 
caută mai degrabă modele cu funcțio-
nare la 360°, care le oferă maximum 
de posibilități și costă adesea între 100 
și 200 de euro sau chiar mai mult.

Nivele cu lasere în oferta TME

Oferta de nivele cu lasere din 
catalogul TME se bazează pe produ-
sele marca PLS, care este parte a 
firmei FLUKE. Este vorba de produse 
de cea mai înaltă clasă, proiectate 
pentru profesioniști și create de o 
echipă de ingineri cu peste 50 de ani 
de experiență. Oferta TME în acest 
domeniu este reprezentată de mode-
lele 3PR, 180 LG și de diverse 
variante ale nivelelor PLS 6R, PLS 6G, 
PLS 180R și PLS 180G, unde litera R 
se referă la fasciculul roșu (Red), iar 
litera G reprezintă fasciculul verde 
(Green). Toate funcționează cu o 
precizie de până la 3 mm pe o 

distanță de 10 metri și oferă fascicule 
vizibile până la 15 metri în mod 
standard, până la 30 de metri sub 
formă de punct (seriile PLS 6) și până 
la 60 de metri cu ajutorul detectoare-
lor de fascicule. Fiecare dintre aceste 
modele include și un sistem de 
blocare a pendulului pentru un 
transport în condiții de siguranță.

Firma a pregătit și o serie de 
accesorii și piese suplimentare. 
Aceasta include huse, stative, supor-
turi magnetice și pentru fixare pe 
tavan/perete, seturi de baterii, cutii 
de scule, cleme pentru detectoare și 
multe altele.

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

Sursa originală a textului: https://www.
tme.eu/ro/news/library-articles/

page/43564/Nivelele-cu-la-
ser-cum-functioneaza-si-care-sunt-avan-

tajele-si-posibilitatile-acestora/ 

tme.eu

20  |  ELECTRICIANUL 5/2021

ECHIPAMENTE



Makel, nou în portofoliul Consolight
Detaliile care fac diferenţa!

Defne

Kare Modular



AUDAX – Pompe de căldură monobloc 
aer-apă, cu invertor

Gama AUDAX, pe lângă îndeplini-
rea cerințelor noilor directive europe-
ne privind utilizarea energiei, permite 
climatizarea clădirilor moderne și a 
structurilor comerciale cu performan-
țe și eficiență ridicate. Gama este 
disponibilă în puteri de la 6 la 21 kW. 
Întregul sistem frigorific și hidraulic al 
acestor pompe de căldură este situat 
în exteriorul clădirii, în interiorul 
acesteia ajungând numai conductele 
(tur și retur) cu agent termic (apă).

 FUNCȚIONARE OPTIMĂ CU 
DIFERITE TIPURI DE INSTALAȚII
Putând atinge până la 60°C pe tur 

în regim de încălzire, AUDAX poate 
funcționa în instalații de încălzire cu 
temperatură scăzută sau medie; în 
plus, în regim de răcire (de vară) 
funcționează perfect împreună cu 
ventilo-convectoare sau cu panouri 
radiante combinate cu dezumidifica-
toare.

INSTALARE UȘOARĂ ȘI RAPIDĂ
Furnizate de serie cu pompă de 

circulație cu consum redus de ener-
gie, vas de expansiune, amortizoare 
de vibrații (opționale pentru AUDAX 
18 - 21), filtru de apă Y de 1" și 
racord de evacuare a condensului, 
pompele de căldură AUDAX sunt ușor 
de instalat.

 CONSUM ELECTRIC REDUS  
ȘI SILENȚIOZITATE MAXIMĂ
Datorită tehnologiei „invertor“, 

consumul de energie electrică scade, 
iar performanța, atât în regim de 
încălzire, cât și în regim de răcire, 
rămâne ridicată, mai ales în perioada 
de trecere între anotimpuri, atunci 
când sarcina termică este redusă. În 

plus, fiindcă s-au luat măsuri tehnice 
speciale, emisiile de zgomot sunt 
reduse.

 INTERFAȚĂ A UTILIZATORULUI 
SIMPLĂ
Panoul de comandă de la distanță 

– furnizat standard – pe lângă afișarea 
diagnosticului de funcționare, acțio-
nează și ca un cronotermostat 
săptămânal pentru gestionarea 
încălzirii/răcirii cu funcție de senzor 
de temperatură/umiditate a camerei 
în aplicații independente. Ușor de 
conectat – doi conductori de tip BUS 
sunt suficienți pentru a permite 
schimbul de informații și alți doi 
conductori pentru ca sursa de alimen-
tare să fie conectată la AUDAX; prin 

Energie curată și sigură  
pentru încălzire și răcire

Gama largă a pompelor de 
căldură IMMERGAS utilizează 
energia electrică pentru a 
încălzi/răci spațiile de locuit 
și oferă un confort ridicat, 
reducând consumul și emisiile 
dăunătoare și respectând 
cele mai noi standarde din 
domeniu. Dacă la acestea se 
adaugă și panouri fotovoltaice, 
se obțin avantaje și mai mari. 
Din acest considerent, toate 
echipamentele IMMERGAS 
sunt echipate cu un contact 
fotovoltaic și pot profita la 
maximum de energia soarelui 
la încălzire și răcire.

Gama pompelor de căldură IMMERGAS
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urmare, panoul de comandă de la 
distanță nu necesită baterii de 
alimentare.

Panoul de comandă de la distanță 
vă permite să:
  programați temperatura camerei în 

regim confort/economic;
  setați intervalele orare de funcțio-

nare și curba climatică (în regim de 
încălzire și de răcire);

  afișați codurile de eroare ale 
pompei de căldură.

Pompele de căldură AUDAX au:
 funcție „dezghețare automată“;
  compresor rotativ dublu-rotativ cu 

invertor hibrid de curent continuu 
(PAM și PWM) pentru toate mode-
lele;

 gaz refrigerant R410A preîncărcat;
  ventilator cu palete cu turbulență 

redusă și grilă de tur cu pierdere 
redusă de presiune;

  schimbător cu plăci apă/gaz, din 
oțel;

 vană electronică de laminare bi-flux;
 vană de inversare cu 4 căi;
  vas de expansiune instalație, de 

serie;
  pompă de circulație cu condum 

redus, de serie;
 sondă pentru exterior, de serie.

AUDAX are funcționare în regim de 
încălzire/răcire (reversibilă) și poate fi 
instalată la exterior, sub cerul liber.

Reglarea parametrilor se face de la 
panoul de comandă de la distanță 
furnizat de serie, care permite și 
afișarea stării de funcționare, precum 
și autodiagnosticarea cu afișarea 
codului de eroare pe display.

De asemenea, pompa de căldură 
AUDAX poate fi racordată la un boiler 
separat pentru prepararea apei calde 
de consum.

Caracteristica tehnică UM AUDAX 6 AUDAX 8 AUDAX 12
Clasa energetică în regim de încălzire, la 55°C A++ A++ A++
Clasa energetică în regim de încălzire, la 35°C A++ A+++ A++
Încărcarea cu fluid frigorific (410A) G 1.100 1.600 2.800
Putere utilă la încălzire cu apa din instalație la 
35°C kW 5,10 7,15 11,25

Putere utilă la încălzire cu apa din instalație la 
45°C kW 4,85 6,80 10,30

Domeniul de temperatură în regim de încălzire °C 20 – 65 20 – 65 20 – 65
Domeniul de funcționare a temperaturii aerului 
exterior în regim de încălzire °C -20/35 -20/35 -20/35

COP încălzire cu apa din instalație la 35°C 4,40 4,10 4,70
COP încălzire cu apa din instalație la 45°C 3,40 3,20 3,60
Puterea termică min/max cu apa din instalație la 
35°C kW 0,82/5,27 1,36/8,77 3,73/13,67

Puterea termică min/max cu apa din instalație la 
45°C kW 0,74/4,99 1,31/7,96 3,58/12,64

Puterea utilă la răcire cu apa din instalație la 18°C kW 4,85 8,00 13,70
Puterea utilă la răcire cu apa din instalație la 7°C kW 4,00 5,55 11,20
Domeniul de temperatură în regim de răcire °C 4 – 18 4 – 18 4 – 18
Domeniul de funcționare a temperaturii aerului 
exterior în regim de încălzire °C 0/46 0/46 0/46

EER răcire cu apa din instalație la 18°C 4,35 4,00 4,60
EER răcire cu apa din instalație la 7°C 3,10 3,10 3,40
Puterea termică la răcire min/max cu apa din 
instalație la 18°C kW 1,40/5,50 0,97/8,72 4,74/18,46

Puterea termică răcire min/max cu apa din 
instalație la 7°C kW 0,89/4,09 0,50/5,95 2,61/13,70

Presiunea maximă în instalație bar 3 3 3
Vasul de expansiune l 2 2 3
Alimentarea electrică V – Hz 230 – 50 230 – 50 230 – 50
Puterea electrică maximă absorbită W 1.800 3.380 4.730
Curentul maxim absorbit A 8 15 21
Gradul de protecție electrică IP 44 44 44
Greutatea pompei de căldură kg 57 69 115

Pompa de căldură monobloc AUDAX 6

AUDAX – Panoul de comandă de la distanță
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MAGIS PRO V2 – Pompe de căldură 
aer-apă tip „split“, cu unitate exterioară 
și modul hidronic separat

MAGIS PRO V2 este gama pompelor 
de căldură aer/apă tip „split“, cu 
invertor, ideală pentru clădiri rezidenția-
le, având o unitate exterioară și un 
modul hidronic care se instalează în 
interiorul clădirii. Aparatele care 
funcționează cu gaz refrigerant R32 sunt 
disponibile în puteri de 4, 6 și 9 kW, iar 
cele cu gaz refrigerant R410A au puteri 
de 12, 14, 16 kW și sunt produse în 
versiuni monofazate și trifazate.

SOLUȚII PENTRU CLĂDIRI NOI
MAGIS PRO V2 este o gamă de 

aparate cu modele performante, care 
funcționează cu gaz refrigerant R32: 
sunt disponibile în 3 versiuni, de 4, 6 și 
9 kW; aceste soluții sunt ideale pentru 
clădirile rezidențiale noi care au clase 
energetice foarte ridicate, chiar și în 
zone cu temperaturi exterioare nefavo-
rabile.

Caracteristica tehnică UM MAGIS PRO 4 V2 MAGIS PRO 6 V2 MAGIS PRO 9 V2
Clasa energetică în regim de încălzire, la 55°C A++ A++ A++
Clasa energetică în regim de încălzire, la 35°C A+++ A+++ A+++
Încărcarea cu fluid frigorific (R32) g 1.200 1.200 1.400
Limita lungimii liniei de agent frigorific * m 30 30 35
Diferența de înălțime a liniei de agent frigorific (cu modul hidronic mai jos 
decât unitatea exterioară) m 20 30 30

Diferența de înălțime a liniei de agent frigorific (cu modul hidronic mai sus 
decât unitatea exterioară) m 15 15 15

Putere utilă la încălzire cu apa din instalație la 35°C kW 4,40 6,00 9,00
Putere utilă la încălzire cu apa din instalație la 45°C kW 4,20 5,40 8,60
Putere utilă la încălzire cu apa din instalație la 55°C kW 3,90 4,80 8,00
Domeniul de temperatură în regim de încălzire °C 20 – 65 20 – 65 20 – 65
Domeniul de funcționare a temperaturii aerului exterior în regim de încălzire °C -20/35 -20/35 -20/35
COP încălzire cu apa din instalație la 35°C 5,20 4,92 4,81
COP încălzire cu apa din instalație la 45°C 3,85 3,58 3,69
COP încălzire cu apa din instalație la 55°C 2,95 2,65 2,93
Puterea utilă la răcire cu apa din instalație la 18°C kW 5,00 6,50 8,70
Puterea utilă la răcire cu apa din instalație la 7°C kW 3,60 4,70 6,50
Domeniul de temperatură în regim de răcire °C 5 – 25 5 – 25 5 – 25
Domeniul de funcționare a temperaturii aerului exterior în regim de încălzire °C 10/46 10/46 10/46
EER răcire cu apa din instalație la 18°C 4,59 4,42 4,12
EER răcire cu apa din instalație la 7°C 3,24 3,26 3,33
Puterea electrică maximă absorbită W 2.100 2.900 4.300
Alimentarea electrică V – Hz 230 – 50 230 – 50 230 – 50
Greutatea unității exterioare (goală) kg 47,5 47,5 74,0

DATE REFERITOARE NUMAI LA MODULUL HIDRONIC
Capacitate nominală vas expansiune l 12
Presiune maximă funcționare modul hidronic bar 3
Grad de protecție electrică modul hidronic IP X4D
Temperatura reglabilă a ACC (cu rezistență integrative) °C 10 – 55 (10 – 65)
Greutate modul hidronic (gol) kg 33,5
* Distanțele maxime necesită completarea cu R32 față de cantitatea preîncărcată inițial; doar cu preîncărcare se pot utiliza lungimi maxime de 15 m

Pompa de căldură tip „split“ MAGIS PRO 12 V2
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PROTECȚIE IDEALĂ LA ÎNGHEȚ
Circuitul de apă este protejat 

complet de îngheț deoarece este 
poziționat în întregime în interiorul 
clădirii. Între unitatea exterioară și 
unitatea interioară (hidronică) circulă 
numai agent frigorific, iar schimbăto-
rul de căldură gaz/apă este situat în 
modulul hidronic, deci în interiorul 
clădirii. Drept urmare, MAGIS PRO 
V2 este aplicația ideală pentru zone 
deosebit de reci.

SOLUȚIE COMPACTĂ
MAGIS PRO V2 integrează compo-

nentele principale ale sistemului 
hidraulic în modulul hidronic, cum ar 
fi: kitul suplimentar rezistență electri-
că pentru instalația de încălzire 
(opțional), vas de expansiune, vană 
deviatoare cu 3 căi pentru ACC.

IMPACT ESTETIC MINIM
Deoarece componentele principale 

ale sistemului hidraulic sunt amplasa-
te în unitatea interioară (modulul 
hidronic), unitatea exterioară este mai 
mică decât o pompă de căldură 
generică (monobloc), rezultând o 
flexibilitate mai mare în poziționarea 
acesteia în exteriorul clădirii sau pe 
balcon.

ELECTRONICA SISTEMULUI
Hidraulica și electronica instalației 

sunt gestionate direct de panoul de 
comandă al MAGIS PRO V2, prin 
urmare nu sunt necesare plăci electro-

nice suplimentare pentru supraveghe-
re. Principalele funcții de reglare și 
control sunt: identificarea funcționării 
fiecărei zone individuale de instalație 
prin alegerea variantelor: numai 
încălzire, încălzire și răcire, încălzire și 
răcire cu dezumidificare, numai răcire 
și numai răcire cu dezumidificare, cu 
posibilitatea de a seta curba de 
încălzire pentru fiecare zonă.

Cu MAGIS PRO V2 se pot controla 
1 zonă de instalație încălzită direct și 
2 zone de instalație de amestec.

Temperatura maximă a agentului 
termic care pleacă în instalația de 
încălzire este de 65°C.

De asemenea, în unitatea interioară 
poate fi integrat un kit rezistență 
electrică de 3 kW pentru instalația de 
încălzire.

 UNITATEA EXTERIOARĂ  
(numită AUDAX PRO V2) pentru 
modelele 4/6/9 kW
Această unitate are în componență:

  compresor rotativ cu invertor 
pentru toate modelele;

 gaz refrigerant R32 preîncărcat;
 robinete de separare R32 de serie;
  serpentină cu aripioare pentru 

schimbul de căldură cu aerul 
exterior (cu un singur ventilator);

 vană electronică de laminare bi-flux;
 vană de inversare cu 4 căi.

MAGIS PRO V2 are funcționare în 
regim de încălzire/răcire (reversibilă) 

și poate fi instalată la exterior, sub 
cerul liber.

 MODULUL HIDRONIC al modelelor 
4/6/9 kW are în compunere:

  schimbător de căldură R32/apă, cu 
72 de plăci;

  vas de expansiune instalație, de 12 
litri;

  debitmetru și colector de apă, cu 
posibilitatea introducerii unei 
rezistențe electrice de 3 kW 
(opțional);

  grup hidraulic cu pompă de 7 m 
c.a. cu consum redus;

  vană deviatoare cu 3 căi, motoriza-
tă pentru racordarea unui boiler 
separat;

  electronică concepută pentru a 
gestiona direct 3 zone;

  robinete de separare și filtru " de 
serie.

La modulul hidronic poate fi 
conectat un manager de sistem 
(opțional), care permite integrarea 
unei centrale termice cu combustibil 
gazos.

MAGIS PRO V2 DE PUTERE MARE
IMMERGAS are în gamă și 6 

modele (3 monofazate și 3 trifazate) 
cu putere mai mare. Cu această gamă 
de soluții este posibilă satisfacerea 
tuturor nevoilor, chiar și pentru 
locuințele mari, atât pentru aerul 
condiționat de vară, cât și pentru 
prepararea de apă caldă de consum, 
racordând la MAGIS Pro V2 boilere 
de capacitate adecvată.

Gama de putere mare a MAGIS 
PRO V2 funcționează cu gaz refrige-
rant R410A, preîncărcat.

Modelele MAGIS PRO V2 
12/14/16 includ:
 pompă de 10 m c.a.;
 vas de expansiune de 10 litri;
  filtru Y + robinete de serie pe 

returul de la instalație;
  schimbător apă-gaz R410A cu 72 

de plăci.

Electronica acestora este aceeași 
cu cea a modelelor de 4/6/9 kW.

Temperatura maximă a agentului 
termic pe tur este de 55°C.

immergas.com

Modelul Clasa energetică în 
regim de încălzire, 
la 55°C

Clasa energetică în 
regim de încălzire, 
la 35°C

Gaz refrigerant 
R410A preîncărcat 
(kg)

MAGIS PRO 12 V2 
monofazat

A+ A+++ 2,98

MAGIS PRO 14 V2 
monofazat

A+ A+++ 2,98

MAGIS PRO 16 V2 
monofazat

A+ A++ 2,98

MAGIS PRO 12 V2 
trifazat

A+ A+++ 2,98

MAGIS PRO 14 V2 
trifazat

A+ A+++ 2,98

MAGIS PRO 16 V2 
trifazat

A+ A++ 2,98

Modelul Puterea în regim 
de încălzire kW

Puterea în regim 
de răcire kW

Gazul 
refrigerant

MAGIS PRO 12 V2 12,00 9,00 R410A
MAGIS PRO 14 V2 14,00 10,50 R410A
MAGIS PRO 16 V2 16,00 10,50 R410A
Datele se referă la următoarele condiții: temperatura aerului/apei de încălzire 7-6°C/30-35°C

temperatura aerului/apei de răcire 35-24°C/23-18°C
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Maximizați profitabilitatea 
cu MAXPRO® Cloud

MAXPRO Cloud consolidează toate 
sursele de date ale sistemului de 
securitate (camere, senzori) într-o 
singură platformă, simplu de accesat, 
monitorizat și administrat.

Dacă vindeți sisteme de securitate 
și supraveghere video, MAXPRO 
Cloud este un argument cu greutate, 
mai ales în discuțiile cu antreprenorii 
deschiși către tehnologie și digitaliza-
re sau care doresc să aibă control 
direct asupra sistemului.

Cum funcționează MAXPRO Cloud?

MAXPRO Cloud este o platformă 
cloud versatilă bazată pe soluția 
Cloud a Microsoft Azure, care 
centralizează monitorizarea și contro-
lul sistemelor de securitate (vizualiza-
re stream video live/playback, 
informare alarme de securitate, 
interacțiune în timp real) și oferă 
facilități avansate de vizualizare, 
management și analiză.

Portofoliul sistemelor de securitate 
Honeywell conectabile la MAXPRO 
Cloud este unul cuprinzător, acope-
rind soluții de detecție efracție atât 
adresabile, cât și convenționale, 
soluții de control acces cu cititoare 
atât adresabile, cât și standard și 
soluții de supraveghere, atât digitale, 
cât și analogice.

Prin urmare, poate funcționa atât 
pentru locații noi, cât și pentru 
preluarea cu minim de efort a loca-

Honeywell MAXPRO® Cloud este o soluție de securitate bazată pe cloud, proiectată pentru 
întreprinderile mici și mijlocii cu mai multe locații, care oferă securitate și siguranță cu o eficiență 
sporită, reducând în același timp costurile IT și investițiile în viitor. Soluția integrează detectarea 
intrușilor, controlul accesului și monitorizarea video cu circuit închis într-o platformă ușor de utilizat, 
ideală pentru a proteja obiectivele multiple a prestatorilor de comerț cu amănuntul, francizele, 
proprietățile comerciale și rezidențiale multi-chiriași, școlile sau infrastructura companiilor de utilități. 
Cu funcții precum gestionarea integrată a permisiunilor de armare, dezarmare și acces, raportarea 
automată și gestionarea de la distanță a ușilor și tiparelor de timp, sistemul nu este doar o soluție 
excelentă de securitate, ci și un instrument de afaceri puternic.
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țiilor mai vechi. Important de știut, 
MAXPRO Cloud creează o conexiune 
securizată între echipamente și 
cloud-ul Honeywell și între cloud-ul 
Honeywell și aplicațiile web sau 
mobile, asigurând întreg traseul 
parcurs de informații.

Utilizarea platformei Honeywell 
nu implică instalare de aplicații și 
nici servere dedicate, iar pentru 
noua gamă de echipamente, întreg 
procesul de configurare se face 
online. Utilizatorii au acces la 
înregistrări sau live-uri, de pe orice 
dispozitiv doresc, pot configura 
alerte și evenimente multiple, pot 
exporta și partaja date.

De asemenea, platforma oferă 
acces la un tablou de bord care 
integrează toate sistemele și locațiile 
și centralizează informațiile de interes 
pentru fiecare beneficiar. Sistemul 
emite automat alerte dacă apar 
disfuncționalități, atât la nivel de 
echipamente, cât și de conexiune la 
rețea și în funcție de specificul lor le 
poate direcționa fiecărui responsabil 
în parte, sub formă de notificări push 
sau e-mailuri.

Complementar, MAXPRO® Cloud 
permite actualizări automate de 

software/firmware și management 
centralizat pentru întreg sistemul.

Funcționalități cheie 

  Management simplificat și monito-
rizare facilă pentru locații multiple

  Acces centralizat și securizat 
(HTTPS și criptare 256 bit)

  Gestiune de la distanță (lock/
unlock, arm/disarm, actualizări 
firmware)

 Tablou de bord centralizat
  Accesibil de pe orice dispozitiv și 

sistem de operare (Windows, 
MacOs, iOS, Android)

Ce beneficii generează?

Administrarea și monitorizarea unui 
sistem de securitate distribuit în 
multiple locații nu este o sarcină 
ușoară. Consumă timp și atenție, mai 
ales în cazul companiilor care nu au 
personal dedicat.

Un avantaj important este și 
accesul la consola de management și 
la tablourile de bord, de oriunde și 
oricând. Vizualizarea streaming-ului 
live sau a înregistrărilor este foarte 
facilă, iar alertele sunt identificate și 

catalogate mai rapid. De asemenea, 
sistemul centralizează toate informa-
țiile, ceea ce elimină nevoia accesării 
separate a mai multor aplicații și 
ferestre.

La reducerea costurilor de mente-
nanță contribuie și realizarea automa-
tă a update-urilor pentru oricare 
dintre dispozitivele înrolate. Comple-
mentar, platforma semnalizează 
imediat orice problemă sau disfuncți-
onalitate în sistem, ceea ce reduce 
riscul apariției unor breșe. Toate 
acestea generează un nivel mai bun 
de securitate, o administrare mai 
simplă și costuri reduse.

MAXPRO® Cloud,  
oportunități de business

Platforma Honeywell răspunde 
nevoilor utilizatorilor care preferă un 
model de tip self-service, generând în 
același timp și noi oportunități de 
afaceri pentru organizația dumnea-
voastră.

Soluția a fost proiectată să elimine 
complexitatea tipică managementului 
sistemelor de securitate. Este com-
plet scalabilă, simplificând adăugarea 
de noi locații, camere, detectoare etc.

Tot în baza MAXPRO Cloud pot fi 
furnizate servicii suplimentare de 
gestionare și monitorizare de la 
distanță pentru clienții care nu au per-
sonalul necesar.

MAXPRO Cloud este mai mult 
decât un simplu sistem de securitate, 
este un instrument de afaceri dinamic 
care oferă informații utile pe care le 
puteți utiliza pentru a îmbunătăți 
serviciile și a reduce costurile.

Pentru a afla mai multe, contac-
tați-ne la: www.maxprocloud.com/ee.

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

hls-romania@honeywell.com
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Domnule Mersch, domnule Wetzel, 
termenul de Module Type Package 
(MTP) este cu greu evitat în contextul 
Process Industry 4.0. Ce se află în 
spatele lui?

Laurids Wetzel: MTP descrie 
interfețele unui modul de inginerie de 
proces asociat. Acest lucru înseamnă 
că acest fișier – cu alte cuvinte 
MTP-ul – poate fi folosit să integreze 
module de inginerie de proces într-un 
context general. Modulele și funcțio-
nalitățile lor sunt combinate în 
Process Orchestration Layer (POL) și 
orchestrate de acolo. Funcționalitatea 
lui POL poate fi reprezentată, de 
exemplu, de către un DCS. 

Henning Mersch: MTP descrie, 
așadar, comunicația dintre POL și 
module. Modulele pot fi înțelese ca 
unități inteligente, care au propriul lor 
sistem de control și care comunică 
numai cu DCS de nivel superior prin 
acest sistem de control. Conceptul 
MTP este descris în ghidul VDI/VDE/
NAMUR 2658.

Chiar și astăzi, fabricile de ingine-
rie de proces sunt construite frecvent 
într-un mod modular. Ce plus de 
valoare aduce folosirea conceptului 
MTP în acest caz?

Laurids Wetzel: Una dintre abordă-
rile tradiționale pentru fabricile de 
proces modulare este modularizarea 
pur mecanică. În particular, acest 
lucru permite un transport ușor, din 
moment ce fabrica poate fi demonta-
tă în module, care la rândul lor pot fi 
transportate individual și apoi re-
asamblate. Însă, în acest fel, nu se 
câștigă flexibilitate în ceea ce privește 
procesul. Acest lucru înseamnă că 
deși putem demonta fabrica în 
module individuale, acestea nu pot fi 
reasamblate într-un mod diferit sau 
extinse. Acest tip de flexibilitate are 
cerere din ce în ce mai mare, din 
moment ce existența unor cicluri de 

producție mai scurte ar trebui să 
însemne că fabricile existente sau 
modulele pot fi reutilizate pentru a 
produce alte produse. 

Henning Mersch: Unii senzori și 
unele elemente de acționare de azi 
sunt în continuare conectate la DCS în 
mod direct sau printr-un bus de 
sistem, ceea ce înseamnă că dacă 
fabrica este reconvertită, entitățile de 
proces trebuie să fie configurate 
individual în module – MTP va 
schimba toate acestea. Un alt pas 
esențial este de a modulariza auto-
matizarea și implicit încapsularea 
logicii de comandă-control în modu-
lele individuale. Și acest mod de lucru 
este destul de des întâlnit, deși este 
nevoie de interfețe patentate în acest 
sens, care sunt folosite pentru a 
controla modulele. MTP completează 
această dezvoltare prin definirea 

TwinCAT MTP pentru modularizarea 
ciber-fizică în industria de proces

Module Type Package (MTP) 
este o soluție modernă pentru 
modularizarea fabricilor 
în industria de proces. Cu 
TwinCAT MTP, software-ul 
de automatizare TwinCAT 
de la Beckhoff ajută la 
crearea de proiecte MTP cu 
generarea automată a codului, 
deschizând astfel drumul 
pentru dezvoltarea eficientă de 
module integrate în TwinCAT 
Engineering Environment.

Interfețe standardizate pentru fabrici modulare cu Module Type Package
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acestor interfețe într-o manieră 
uniformă și imparțială. Acest lucru 
înseamnă că fabricile de proces 
modulare pot fi construite în cel mai 
scurt timp din module deja existente, 
de la diferiți producători. Asemenea 
recombinare nu are niciun impact 
major din moment ce numai orches-
trarea și nu logica de control trebuie 
adaptată. 

Odată cu introducerea seriei de 
terminale ELX în 2018, Beckhoff și-a 
extins portofoliul pentru industria de 
proces. Cu cât contribuie TwinCAT 
MTP la acest fapt?

Laurids Wetzel: La Beckhoff, ne 
vedem în special ca furnizori de 
sisteme pentru producătorii de modu-
le. Odată cu introducerea seriei de 
terminale ELX, oferim producătorilor 
de module posibilitatea de a conecta 
senzori și elemente de acționare 
direct din zona 0/20. 

În combinație cu celelalte interfețe 
I/O, controllere și panouri de coman-
dă-control, noi oferim producătorilor 
de module o soluție completă pentru 
utilizarea tehnologiei de automatizare 
în zone cu risc de explozie. Mai mult 
de atât, TwinCAT reprezintă un mediu 
de dezvoltare cunoscut pentru progra-
marea modulului. TwinCAT MTP 
extinde acum acest mediu cu opțiunea 
de definire modul, export MTP și 
generare automată de cod pentru a 
suporta programarea de module. 

Unde credeți că sunt cele mai mari 
provocări în ceea ce privește dezvol-
tarea de module? 

Henning Mersch: Esența MTP este 
standardizarea interfețelor și, ca 
urmare, posibilitatea inter-operabili-
tății. Pentru a asigura acest lucru, este 
necesar să includă specificații rele-
vante în ceea ce privește comporta-
mentul elementelor individuale ale 
unui modul în ghid. La rândul lor, 
producătorii de module vor trebui să 
țină cont și să implementeze aceste 
specificații în modulele lor. Însă, în 
practică, nu se poate aștepta ca 
fiecare dezvoltator de module să aibă 
cunoștințe extinse ale ghidului. Scopul 
dezvoltării TwinCAT MTP a fost, 
așadar, să minimalizeze expertiza 
necesară producătorului de module și 
ca aceste cerințe să fie implementate 
automat. Acest lucru este realizat, în 
primul rând, prin generarea automată 

a unui template de program PLC 
bazat pe informațiile despre modul 
definite anterior din MTP.

Cum pot producătorii de module 
Beckhoff să dezvolte module capabi-
le-MTP cu TwinCAT?

Laurids Wetzel: Procesul de 
dezvoltare al unui modul începe inițial 
cu definiția modulului în TwinCAT 
MTP Engineering. Toate aspectele 
modulelor, precum serviciile (funcțio-
nalitățile) și dependențele, pot fi 
definite în acest mediu. Deoarece 
această informație deja definește în 
mod adecvat interfețele modulului, 
MTP-ul poate fi apoi exportat. Mai 
mult, această informație este acum 
folosită pentru a genera template-ul 
programului PLC bazat pe TwinCAT 
MTP library. Această generare de cod 
poate fi adaptată individual dacă este 
nevoie cu TwinCAT XCAD Interface. 
Codul deja existent poate fi apoi 
completat prin programarea servi-
ciilor predefinite. În final, TwinCAT 
asigură automat, atunci când configu-
rația este activată, că se poate face 
comunicația prin OPC UA de la POL, 
după cum este descris în MTP. 

Cum pot producătorii de module să 
încorporeze propriul lor P&ID și alte 
date de planificare în fluxul de lucru?

Henning Mersch: MTP oferă 
adițional posibilitatea de a defini un 
model de vizualizare. POL poate 
atunci să folosească acest model 
pentru a genera o vizualizare generală 
a tuturor modulelor după descrierile 
din MTP în același fel. Astfel, are sens 
să se extragă informația necesară 
pentru acest scop din P&ID-ul 
modulului. În locul integrării P&ID 
Editor în TwinCAT și făcând astfel 
producătorul de module dependent 
de el, am optat pentru o abordare 
deschisă în ceea ce privește integra-

rea datelor de planificare în fluxul de 
lucru. TwinCAT MTP poate fi folosit 
pentru a importa un MTP incomplet, 
care a fost generat anterior de un 
P&ID Editor, și a-l completa ulterior. 
Alternativ, TwinCAT MTP Automation 
Interface poate fi folosit pentru a 
integra surse de date confidențiale. 
Interfața oferă un API pentru produ-
cătorul de module, care permite 
accesul de programare pentru 
proiectul MTP. Datele existente din 
editoarele P&ID sau surse de date pot 
fi folosite chiar și dacă încă nu s-a 
implementat un export MTP. Drept 
urmare, producătorii pot folosi în 
continuare instrumente și baze de 
date existente. 

În opinia dumneavoastră, ce 
aspecte ar mai putea fi îmbunătățite 
în ceea ce privește MTP?

Henning Mersch: Ghidul VDI/VDE/
NAMUR 2658 conține fișele1-4 în 
versiunea curentă. Subiecte viitoare 
vor fi abordate în fișele ce urmează și 
publicate ca un supliment la cele deja 
existente. Aspecte importante vor 
consta în comunicație de la modul la 
modul, MTP de siguranță, diagnoză/
mentenanță și validare. Însă, chiar și 
în momentul de față, conceptul este 
într-o fază suficientă pentru a dezvol-
ta module practice și pentru a le 
exploata flexibilitatea în totalitate. 
Datorită colaborării noastre din 
cadrul comisiei de experți VDI-GMA 
5.16, nu numai că știm despre aceste 
îmbunătățiri din timp, dar și partici-
păm activ la formarea lor. Bineînțeles 
că acest fapt aduce cu sine îmbunătă-
țiri pentru TwinCAT MTP – și posibil și 
o evaluare timpurie. 

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro
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Dezvoltat de către Laboratorul de Inovație Digitală 
Prysmian Group și Corporate Hangar, Alesea oferă un 
serviciu complet de gestionare a stocurilor, contribuind în 
același timp la reducerea costului total al gestionării 
cablurilor printr-o mai bună utilizare a activelor și o mai 
mare eficiență operațională.

Alesea permite clienților să optimizeze logistica, să 
minimizeze risipa și resturile de cabluri și contribuie la 
reducerea impactului asupra mediului.

Soluția constă dintr-un dispozitiv inteligent instalat pe 
tambur, o infrastructură cloud pentru stocarea și procesa-
rea informațiilor și o platformă web intuitivă. Dispozitivul 
este instalat în timpul fabricației, deci nu este necesară 
nicio intervenție pe teren.

După o fază extinsă de testare cu peste 1.000 de piese, 
Alesea este deja în curs de desfășurare, dispozitivele fiind 
comercializate în Europa și în SUA. În România, sistemul 
de gestionare a tamburilor Alesea va fi implementat în 
facilitățile noastre Prysmian Group, începând cu proiecte-
le-pilot pe care le avem în desfășurare cu actualii clienți.

Caracteristicile dispozitivului Alesea

Dispozitivele sunt dotate cu funcții inteligente care vă 
ajută să vă gestionați stocurile de cabluri și logistica.
  URMĂRIREA LOCAȚIEI: acoperire mondială GPS de 

99% și triangulare mobilă pentru locație interioară;
  COMUNICARE ÎN TIMP REAL: legătură mobilă bidirec-

țională cu consum redus de energie;
  MĂSURAREA CABLURILOR: dispozitivul include senzori 

de mișcare și poziție cu algoritmi inteligenți;
  DETECTARE PARAMETRI: temperatură, poziție, șocuri 

și mișcări. 

Serviciu inteligent pentru clienți

Alesea transformă tamburul de cablu dintr-un simplu 
pachet într-un activ inteligent care ajută clienții să-și 
îmbunătățească eficiența în operațiuni și gestionarea 
stocurilor. Clienții vor primi un inventar în timp real, 
vizibilitate, notificări care pot fi acționate și informații 
despre locația, starea, istoricul, condițiile de utilizare și 
manipulare ale fiecărui activ.

Datele furnizate de către dispozitivul inteligent reprezin-
tă informații utile care permit îmbunătățirea eficienței și 
durabilității operaționale prin:

LOCALIZARE ACTIVE  
Vedeți în permanență unde se află tamburii de 
cabluri;

MONITORIZARE ACTIVE 
Monitorizați starea și condițiile bunurilor dvs.;

VIZIBILITATE INVENTAR CABLURI 
Gestionați inventarul la fiecare șantier de 
construcții în timp real;

PLANIFICARE PROACTIVĂ A STOCURILOR 
Vă permite să planificați în avans stocurile 
pentru a evita lipsurile;

URMĂRIREA TRANSPORTULUI ȘI A LIVRĂRII 
Urmăriți livrările și primiți informații despre 
starea livrării;

SECURITATE ACTIVE 
Asigurați securitatea și trasabilitatea bunurilor;

MĂSURARE PERFORMANȚĂ 
Măsurați calitatea serviciilor partenerilor 
folosind date obiective.

Asistentul virtual inteligent pentru 
managementul tamburilor de cabluri

Prysmian Group, lider mondial în industria 
sistemelor de cablu de energie și telecomunicații, 
implementează noi servicii și soluții care să vină 
în întâmpinarea nevoilor clienților.

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

nostru de vânzări la 
infocables-ro@prysmiangroup.com 

customercare.romania@prysmiangroup.com.

DISPOZITIV DE 
LOCALIZARE

SERVICII 
INTELIGENTE 

PENTRU CLIENȚI

32  |  ELECTRICIANUL 5/2021

CABLURI ȘI ACCESORII



DISPOZITIV DE 
LOCALIZARE

SERVICII 
INTELIGENTE 

PENTRU CLIENȚI



Seria 7M – noile contoare 
de energie smart

Noua serie a contoarelor de energie 
inteligente 7M se mândrește cu un 
design avansat și inovator, bogat în 
caracteristici, inclusiv capacitatea de a 
citi și de a programa contoarele 
folosind smartphone-uri cu tehnologie 
NFC. Fiind certificate MID și având 
capacitate de comunicație prin 
porturile M-Bus și Modbus RS485, 
aceste contoare sunt potrivite pentru o 
mulțime de aplicații.

TIPUL 7M.24 CONTOARE DE ENERGIE

Aceste contoare de energie bidirec-
ționale monofazate Tipul 7M.24 
beneficiază de sigiliu pentru bornele 
de alimentare și control, tastă de 
navigare și programare sensibilă la 
atingere și o interfață de comunicație 
pentru monitorizarea la distanță și 
gestionarea consumului de energie.

Caracteristici principiale și aplicații
Contoarele Tipul 7M.24 sunt 

disponibile în diferite versiuni:
  Tipul 7M.24.8.230.0001 este o 

versiune entry level, dedicată numai 
pentru monitorizarea kWh și cu 
interfață S0.

  Tipul 7M.24.8.230.0010 este un 
dispozitiv multifuncțional, certificat 
MID și cu ieșire pe impuls S0.

  Tipul 7M.24.8.230.0110 are 
caracteristicile versiunii „0010“, dar 
este echipat și cu tehnologie NFC 
pentru a personaliza afișajul și 
citirile.

  Tipul 7M.24.8.230.0210 este un 
contor inteligent multifuncțional 

bidirecțional, certificat MID, cu 
interfață integrală Modbus RS485 și 
echipat cu tehnologie NFC pentru 
programarea practică a parametri-
lor Modbus prin smartphone.

  Tipul 7M.24.8.230.0310 NFC este 
un contor inteligent multifuncțional 
bidirecțional, certificat MID, cu 
interfață integrală M-Bus și echipat 
cu tehnologie NFC.
Aceste contoare sunt soluția ideală 

pentru monitorizarea consumului de 
energie casnic, industrial, din birouri, 
dar și pentru sisteme fotovoltaice și 
campinguri.

TIPUL 7M.38 CONTOARE DE ENERGIE

Dispozitivele Tipul 7M.38 sunt 
contoare de energie inteligente 
bidirecționale multifuncționale pentru 
sisteme trifazate cu 3 și 4 fire, dar și 
sisteme monofazate. Fiind echipate cu 
tehnologia NFC, acestea permit 
personalizarea și programarea facilă. 
De asemenea, vă permit să descărcați 
măsurătorile direct pe smartphone.

Aceste produse au un afișaj cu 
matrice retroiluminată și o tastă 
multifuncțională tactilă. Sunt certificate 
MID la 80 A, 70°C, au tarife duale și, 
în funcție de model, sunt echipate cu o 
ieșire dublă pe impuls S0 sau o interfa- 
ță de comunicație Modbus ori M-Bus.

 Trei modele diferite, pentru stații de 
încărcare vehicule electrice  
și multe altele
Cu un curent nominal maxim de  

80 A la 70°C și certificare MID, aceste 

contoare de energie sunt dispozitivele 
ideale pentru stațiile de încărcare a 
vehiculelor electrice.

Gama de contoare de energie Tipul 
7M.38 pentru sisteme trifazate include 
următoarele tipuri:
  Tipul 7M.38.8.400.0112 NFC cu 

ieșire dublă pe impulsuri S0 pentru 
monitorizarea energiei la distanță și 
interfață de comunicație IR.

  Tipul 7M.38.8.400.0212 NFC cu 
port de comunicație Modbus 
RS485, ieșire pe impuls S0 și 
interfață de comunicație IR.

  Tipul 7M.38.8.400.0312 NFC cu 
port de comunicație M-Bus, ieșire 
pe impuls S0 și interfață de comuni-
cație IR.

Finder introduce noua 
serie de contoare de 
energie 7M. Dispozitive 
caracterizate de 
un design inovator 
cu tastă capacitivă 
tactilă și afișaj LCD 
retroiluminat, plus 
posibilitatea de a fi 
programate prin NFC 
cu ajutorul aplicației 
Finder Toolbox NFC.

Avantajele noii serii de contoare  
smart 7M



Design 
Modern, compact și funcțional, cu 
ecran LCD retroiluminat, tastă 
capacitivă sensibilă la atingere și 
terminale sigilate



Tehnologie NFC 
Programați și citiți datele stocate (chiar 
și cu dispozitivul oprit) prin smartphone 
folosind tehnologia NFC și aplicația 
Finder Toolbox NFC



Certificare MID 
Acuratețe și protecție garantate pentru 
monitorizarea energiei în conformitate 
cu reglementările pentru utilizator



Integrare în rețea 
Comunicație prin rețele M-Bus și 
Modbus RS485 folosind porturile 
integrate
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Comunicare corectă și de bună practică sub aspect 
profesional și educațional al luminii și iluminatului

În contextul unei evoluții nerealiste 
în specificarea cerințelor din caietele 
de sarcini ale licitațiilor din iluminatul 
public, Comitetul are misiunea de edu-
care și de a promova bunele practici. 
Astfel, asistăm la o tranziție de la 
paradigma „calității“ la cea a „contro-
labilității“ iluminatului sub pretextul 
promovării conceptului de Smart City. 
La fel cum eronat termenul de „tele-
gestiune“ îl substituie pe cel de 
„control“ sau de „management“ al 
iluminatului. Sub acest pretext, sursa 
de lumină și scopul acesteia sunt 
plasate în plan secundar sau definite 
incorect. Absența unor reglementări 
sau standarde privind raportul dintre 
conceptul de Smart City, respectiv 
platformele de operare-integrare, și 
proiectul de iluminat propriu-zis 
conduc la denaturarea menirii ilumina-
tului. Solicitarea unor cerințe neregle-
mentate printr-un standard, unde 
calitatea iluminatului este secundară, 
defavorizează atât producătorul, cât și 
beneficiarul. De menționat că de multe 
ori, chiar dacă infrastructura rutieră nu 
poate fi clasificată ca iluminat, se 
solicită sisteme de tip Smart City, 
unde iluminatul este un pretext. În 
cadrul unui asemenea proiect, descri-
erea cerințelor de management servicii 
și resurse depășește nevoile locației cu 
implicații în costurile proiectului. De 
multe ori, autoritățile publice apelează 
în elaborarea cerințelor sau în judeca-
rea ofertelor la cadre didactice cu titlu 
și/sau specialiști având însă cunoștințe 
și/sau expertiză limitată în domeniul 
iluminatului, dar teoreticieni ai „orașu-
lui inteligent“. Este însă de remarcat că 
evoluția iluminatului cu tehnologia LED 
a redefinit mai multe concepte și 
posibilități de verificare a integrării în 
proiecte de iluminat. Normele și/sau 
standardele specifice acestui tip de 
sursă de iluminat sunt din nefericire 
ignorate sau citate eronat în caietele 
de sarcini. De altfel, multe din aceste 
documente pot constitui teme speciale 

de proiectare sau subiecte de studiu 
într-o temă de cercetare. 

Observații însoțite de argumente 
privind termenii sau expresiile ce se 
utilizează recent în iluminat

Dispersor și/sau difuzor 
Utilizate de multe ori incorect în 

definirea părții componente a unui 
aparat de iluminat având funcțiunea 
de protecție a sursei de lumină, cu 
proprietăți specifice de transmitere a 
luminii (transmitanță) și/sau de distri-
buție a intensității luminoase. Originea 
termenului „dispersor“ provine din 
traducerea incorectă a termenului 
„glass cover“ din standardul SR EN 
60598-2-3, în loc de „ecran“ sau 
„geam de sticlă“. Celălalt termen de 
„difuzor“ utilizat în special la descrie-
rea părții componente a unui aparat 
de iluminat de interior are aceeași 
funcțiune de protecție a sursei de 
lumină. Suplimentar însă, pe lângă 
caracteristica de transmitanță, se 
adaugă și cea de modificare a distribu-
ției intensității luminoase. În cazul 
aparatelor de iluminat stradal, terme-
nii de dispersor sau difuzor nu sunt 
adecvați. Termenul corect în conformi-
tate cu standardele și literatura de 
specialitate este de ecran sau geam 
transparent și la care se poate adăuga 
tipul materialului (de ex.: de sticlă, de 
plexiglas etc.).

Aici este de menționat faptul că pre-
zența ecranului transparent poate 
produce până la 20% pierderi de flux 
luminos ale aparatului. Acest lucru 
este cauzat de valoarea transmitanței 
materialului și a reflexiilor interne ale 
ecranului transparent (vezi tabelul de 
mai jos). 

În acest context, impunerea nejusti-
ficată a unui grad ridicat de rezistență 
la impact va avea drept rezultat o 
scădere suplimentară a eficacității 
luminoase, ca urmare a calității 
materialului din care este confecționat 
ecranul transparent.

De menționat că gradul ridicat de 
rezistență la impact, cum ar fi IK 10, a 
fost ca urmare a utilizării lămpilor de 
sticlă în scopul evitării accidentelor. 
Azi, aparatele de iluminat cu LED 
funcționează chiar dacă geamul este 
spart, fără să producă accidente. 
Astfel, impunerea nejustificată a unui 
grad ridicat de rezistență la impact va 
crește considerabil costul aparatului 
de iluminat.

Ecran de protecție
Utilizat incorect ca alternativă la 

termenii menționați anterior (disper-
sor/difuzor), originea acestuia fiind din 
preluarea traducerii termenului 
„protective shield“ din SR EN 60598-1. 
Semnificația acestuia este însă diferită 
și se aplică doar corpurilor de iluminat 
ce conțin lămpi cu wolfram-halogen 
fără carcasă exterioară întreagă. 
Această parte componentă a aparatu-
lui îndeplinește funcțiunea de protecție 
a sursei de lumină și nu are proprietăți 
specifice de transmitere a luminii 
(transmitanță) și/sau de distribuție a 
intensității luminoase.

Protocoale 0-10V, 1-10V
Utilizat incorect în contextul formu-

lării unor cerințe specifice, cum ar fi 
dimare. Dimarea, respectiv reglarea 
intensității luminoase, se face aplicând 
semnale de control (de ex.: 0-10V, 
1-10V) sursei de alimentare a aparatu-
lui. Aceasta este o funcțiune adresabi-

Sistem optic Flux luminos Eficacitate luminoasă Putere Pierderi
Fără lentile, fără geam 15.654,4 lm 175,1 lm/W 89,4 W 0
Cu lentile, fără geam 15.118,5 lm 169,3 lm/W 89,3 W 3,4%

Complet cu lentile și geam 13.721,3 lm 154,0 lm/W 89,1 W 12,4%

CNRI este unica asociație profesională recunoscută în România cu misiunea de a avansa cunoștințe de 
valoare și susținere a informațiilor corecte în domeniul iluminatului și al iluminării.
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lă printr-un protocol și care 
poate genera aceste semnale 
de control. Tehnologiile noi, de 
tip IoT, utilizează interfețe de 
comandă digitală precum DALI, 
DALI2 cu sursele de alimentare 
ale aparatelor de iluminat cu 
LED și în mod special soluția 
de conectivitate D4I sau DALI2.

Telegestiune
Se utilizează ca substitut pentru 

„control“ sau „management“ al 
iluminatului, fără o înțelegere corectă a 
sensului. Așa cum explică chiar și 
termenul, acesta descrie o activitate 
„statică“ de gestionare/arhivare. 
Telegestionarea informațiilor exclude 
controlul dinamic, respectiv adresabili-
tatea cu interogare/dialog în vederea 
interacțiunii cu sistemul de control, 
respectiv operatorul. Termenul a fost 
împrumutat din vocabularul utilizat în 
sistemele de monitorizare a consumu-
rilor energetice. Acesta constă dintr-o 
aplicație integrată completă pentru 
telecitirea datelor de contorizare, 
urmărirea consumurilor în timp real, 
generarea rapoartelor tehnice, 
comerciale și manageriale. În acest 
moment, acest termen este inadecvat 
pentru sistemele de iluminat, având în 
vedere dinamica interacțiunii, utilizat 
de altfel pentru evitarea termenului 
Smart City. 

Funcționare la Ta=-40°C +55°C 
Domeniul de temperatură specifică 

două clasificări climatice diferite: polar 
(-40°C, +25°C) și extrem arid (-20°C, 
+55°C), incorect utilizat pentru zona 
geografică locală. În Standardul SR EN 
60721 este prezentată clasificarea 
condițiilor de mediu în vederea 
selectării corecte a gradului de 
severitate/exigență a cerințelor de 
temperatură în utilizarea sau testarea 
produselor. Acest standard servește 
ca material justificativ la solicitarea 
clauzelor climatice ambientale în 
cadrul cerințelor de utilizare a produ-
selor. Conform clasificării climatice 
definită în standard, România se află în 
zona temperată, unde temperatura 
minimă absolută extremă este de 
-30°C, temperatura maximă absolută 
extremă de +50°C. Impunerea 
nejustificată a unor extreme maxime 
absolute neclasificate de standard va 
crește considerabil costul aparatului 
de iluminat și a testării.

Temperatura de funcționare 
maximă extremă în România, conform 
standardului SR EN, este:  
Ta = -30°C ÷ +50°C.

 Durata de funcționare vs durata  
de viață
Cei doi termeni au o semnificație 

diferită și sunt utilizați incorect în con- 
textul formulării unor cerințe specifice. 
În timp ce durata de funcționare este 
stabilită de tipul aplicației și necesități-
le beneficiarului conform unui factor 
de utilizare (de ex.: 0,4 total 4.150 de 
ore pe an), durata de viață reprezintă 
numărul de ore până la care produsul 
se defectează sau prezintă degradări 
semnificative ale unuia sau mai multor 
parametri. În cazul corpurilor de 
iluminat cu LED, durata medie de viață 
utilă poate fi foarte lungă, atunci 
valorile utile ale performanței pe 
durata de viață sunt mai degrabă 
predicții decât măsurători. Pentru 
producători, nu este însă posibil să se 
măsoare valorile utile ale duratei de 
viață cu, de exemplu, 50.000 ore 
înainte de a lansa noi produse. În 
schimb, producătorii folosesc perioa-
de de evaluare mai scurte (de ex.: 
6.000 de ore) și extrapolează rezulta-
tele pentru a ajunge la predicții. 
Standardele de performanță IEC/EN 
descriu în prezent valorile duratei de 
viață pentru produsele bazate pe LED, 
dar nu și cum se măsoară/calculează/
estimează acest parametru. În conse-
cință, calitatea predicțiilor duratei de 
viață poate varia drastic, existând un 
risc semnificativ de comparație 
eronată între produse. În acest scop, 
producătorii de echipamente cu LED, 
dar și laboratoarele, utilizează stan-
dardele ANSI/IES pentru o comparare 
fără echivoc între produse. Este de 
menționat în mod deosebit adoptarea 
standardului LM80/TM21 de către 
producătorii de structuri LED și LM84/
TM28 pentru producătorii de corpuri 
de iluminat cu LED în vederea estimării 
duratei de viață.

Durata de viață nominală
Termen utilizat incorect în 

contextul formulării unor 
cerințe specifice, de exem-
plu: durata de viață nomina-
lă – minim 75.000 de ore. 
Durata de viață reprezintă o 
valoare estimată a degradării 
luminoase după un număr 
de ore de testare specificat 

în standarde după care se extrapolea-
ză prin calcul. Prin urmare, nu i se 
poate atribui calitatea de „nominală“.

O valoare nominală înseamnă o 
valoare rotunjită sau aproximativă a 
unei mărimi.

CLO
Este acronimul pentru „Constant 

Light Output“ și este o funcțiune a 
sursei de alimentare prin care se poate 
compensa degradarea luminoasă a 
LED-urilor pe durata de viață. Algorit-
mul după care se face această com-
pensare este reprezentată printr-o 
funcție inversă procesului de degrada-
re și este presetabilă. De exemplu, 
dacă durata de viață a unui aparat de 
iluminat cu LED este L90 pentru ≥ 
100.000 de ore, atunci producătorul 
va „preseta“ o creștere cu 10% a 
valorii curentului prin LED-uri, pe 
parcursul celor 100.000 de ore, după 
un algoritm disponibil în sursa de 
alimentare. Cunoscând modul în care 
evoluează degradarea luminoasă la un 
aparat de iluminat cu LED (graduală 
sau abruptă) pe parcursul celor 
100.000 de ore (aproape 24 de ani), 
este evident că diferența de 10% va fi 
compensată după ieșirea din garanție 
în pași de aproximativ 1% pe an. 
Practic, această cerință devine inutilă.

În concluzia acestor observații 
trebuie spus că organizarea și desfășu-
rarea serviciului de iluminat public 
trebuie să asigure satisfacerea unor 
cerințe și nevoi de utilitate publică ale 
comunităților locale. În acest context, 
vor fi necesare revizuirea legislației 
existente, reglementarea la nivel local 
printr-un set de reguli și cerințe 
generale, recomandări specifice ale 
specialiștilor. Este deci elementar ca 
iluminatul să fie perceput ca o modali-
tate de a vitaliza spațiului public, nu 
doar ca o componentă a politicilor 
publice.

Stelian Matei, director CNRI
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Exploatarea unei instalații electrice 
implică inspectarea, întreținerea și 
repararea acesteia. Drept urmare, 
întocmirea unui plan de funcționare a 
instalației electrice care să prescrie 
procedurile și acțiunile necesare 
pentru menținerea acesteia în stare 
funcțională și pentru a efectua toate 
activitățile de mentenanță necesare 
este fundamentală. 

Recent, ASRO a adoptat la nivel 
național noua ediție a standardului  
SR EN 50110-2:2021 – Exploatarea 
instalațiilor electrice. Partea 2: Anexe 
naționale (cu versiune în limba engle-
ză), format dintr-un ansamblu de 
anexe naționale normative (una pentru 
fiecare țară membră a  CENELEC – 
Comitetul European de Standardizare 
în domeniul Electrotehnic). În cadrul 
acestuia, sunt specificate fie prescrip-
țiile de securitate actuale adiționale, 
fie suplimentele naționale conexe 
acestor minime cerințe la momentul 
elaborării standardului. 

Acesta face parte din seria de 
standarde europene EN 50110 
referitoare la exploatarea instalațiilor 
electrice, care este compusă din  
SR EN 50110-1:2013 și  
SR EN 50110-2:2021. 

Prima parte a seriei este în vigoare 
și definește prescripțiile pentru 

asigurarea securității exploatării 
instalațiilor electrice și lucrărilor la 
acestea sau în vecinătatea lor, 
valabile pentru toate țările membre 
ale CENELEC, dar și câteva anexe 
informative suplimentare care se 
referă la securitate. Totodată, acesta 
se aplică tuturor instalațiilor care 
funcționează la niveluri de tensiune 
pornind de la tensiune foarte joasă și 
ajungând până la înalta tensiune.

Cea de-a doua parte, recent 
revizuită, oferă transparență dome-
niului prin prezentarea legislației și a 
standardelor care trebuie respectate 
în timpul exploatării instalațiilor 
electrice.

Cu ajutorul celor două standarde 
se aliniază progresiv nivelurile de 
securitate asociate exploatării, pentru 
lucrări aferente instalațiilor electrice. 

Deși se recunoaște faptul că în 
prezent există specificații naționale de 
securitate care diferă de la o țară 
membră UE la alta, intenția experților 
în cadrul activității de standardizare 
de la nivel european este ca pe viitor, 
prin intermediul standardelor, să se 
reușească crearea unui nivel de 
securitate comun. În plus, pentru ca 
acest ideal să fie atins, este necesar 
ca toți cei care lucrează în domeniul 
instalațiilor electrice să cunoască și să 

aplice cu rigurozitate prescripțiile și 
recomandările existente.

Despre ASRO

ASRO – Organismul Național de 
Standardizare – este platforma 
națională pentru elaborarea și adopta-
rea standardelor europene și internați-
onale, precum și pentru elaborarea 
standardelor 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 participarea 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 proiectelor de standarde în 
curs de elaborare și își poate adapta 
din timp modul de lucru pentru a 
respecta cerințele standardizate la 
nivel european.

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

Twitter: @RoStandard

Exploatarea instalațiilor electrice
Instalațiile electrice sunt 
indispensabile încă din 
momentul în care au fost 
inventate și utilizate pe scară 
largă, fiind responsabile pentru 
distribuția și utilizarea energiei 
electrice. Orice instalație, fie 
ea fixă sau mobilă, trebuie 
întreținută și modernizată, 
ceea ce implică un anumit risc. 
Acest risc poate fi minimizat în 
mod eficient prin respectarea 
normelor de siguranță, implicit 
prin aplicarea standardelor, 
verificarea mijloacelor electrice 
și prin utilizarea uneltelor 
corespunzătoare activității. 
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Acesta este noul SVERKER 900, 
trusa de instrumente pentru testarea 
secundară și primară a stațiilor 
electrice, a stațiilor de generare a 
energiei din surse regenerabile și 
pentru aplicații industriale.

Acționat printr-un ecran tactil rapid 
și ușor de utilizat pentru configurarea 
rapidă și ușoară a tuturor proceduri-
lor, SVERKER 900 poate fi utilizat 
pentru o mare varietate de sarcini, 
inclusiv testarea releelor de protecție, 
trasarea curbelor de excitație ale 
transformatoarelor de curent, testelor 
de polaritate, injecție primară (tri și 
monofazat), verificările cablajelor ca și 
multe, multe altele. Este unicul tester 
pentru relee de frecvență conform 
standardului IEC 60255-181.

SVERKER 900 este echipat cu trei 
surse de curent și patru de tensiune, 
permițându-le să fie utilizate în serie 
sau paralel, alimentând cu un curent 
de până la 105 Aca sau 900 Vca. 
Toate sursele pot fi reglate individual 
în amplitudine, defazaj și frecvență, în 
timp ce a patra sursă de tensiune 
poate fi utilizată pentru a testa releele 
numerice care necesită o tensiune de 
referință care simulează bara magis-
trală.

Pentru mai multă ușurință, 
 SVERKER 900 este construit într-o 
carcasă de transport robustă pentru 
deplasarea de la un test la altul. 
Capacul este, de asemenea, proiectat 
în mod unic – găzduiește o selecție de 
jumperi în suporturi specifice, un stilou 
tactil precum și un ghid de referință 
rapid pentru ușurința utilizării.

Cu SVERKER 900 nu este nevoie 
să folosiți un computer în timpul 
testării. Interfața unică a testerului cu 
opțiuni complet configurabile, 
utilizând ecranul tactil, plus capabili-
tățile integrate de înregistrare a 
datelor, îl fac ideal atât pentru 
măsurarea, cât și pentru înregistrarea 

datelor. Puteți conecta instrumentul 
la PC prin USB pentru a transfera 
fișierele și datele în format standard 
CSV (compatibil cu Microsoft Excel). 

Soluția multifuncțională de test

SVERKER 900 este disponibil 
pentru a include mai multe instru-
mente de testare într-o singură soluție 
portabilă. Folosind diferite setări, 
instrumentul de testare a stației poate 
fi utilizat pentru următoarele scenarii 
de testare:

 Instrument principal
 Teste de timpi;
  Determinarea manuală a parame-

trilor de închidere/deschidere a 
contactelor releelor;

 General: setare, injecție, măsură.
 Instrument magnetizare CT

  Determinarea tensiunii punctului de 
inflexiune CT.
 Instrument Predefect - Defect

  Măsurare timpi acționare – utilizat în 
principal pentru a testa relee care 
necesită o simulare a stării prede-
fect înainte de starea de defect.

Sverker 900 – Sistem de test  
pentru stații și relee
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 Instrument Rampă
  Determinarea automată a pragului 

de acționare;
  Măsurare timpi, de ex. la testarea 

releelor df/dt.
 Instrument Secvență

  Simularea secvențelor, de ex. 
reanclanșatoare automate, pornire 
motor, defecte homopolare.
 Instrument Impedanță

  Ecranul impedanță permite testa-
rea releelor direct din panoul 

impedanță, unde calcularea 
impedanței în curenți și tensiune 
este efectuată de SVERKER 900;

 Test Predefect și Defect;
 Rampă impedanță.

Caracteristici deosebite

  Trusă de instrumente pentru teste 
3-fazate ale stațiilor;

 Trei curenți și patru tensiuni;
 Funcționalitate independentă;

  Robust și sigur, pentru utilizare în 
teren;

  Generează 900 V și 105 A în mod 
monofazat;

 Teste primare și secundare;
 Display Tactil 5,7" LCD.

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

CONSULTANȚĂ DE PROCES SOFTWARE DE INGINERIE IMPLEMENTARE SUPORT GLOBAL

Modelează ingineria viitorului.

Ușurință în utilizare, performanță puternică: Lasă noua Platformă 

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

utilizator complet nouă cu aspect întunecat practic, un meniu 

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

suplimentare bazate pe cloud deschid noi posibilități pentru 

dumneavoastră de colaborare între echipe.

Descoperă mai multe:

www.eplan.co.uk/itsinyourhands

It’s in your hands!

Să ne concentrăm asupra utilității
Platforma EPLAN 2022
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Compania a dezvoltat unul dintre cele mai mari proiecte 
de telegestiune pentru iluminat public din Europa – 11.000 
de aparate de iluminat comandate prin telegestiune 
(proiect desfășurat în 2013) –, a realizat sisteme de 
iluminat noi, reconstruind peste 600 de km de rețea de 
iluminat subterană în Brașov, iar în prezent Flash Lighting 
Services furnizează iluminatul public în 14 orașe din 
România.

Cu o cifră de afaceri de peste 17 milioane de euro, 
Flash Lighting Services este una dintre cele 5 companii din 
România cu licență Clasa I ANRSC ce oferă servicii de 
iluminat pentru localități cu peste 300.000 de locuitori. 
Portofoliul de clienți al Flash Lighting Services a variat în 
ultimii ani, însă în 2020 compania deținea un efectiv de 
86% clienți publici și 14% clienți privați.  

Dan Vătăjelu, CEO al Flash Lighting Services și Preșe-
dintele Asociației Române pentru Iluminat, a declarat: „În 
cei 20 de ani de activitate, compania noastră a trecut prin 
multe etape, prin perioade mai bune și altele mai puțin 
bune, însă oricâte provocări am întâmpinat pe parcurs, 
prin inovație și un efort susținut de licențiere, obținere și 
menținere a autorizațiilor cheie, am devenit lideri în 
soluțiile de telegestiune. Deși un an dificil și atipic, în 2020 
am reușit să ne creștem echipa cu 20%, iar cifra de afaceri 
a înregistrat o creștere cu 6,7% peste cele obținute în 2019. 
Această creștere ne-a poziționat în 2021 ca fiind compa-
nia de iluminat public din România cu cea mai mare cifră 
de afaceri din industrie, fapt care ne responsabilizează și 
mai mult și este dovada că facem bine ceea ce facem“.

Pe parcursul celor 20 de ani, Flash Lighting Services a 
dezvoltat proiecte de iluminat public – stradal, arhitectu-
ral, ornamental, festiv, sportiv –, iluminat industrial – de 
interior și exterior – de semaforizare și proiecte de iluminat 
inteligent, montând peste 40.000 de puncte luminoase 
gestionate prin soluții smart. Printre cele mai importante 
proiecte dezvoltate de către companie se numără:
  rețeaua subterană de peste 600 de km de iluminat din 

Brașov, orașul devenind astfel primul din România care 
are peste 90% din rețele în subteran, desființând astfel 
cablurile aeriene; 

  proiectul de iluminat arhitectural al Cetății Sighișoara, 
obiectiv turistic UNESCO, a cărui implementare s-a 
desfășurat pe parcursul a trei ani. A fost creat și condus 
de arhitecți internaționali și a inclus 12 obiective majore, 
completate de ambientul întregii cetăți și al zidurilor 
acesteia;

  proiectul de iluminat arhitectural al clădirii Băncii 
Naționale a României, ce reprezintă peste 800 de 
aparate de iluminat LED comandate unitar care au fost 
amplasate pe 4 fațade, prezente pe cele 4 străzi care 
înconjoară clădirea.
În cei 20 de ani de activitate, aparatele de iluminat 

instalate și comercializate de Flash Lighting Services ar 
emite peste 2.100.000.000 lm (lumeni), echivalentul 
intensității luminii Soarelui pe o suprafață de aproximativ 
16.000 metri pătrați, în timp ce rețelele de iluminat nou 
create depășesc distanța dintre București și Viena, iar 
lungimea străzilor iluminate, în gestiune, acoperă distanța 
de la București la Paris și retur (aproximativ 5.000 km).

Despre Flash Lighting Services

Flash Lighting Services, lider de piață în proiectarea, 
construirea și gestionarea sistemelor inteligente de ilumi-
nat, este una dintre cele 5 companii cu licență Clasa I 
ANRSC din România, fiind astfel operator servicii de 
iluminat pentru localități cu peste 300.000 locuitori. Cu o 
echipă de peste 166 de angajați, Flash Lighting Services 
prestează servicii de iluminat public în 14 orașe din 
România: Alba-Iulia, Brașov, Botoșani, Călărași, Craiova, 
Făgăraș, Galați, Iași, Orăștie, Săcele, Sfântu Gheorghe, 
Sibiu, Târnăveni, Tulcea. Compania pune la dispoziția 
cetățenilor un dispecerat 24/7, în toate orașele în care 
lucrează pentru sesizarea disfuncționalităților la sistemul 
de iluminat public. 

Flash Lighting Services, cel mai mare 
prestator de servicii de iluminat public 

licențiat din România, împlinește 20 de ani
Flash Lighting Services, lider de piață în 
proiectarea, construirea și gestionarea sistemelor 
inteligente de iluminat, împlinește anul acesta 20 
de ani de existență.

Dan Vătăjelu, CEO al Flash Lighting Services  
și Președintele Asociației Române pentru Iluminat
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