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SISTEME DE SECURITATE

SISTEME DE SECURITATE

MAXPRO® ACCESS – Controlul
accesului de generație următoare
Honeywell și-a extins capacitățile portofoliului său MAXPRO® Cloud prin lansarea panourilor de control
al accesului MPA1 și MPA2 care oferă opțiuni de găzduire în cloud, web sau on-premise. MAXPRO Cloud
este o soluție de securitate bazată pe cloud, concepută pentru întreprinderile mici și mijlocii cu mai multe
site-uri, care oferă securitate, siguranță eficientă și beneficii, reducând în același timp costurile IT și
investițiile de viitor. MPA1 și MPA2 permit utilizatorilor să implementeze și să gestioneze în mod sigur și
ușor sistemul de control al accesului plug-and-play oriunde există o conexiune Ethernet/Internet.

 Anti passback local/global;
 Interfață web mai rapidă;
 Hardware rezistent la viitor.

Controlerul alimentat MPA1 cu o
singură ușă PoE este ușor de instalat,
operat și întreținut, datorită designului
său unic de instalare și aplicației sale
dedicate Device Utility pentru punerea
în funcțiune rapidă și ușoară. Poate fi
fie încorporat, fie montat într-o carcasă compactă special concepută, inclusiv diagnosticarea LED-urilor de stare.
MPA1 conectează până la două cititoare OSDP securizate, oferind securitate sporită.
Soluția MPA2 este un panou de
control al accesului în cloud și autonom, pentru controlul accesului cu
două uși. Include un controler cu
două uși și un model licențiat cu patru uși. Un design ușor de utilizat
(conectori push-in și abordarea RJ45
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„Click ‘n Done“) îl face simplu de instalat, operat și întreținut. Conectează până la două cititoare OSDP securizate pe ușă, oferind securitate
sporită.
MPA2 poate monitoriza, de asemenea, ieșiri suplimentare de incendiu,
ieșiri de urgență, sirene sau controla
luminile utilizând gama sa largă de intrări și ieșiri auxiliare disponibile.
Soluție MPA1:
 Soluție cloud cu o singură ușă;
 Accelerometru încorporat pentru
protecție împotriva manipulării;
 Conexiune Plug & Play securizată
Card-to-Cloud;
 Aplicație mobilă pentru punerea în
funcțiune rapidă;

 Costuri reduse de cablare prin
instalarea PoE Edge;
 Interfață web mai rapidă.
Soluție MPA2:
 Soluție cloud cu două uși;
 Disponibil și cu licență pentru patru
uși;
 Conexiune plug-and-play securizată Card-to-Cloud;
 Instalație cablu S5 pentru instalarea/conectarea/supravegherea ușii;
 Hardware Wiegand/OSDP,
 Control lift,
 Mod Web, compatibil WIN-PAK®,
MAXPRO® Cloud,
 Până la 100.000 de utilizatori și
65.535 niveluri de acces,
 9+4 intrări, 4+4 ieșiri;

MPA1 și MPA2 oferă beneficiile
controlului tradițional al accesului,
cum ar fi ajutarea la securizarea ușilor,
la gestionarea accesului angajaților și
la gestionarea de la distanță a site-urilor. De asemenea, utilizatorii pot extrage cu ușurință rapoarte pentru a
îndeplini cerințele de conformitate.
Cu o interfață bazată pe browser,
curba de învățare și timpii de antrenament sunt reduse semnificativ. Noul
procesor face hardware-ul semnificativ mai rapid decât NetAXS®, predecesorul său. Pur și simplu conectați-vă și
sunteți gata de plecare. Utilizatorii pot
gestiona în siguranță MPA1 și MPA2 de
oriunde în lume folosind un browser
web încorporat sau infrastructura
cloud securizată a MAXPRO® Cloud.
În plus, suita de securitate integrată
WIN-PAK® oferă soluții on-premise cu
caracteristici mai avansate, disponibile numai pentru soluția MPA2.
MPA1 și MPA2 au fost dezvoltate cu
un design ușor de instalat, care se
adaptează cu ușurință la infrastructura
și metodele IT existente, reducând costurile de instalare și suport. MPA1 și
MPA2 pot crește pe măsură ce crește
un sistem. Noul aspect al hardware-ului
cu coduri de culoare face instalarea ra-

pidă, simplă și intuitivă, eliminând potențialele greșeli de conectare.
Informații despre comandă:
 MPA1P – Soluție MPA1 pentru
controlul accesului cu o singură ușă
(carcasă din plastic);
M
 PA1002E-MPS – Soluție de
control al accesului MPA2 cu 2 uși
(carcasă metalică);

 MPA1004E-MPS – Soluție de
control al accesului cu licență
MPA2 cu 4 uși (carcasă metalică).

Vă rugăm să contactați reprezentantul
local de vânzări Honeywell Commercial
Security sau distribuitorul participant
pentru a obține mai multe informații.

Comparație MPA1 vs MPA2
MPA1

MPA2

SOLUȚIE CLOUD

Da, folosind MAXPRO® Cloud

SOLUȚIE STAND-ALONE

Da, prin server web încorporat. Inclusiv Da, prin server web încorporat.
rețeaua de panouri EVL*
Inclusiv rețea de panouri EVL* și RS485
(Web+WIN-PAK®)

SOLUȚIE GĂZDUITĂ LOCAL

Nu.

Da, folosind WIN-PAK® cu panouri
secundare RS485

1 UȘĂ

Da, până la 2 cititoare OSDP

Da, până la 2 cititoare Wiegand sau
OSDP

2 UȘI

Nu

Da, până la 2 cititoare Wiegand și/sau
OSDP pe ușă

3 SAU 4 UȘI

Nu

Da, cu licență, până la 2 cititoare pe ușă
folosind OSDP. Până la 1 cititor pe ușă
folosind cititoare Wiegand**

INTERFAȚA CITITORULUI OSDP V2

Da, OSDP V2 Secure Channel

Da, OSDP V2 Secure Channel

INTERFAȚA CITITORULUI WIEGAND

Nu

Da, intrare/ieșire prin cablu de reținere
100000 / 100000

Da, folosind MAXPRO® Cloud

MEMORIE CARD / EVENIMENT

10000 / 25000

PUTEREA LA BORD PE ETHERNET

PoE

PoE, PoE+

APLICAȚIE MOBILĂ PENTRU PUNCARE

da

Nu

INCINTĂ

Mini + MP Plastic

Metal sau plastic***

* Ethernet Virtual Loop: Rețea de panou prin rețea LAN / WAN.
**	Când utilizați 2 cititoare pe ușă într-o configurație cu 1 sau 2 uși sau folosiți un port Wiegand împărțit într-o configurație cu 3 sau 4 uși,
asigurați-vă că utilizați cititoare Wiegand compatibile Hold A/B.
*** În curând
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VALENA LIFE/ALLURE
TRANSFORMĂ-ȚI VIAȚA

NEGRU MODERN
VALENA LIFE/ALLURE
Cunoscută ca o gamă inovatoare și atemporală, cu un design remarcabil,
Valena Life/Allure oferă o notă distinctă fiecărei locuințe prin formele și
detaliile unice ale produselor. Așadar, negrul devine noul alb într-un context
contemporan cu tendințe spre progres și inovație. Cu forme discrete, ușor de
utilizat și de integrat in orice stil, Valena Life/Allure reușește să satisfacă cele
mai exigente nevoi ale clienților.
Utilizatorii au posibilitatea să-și exprime personalitatea, integrând-o totodată,
cu ajutorul produselor Valena Life/Allure în casele lor. Fiecare locuință are
astfel amprenta sa personală, creată cu produsele Valena Life/Allure.
Prezența discretă a culorii negre aduce o notă
distinctă și se potrivește natural cu alte culori
inspirate de metal sau lemn. Creează eleganță cu
un material autentic. Înfrumusețează pereții cu
accente de metal sau lemn autentic.

Gama Valena Life/Allure este
echipată cu mecanismul In’Matic.

Mecanism Valena

Valena In’Matic este rezultatul
multor ani de cercetări, studii

NEGRUL ESTE NOUL ALB
Negru, elegant și sofisticat,
se integrează perfect cu interiorul casei tale.
Finisajul de culoare negru conferă personalitate
și o notă decorativă.
Valena Life/Allure Negru mat

Descoperă Valena Life/Allure Negru mat pe www.legrand.ro

de piață și teste reale pentru a
face instalatea și întreținerea mai
ușoare și mai confortabile, precum
și pentru a optimiza performanța
electrică.

SIGUR,
FIABIL
PERFORMANT

ECHIPAMENTE

CASĂ
CONECTATĂ

Pompele de căldură IMMERGAS

ÎNTRERUPĂTOARE

RJ45
PRIZE

ÎNTRERUPĂTOR WIRELESS
PLECARE/SOSIRE
Stingi luminile și închizi storurile
când pleci de acasă doar atingând
butonul PLECARE.

PRIZĂ CONECTATĂ
Monitorizezi consumul de energie,
comanzi de la distanță aparatele
electrice și electrocasnice și
primești notificări prin Aplicație
dacă apar anomalii.

2P+T + USB C
ÎNCĂRCĂTOR USB C DUBLU

VARIATOARE

Peste 150 de funcțiuni
disponibile în cele 2 modele
care aduc eleganță
și simplitate oriunde.

ÎNTRERUPĂTOR WIRELESS
TREZIRE/CULCARE
E ora de culcare? Închide
storurile și stinge luminile
printr-un singur gest.

2P+T + USB C

RJ45

APLICAȚIA HOME + CONTROL
Cu aplicația HOME + CONTROL
simplă și intuitivă, comanzi de la
distanță dispozitivele din locuința
ta în deplină siguranță.

ÎNTRERUPĂTOARE

VARIATOARE

CONTROL PRIN VOCE
Poți controla instalația electrică utilizând numai comenzi vocale, fără
nicio altă interacțiune, cu ajutorul asistentului tău vocal preferat.
PRIZE
works with

Hey Google
ÎNCĂRCĂTOR USB C DUBLU

O planetă mai sănătoasă cu funcțiile gamei Valena Life/Allure

Cu valena LifeTM Life/Allure with Netatmo
este joacă de copii să ai o locuință conectată.
Imaginează-ți că se supune comenzilor tale vocale și tactile,
că poți să-i modelezi comportamentul,
iar locuința te ajută să monitorizezi consumul
și să faci economie la energie și să îți ții familia în siguranță.

Avantajele încălzirii spațiilor
cu pompe de căldură aer-apă
Nevoia de căldură pe timpul
toamnei/iernii/primăverii
reprezintă una dintre
necesitățile esențiale ale
oamenilor. Căldura ne oferă
confort atât acasă, cât și la
locul de muncă.
Dar căldura se obține prin
arderea diferiților combustibili:
solizi, lichizi sau gazoși.
Iar arderea combustibililor
înseamnă eliminarea de CO2
și de alte noxe în atmosferă.
Aceste noxe contribuie la
încălzirea globală care ridică
atâtea probleme în momentul
de față.
O cale de încălzire cu emisii minime
de noxe, aplicată din ce în ce mai mult
în lume, o reprezintă utilizarea pompei
de căldură. Căldura aflată în aer, în
apele subterane sau în pământ poate
fi valorificată cu ajutorul pompei de
căldură și poate fi utilizată pentru încălzirea sau răcirea clădirilor. Astfel,
avem pompe de căldură aer-apă (utilizează căldura aflată în aer), apă-apă
(căldura din apele subterane) și sol-
apă (căldura din pământ).
Principiul de funcționare al unei
pompe de căldură se aseamănă cu cel
al unui frigider. În timp ce frigiderul
extrage căldura din interiorul lui și o
dispersează în exterior, pompa de
căldură preia căldura surselor de căldură enumerate anterior și o cedează
pe post de energie termică instalației
de încălzire a clădirii. Pompa de căldură are un circuit de răcire și un circuit de încălzire.
În circuitul de răcire al pompei de
căldură, în timp ce este absorbită căldura din mediu, un agent frigorific
este evaporat (în evaporator). Vaporii
de agent frigorific ajung într-un com-

Fig. 1 – Principiul de funcționare a pompei de căldură
presor, unde sunt comprimați. Drept
urmare, atât presiunea din circuitul (de
încălzire) de după compresor, cât și
temperatura agentului frigorific cresc.
Această căldură este cedată apoi, cu
ajutorul unui schimbător de căldură,
agentului termic care încălzește clădirea (vezi Fig. 1). Pe timpul întregului
proces agentul frigorific condensează
și apoi expandează în vana de expansiune. Ciclul se repetă atât timp cât
funcționează compresorul.
Pompele electrice de căldură folosesc electricitatea drept energie de
alimentare a compresorului, iar funcționarea acestora este foarte eficientă.
În funcție de tipul sursei de căldură
(aer, sol sau apă) și de temperatura
exterioară, o pompă de căldură poate
genera între doi și mai mult de cinci
kW energie termică dintr-un kilowatt
oră energie electrică. Pentru ca pompa de căldură să atingă efectiv această
eficiență în funcționarea de zi cu zi, ea
trebuie să fie dimensionată corespunzător pentru a satisface cererea de
căldură necesară clădirii în care urmează să fie instalată.

Cu cât temperatura sursei de căldură este mai mare, cu atât pompa de
căldură funcționează mai eficient.
Drept urmare, este indicat să se utilizeze o sursă de căldură cu o temperatură cât mai ridicată și constantă.
În cele ce urmează vom studia câteva caracteristici de funcționare ale
pompelor de căldură aer-apă.

Încălzirea cu pompa de căldură
Graficul din Fig. 2 reprezintă domeniul de funcționare al unei pompe de
căldură în regim de încălzire care are
agent frigorific gazul R32. Pompa de
căldură poate funcționa în intervalul
de temperaturi exterioare de la -25°C
la 35°C.
Între 10 și 35°C temperatură exterioară, pompa de căldură poate furniza,
în regim de încălzire, agent termic cu
temperatura maximă de 65°C. Apoi,
între 10 și -20°C temperatură exterioară, temperatura pe tur scade treptat
până la 50°C, urmând ca atunci când
temperatura exterioară maximă este
de -25°C să atingă valoarea de 40°C.
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ECHIPAMENTE
Tot în Fig. 2 se observă că pompele
de căldură dau randamente maxime
dacă sunt racordate la sisteme de încălzire care funcționează cu temperatură scăzută – adică încălzire în pardoseală sau cu calorifere dimensionate
corespunzător.
În cazul în care încălzirea inițială a
spațiului era realizată cu o centrală
termică cu condensare, pompa de
căldură este ideală pentru înlocuirea
acesteia deoarece poate fi racordată
direct la instalația deja existentă.
Deoarece pompa de căldură poate
prepara și apă caldă de consum
(ACC), trebuie ținut cont de faptul că,
la temperaturi mai mari de 35°C (sau
mai mici de -25°C), pompa de căldură
nu mai poate funcționa. De aceea este
bine să se integreze, atât în circuitul de
ACC, cât și în cel de încălzire, câte o
rezistență electrică, care să realizeze
încălzirea agentului termic în afara limitelor amintite mai sus. Am făcut
acestă afirmație deoarece pe timpul
verii care tocmai a trecut, cel puțin în
București, în unele zile temperaturile

ECHIPAMENTE
exterioare au fost mai mari de 35°C,
iar pompele de căldură care nu aveau
și o rezistență electrică integrate pe
circuitul de ACC nu au mai putut prepara apa caldă pentru consum. La fel
se întâmplă pe timpul iernii dacă temperatura exterioară scade sub -25°C.
Foarte important la o pompă de
căldură este agentul frigorific. În momentul de față se utilizează frecvent
R32, care are un impact zero asupra
stratului de ozon și potențial scăzut de
încălzire globală. El este utilizat în forma sa pură în echipamentele mici de
aer condiționat și de refrigerare.
Potențialul de încălzire globală
(GWP) este un număr care exprimă
impactul potențial pe care un anumit
agent frigorific îl poate avea asupra încălzirii globale, dacă ar fi eliberat în
atmosferă. Este o valoare relativă,
care compară impactul a 1 kg de agent
frigorific față de 1 kg de CO2 pe o perioadă de 100 de ani.
De asemenea, mai este un parametru care definește eficiența pompei de
căldură în regim de încălzire, și anume:

Legendă grafic:
TE – temperatura
exterioară
TM – temperatura
agentului
termic pe tur

Fig. 2 – Graficul temperatură exterioară / temperatură tur în regim de încălzire

Legendă grafic:
TE – temperatura
exterioară
TM – temperatura
agentului
termic pe tur

Fig. 3 – Graficul temperatură exterioară / temperatură tur în regim de răcire
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COP – coeficientul de performanță
– înseamnă câți kilowați termici produce pompa de căldură consumând un
kilowat de energie electrică.
În general, COP este dat la o temperatură exterioară de 7°C și o temperatură pe tur de 35°C. Pe măsură ce
temperatura exterioară scade, scade
și COP-ul.
De ex., o pompă de căldură are
COP = 5,17 la 7°C și COP = 2,38 la
-20°C (ambele la o temperatură pe tur
de 35°C).
Adică, dacă la 7°C temperatură exterioară și 35°C pe tur pompa de căldură poate da 4,40 kW energie termică, consumând 0,85 kW energie
electrică, la -20°C și tot 35°C pe tur,
pompa dă 3,48 kW energie termică,
consumând 1,46 kW energie electrică.

Răcirea cu pompa de căldură
Pe lângă încălzirea spațiilor, sunt
pompe de căldură care pot să și răcească spațiile interioare ale clădirii
(pompe de căldură reversibile) cu
ajutorul temperaturilor exterioare
mai ridicate: căldura este extrasă din
încăperile interioare prin intermediul
suprafețelor de încălzire și este evacuată în aerul exterior. În acest scop,
direcția circuitului de răcire este inversată în pompa de căldură (comparativ cu direcția circuitului de încălzire).
Graficul din Fig. 3 reprezintă domeniul de funcționare al unei pompe de
căldură care are agent frigorific tot gazul R32. Pompa de căldură poate
funcționa în regim de răcire în intervalul de temperaturi exterioare de la
10°C la 46°C.
În acest interval temperatura de ieșire a agentului termic poate fi setată
în domeniul 5-25°C.
În cazul pompei de căldură utilizată
la răcire nu mai avem COP, ci EER.
EER – eficiența energetică la răcire
– înseamnă câți kilowați pentru răcire
produce pompa de căldură consumând un kilowat de energie electrică.
Pe măsură ce temperatura exterioară crește, scade EER.
De ex., o pompă de căldură are
EER = 4,07 la 20°C și EER = 2,79 la
46°C (ambele la o temperatură pe tur
de 7°C).
Adică, dacă la 20°C temperatură
exterioară și 7°C pe tur pompa de căldură poate da 3,83 kW energie termi-

că pentru răcire consumând 0,94 kW
energie electrică, la 46°C și tot 7°C pe
tur, pompa dă 3,43 kW energie termică, consumând 1,23 kW energie electrică.
În funcție de agentul termic care
ajunge în clădire, sunt 2 tipuri de pompe de căldură:
 monobloc;
 „splitate“.

Pompe de căldură monobloc
În cazul pompelor de căldură monobloc, toate componentele constitutive (evaporator, compresor, schimbător de căldură agent frigorific / apă
etc.) sunt situate în exteriorul clădirii.
În interiorul clădirii se află numai panoul de comandă de la distanță al
pompei de căldură și mai intră 2 conducte (turul și returul pompei de căldură) care transportă agentul termic
(apa) către radiatoare, încălzire în
pardoseală etc. (Fig. 4).
Avantajul pentru instalatori în cazul
acestor pompe de căldură constă în
faptul că nu au de făcut decât racordări hidraulice. Nu acționează deloc
asupra circuitului de agent frigorific –
nu trebuie să fie certificați pentru lucrul cu freon.

Fig. 4 – Pompă de căldură monobloc

Pompe de căldură „split“
La pompele de căldură tip „split“,
circuitul de agent frigorific este împărțit în două. Evaporatorul, compresorul sunt situate în exteriorul clădirii (în unitatea exterioară), iar
schimbătorul de căldură agent frigorific / apă este situat în interiorul clădirii (în unitatea interioară) (vezi Fig.
5).
În unitatea interioară este instalat
și panoul de comandă al pompei de
căldură, precum și pompa care transportă agentul termic (apa) către instalația de încălzire.
Avantajul pompei de căldură tip
„split“ față de cea monobloc constă
în faptul că în exteriorul clădirii nu
ajung conducte cu apă, deci pompa
de căldură tip „split“ poate fi utilizată
și în zone în care iarna se ating temperaturi foarte scăzute.
Pompele de căldură moderne sunt
foarte silențioase și practic nu necesită întreținere. Economii suplimentare de curent electric se obțin și din
faptul că se utilizează tehnologia „in-

Fig. 5 – Pompă de căldură tip „split“
vertor“, adică pompa de căldură își
poate modifica puterea cedată în
funcție de necesarul de căldură al
clădirii. Această funcționare modulantă este benefică în special în perioada trecerii între anotimpuri, atunci
când cererea de căldură sau de frig
nu este prea mare.
Dacă pompa de căldură este alimentată cu tensiune electrică obținută
din surse regenerabile (energie eoliană
sau sistemele fotovoltaice), ea funcționează complet fără emisii de noxe și
contribuie și mai mult la protejarea climei. De asemenea, nu trebuie uitat
faptul că, în unele țări europene, sunt
companii de utilități electrice care oferă tarife speciale pentru funcționarea
pompelor de căldură.

Beneficiile pompelor de căldură
 Pot fi alimentate oricând cu electricitate verde.
 Sunt foarte eficiente. O pompă
de căldură cu un coeficient de performanță de 4,0 poate transfera 4 kW
energie termică într-o clădire utilizând
1 kWh de energie electrică.
 Cea mai mare parte a energiei
utilizate pentru încălzire este regenerabilă.
 Reduc emisiile de CO2 – cele mai
mari reduceri se obțin utilizând energia electrică regenerabilă.

www.immergas.ro
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„Pregătim următorii 25 de ani cu soluții electrice
smart. Ne propunem să contribuim
la accelerarea adoptării acestora de către piață“
Consolight împlinește luna aceasta un sfert de secol de creștere organică pe piața materialelor electrice
din România, timp în care a devenit jucător strategic în importul și distribuția de sisteme electrice
complete. Compania pregătește deja următorii 25 de ani prin divizia Consotech, vârf de lance în
distribuția soluțiilor electrice smart.
Consolight se dovedește a fi un model de antreprenoriat românesc de
succes, un business de familie care
și-a câștigat meritat locul între liderii
unei piețe extrem de dinamice și atomizate. Soții Consuela și Ionuț Popa au
păstrat timp de 25 de ani atât efervescența unei creșteri permanente în cifra
de afaceri până la 50 de milioane de
euro în acest an, cât și viziunea unei
dezvoltări strategice în direcția sistemelor electrice inteligente, ca soluții
ale viitorului apropiat.
Misiunea Consolight este aceea de a
deveni furnizorul preferat de produse,
echipamente și soluții electrice, cu cele
mai competitive servicii, oferite de o
echipă mereu conectată la nevoile clienților. Viziunea companiei o reprezintă accelerarea adoptării de noi tehnologii în acest domeniu, prin promovarea
produselor inovative și sustenabile.
Diferențiatorul strategic al compa
niei îl constituie divizia Consotech, care
comercializează soluții electrice de tip
smart home & smart city, panouri fotovoltaice, stații de încărcare vehicule
electrice, automatizări rezidențiale și
industriale etc. Consolight își propune
să accelereze adoptarea acestor sisteme de către piață, prin oferte competitive și consultanță specializată în proiecte majore, dar și pentru consumatorul
final, interesat de adoptarea soluțiilor
electrice smart & eco.
Strategia Consolight va include în
perioada următoare o componentă
majoră de educare și creștere a interesului pentru astfel de soluții, prin prezentarea beneficiilor reale în planul
eficienței energetice, a costurilor de
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Ionuț Popa, CEO al Consolight
funcționare și întreținere, precum și a
componentei ecologice și sustenabile
pentru astfel de produse și soluții.

Consolight asigură soluții
și consultanță pentru implementarea
tendințelor în iluminat
„Iluminatul LED este în continuă
dezvoltare și acest lucru s-a reflectat
în solicitările venite către noi în ultima
perioadă. Considerăm că iluminatul
LED va evolua în următoarele direcții:
cererea va continua pe fondul creșterii
interesului pentru sustenabilitate, iar
în viitorul apropiat sistemele de iluminat inteligente vor face trecerea din
sfera echipamentelor de nișă în utilizarea pe scară mult mai largă. Astfel,

extinderea calității iluminatului LED
încorporat va genera un confort suplimentar utilizatorilor. În ceea ce privește eficiența energetică, de la începutul acestui an a intrat în vigoare
obligativitatea ca toate clădirile proiectate începând din 2021 să respecte
exigențele în construcții de tip nZEB.
Este necesar să se acționeze corect
încă din etapa de proiectare, iar arhitecții și echipele de electricieni trebuie
să știe și să propună materiale eficiente energetic. Consolight furnizează
consultanță și soluții care să asigure
clădirilor performanță energetică ridicată, deci un consum de energie primară foarte scăzut“, precizează Ionuț
Popa, CEO al Consolight.
În ceea ce privește livrările de corpuri de iluminat, contextul actual generat de pandemie a determinat pentru Consolight o creștere de 37% a
vânzărilor pe acest segment în 2020,
comparativ cu 2019. Evoluția a continuat și în prima jumătate din 2021, cu
o majorare de peste 25% comparativ
cu semestrul întâi din 2020, iar prog
noza pentru întregul an în curs indică o
creștere de 30% pe această divizie. Un
alt efect al pandemiei este impactul
pozitiv vizibil asupra pieței imobiliare,
specialiștii indicând o evoluție robustă
până la finalul anului.
În acest context, Consolight își întărește poziția de lider pe piața soluțiilor
electrice complete și pregătește deja
următorii 25 de ani cu produse și proiecte smart & eco.

www.consolight.ro
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O platformă pentru fuziunea OT și IT:

zenon 10 pentru
sectorul F&B
Automatizarea și digitalizarea industriei de producție se află în ADN-ul producătorului de sotware
COPA-DATA, de mai bine de 30 de ani. Astăzi, mulți producători de mașini din sectorul Food&Beverage
se bazează pe ergonomia și ușurința în folosire a platformei software zenon pentru a controla mașinile.
„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.

Caracteristici zenon 10
pentru sectorul F&B
Calitatea și flexibilitatea în producție determină avantajul competitiv în
sectorul food&beverage. zenon 10
ajută prin oferirea inovațiilor la multiple nivele. „Avansăm ingineria aplicațiilor la următorul nivel de performanță. Folosirea de Smart Objects

accelerează semnificativ procesul de
inginerie pentru producătorii de mașini și utilizatorii finali din sectorul
F&B. Aplicațiile devin mult mai sigure
și mai ușor de menținut“, declară Alexander Fröhlich, Food & Beverage
Industry Specialist.
Acest sector este caracterizat de o
abundență de producători de mașini și
componente de sisteme eterogene,

„Cu zenon 10, avem platforma perfectă pentru a le face cunoștință
sistemelor de producție cu IT“, declară fondatorul și CEO COPA-DATA,
Thomas Punzenberger.

așadar, acesta va beneficia în mod
deosebit de expansiunea de conectivitate din zenon 10. Driver-ul S7TIA suportă acum TIA16 pentru a activa cea
mai recentă versiune a portalului TIA
pentru a integra cele mai importante
dispozitive Siemens. Driver-ul B&R
PVI se află, de asemenea, printre multele care s-au îmbunătățit.
În ceea ce privește integrarea bazelor de date, zenon 10 oferă și mai
mult suport pentru colectarea datelor, contextualizare și arhivare. Conexiunea SQL îmbunătățită extinde
opțiunile pentru analiza datelor de
producție. Cererea în creștere pentru
conectivitate între aplicații, sisteme,
fabrici întregi și puncte de lucru poate
fi rezolvată folosind zenon Service
Grid ca o arhitectură IIoT. Monitorizare centralizată, stocare de date și
camere de comandă-control pentru
mai multe fabrici pot fi create într-un
timp scurt, fiind complet compatibile
cu caracteristicile zenon. Pot fi implementate scenarii bazate pe monitori14 | ELECTRICIANUL 7/2021

„Folosirea de Smart Objects accelerează semnificativ procesul
de inginerie pentru producătorii de mașini și utilizatorii finali
din sectorul F&B“, declară Alexander Fröhlich,
Food & Beverage Industry Specialist COPA-DATA.

zarea în cloud, hibride sau pe o monitorizare locală.
În plus, interfețele HTML5, care devin din ce în ce mai importante pentru
sectorul food&beverage, au fost, de
asemenea, extinse în zenon 10. Acest
lucru aduce mai multe date echipelor
de producție, indiferent unde se află și
ce dispozitive folosesc. Mai mult, producția și mentenanța pot fi optimizate
și coeficienții OEE îmbunătățiți constant. Această versiune continuă abordarea Smart Objects pentru inginerie
eficientă, un atribut zenon pe termen
lung. Componente modulare, reutilizabile, bazate pe template-uri, ajută la
proiectarea mult mai rapidă. Smart
Objects sunt acum mult mai puternice
și, datorită importului și exportului
XML, pot fi folosite pentru a duce mai
departe automatizarea în inginerie.

cializat în digitalizare pentru industria
producătoare și sectorul energetic.
Platforma software zenon permite utilizatorilor din întreaga lume să automatizeze, gestioneze, monitorizeze,
integreze și optimizeze mașini, echipamente, clădiri și rețele electrice.
COPA-DATA combină decenii de experiență în automatizare cu potențialul
transformării digitale. În acest fel,
compania își susține clienții să își atingă obiectivele cu mai multă ușurință,
mai rapid și mai eficient.
Această afacere de familie a fost
fondată de către Thomas Punzenberger în 1987 în Salzburg, Austria. În
2020, cu mai mult de 300 de angajați
în întreaga lume, a generat venituri de
54 milioane de EUR.

Despre COPA-DATA

Detalii și contact:

COPA-DATA este un producător independent de software care este spe-

www.copadata.com

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro
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LEDVANCE: PUTERE,
PERFORMANȚĂ ȘI PROTECȚIE
LEDVANCE oferă sisteme de iluminat pentru aplicații diverse al căror mediu necesită control și
monitorizare, atât în industrie, cât și în proiectele de iluminat al clădirilor.

Produse noi în familia LEDVANCE DAMPPROOF Eco Class
PROTECȚIE LA UMIDITATE ȘI PRAF
LEDVANCE DAMPPROOF SLIM
Eco Class – aparate de iluminat cu
protecție la apă și praf IP65. Clasa
pentru bugete rigide.

LEDVANCE: PUTERE, PERFORMANȚĂ ȘI PROTECȚIE

Domenii de aplicare

Produse noi în familia LEDVANCE DAMPPROOF Eco Class

Familia de produse Damp Proof Eco
Class este destinată aplicațiilor industriale, logistice și rezidențiale, unde utilizarea luminii este esențială, însă prețul
și durata de utilizare sunt elemente
cheie în amortizarea investiției.
Gama Damp Proof Eco Clas asigură
practic un raport excelent de preț/
performanță.
Aplicativitate:
 Instalații industriale și de depozitare;
 Parcări și pasaje subterane;
 Garaje;
 Ateliere, linii de asamblare.
Caracteristicile produsului
 Gama cuprinde modele cu următoarele caracteristici:
 600 mm, 1980 lm cu o putere
de 18W;
 1200 mm, 4320 lm cu o putere
de 36W;
 1500 mm, 5520 lm cu o putere
de 48W.
T
 emperaturi de culoare disponibile: 4000k și 6500k;
D
 urata de mentinere este de
30.000h (L70B50@25°C);
 2 ani garanție;
D
 istribuție uniformă a luminii,
datorită dispersorului opalescent;
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LEDVANCE oferă sisteme de iluminat pentru aplicații diverse al căror mediu necesită control și monitorizare,
atât în industrie, cât și în proiectele de iluminat al clădirilor.

LEDVANCE DAMPPROOF
SLIM Eco Class – aparate de
iluminat cu protecție la apă și praf
IP65. Clasa pentru bugete rigide.

Durată de menținere:
L70 - 30.000h

Domenii de aplicare

Dispersorul nu se îngălbenește datorită
policarbonatului de înaltă calitate

Instalare ușoară datorită
accesoriilor de montaj ajustabile

Tot în gama de produse ECO CLASS vă anunțăm apariția
unei îmbunătățiri FLOOD LIGHT în carcasă compactă și cu
estetică optimizată.
Senzorul de prezență și lumină este acum încorporat,
astfel dimensiunile aparatului au fost reduse, încât designul
aparatului beneficiază de îmbunătățiri considerabile.
Este o alegere practică și estetică pentru aplicații rezidențiale și un aliat acolo unde estetica de fațadă este o prioritate.
Caracteristicile produsului:
 Gama de putere: 10W .. 50W;
 Flux luminos: de la 900 lm .. 4500 lm;
 Eficiența: 90lm/W (domeniu rezidențial);
 Indice excelent de redare a culorilor CRI80;
 Disponibilitate în 3 temperaturi de culoare 3000K,
4000K și 6500K;
 Senzor de mișcare încorporat;
 Dispersor din sticlă tratată.

1. PROTECȚIE LA
UMIDITATE ȘI PRAF

Protecție ridicată IP65

ECO CLASS FLOODLIGH

Eficiență luminoasă:
până la 120lm/W

 Economii de energie de minim 50%
Familia de produse Damp Proof Eco Class este destinată aplicațiilor industriale, logistice și rezidentiale, unde
(în comparație cu aparatele de
utilizarea luminii este esențială, însă prețul și durata de utilizare sunt elemente cheie în amortizarea investiției.
iluminat care utilizează lămpi
Gama Damp Proof Eco Clas asigură practic un raport excelent de preț/performanță.
fluorescente);
Aplicativitate:
Carcasa suplă generează costuri
mici
transport
și șidepozitare;
- de
Instalații
industriale
de depozitare
- Parcări și pasaje
subteranede 120
 Eficacitatea
luminoasă
- Garaje
INCLUDE
lm/W
încadrează
gama de aparate
- Ateliere,
linii de asamblare
M
în categoria celor performante;
DIAGRA
MA DE
 Unghiul de proiecție al fasciculului
de lumină de 1100 asigură o
uniformitate bună chiar și la
înălțimi mici de montare.

Modele concurente cu design învechit

PROTECȚIE LA AMONIAC ȘI MEDIU ULEIOS
LEDVANCE DP SPECIAL GEN 2 –
aparate de iluminat cu protecție la apă
și praf IP67 (DIN EN 60529), IP69K
(ISO 20653:2013), la amoniac și mediu uleios.
Rezistența la amoniac este o caracteristică a acestui aparat de iluminat și
permite utilizarea în aplicațiile din industria alimentară și zootehnie.
Pentru a verifica rezistența la amo
niac, aparatul a fost testat și acreditat
de către de DLG (Societatea pentru
agricultură din Germania). Centrul de
testare DLG pentru tehnologie și produse agricole și metodele sale de testa-

re, profilurile de testare și controalele
de calitate dețin o poziție de lider în
testarea și certificarea echipamentelor
și produselor pentru industria agricolă.
Metodele și profilele de testare sunt
dezvoltate de o comisie independentă
și imparțială pentru a simula aplicațiile
pe teren ale produselor. Toate testele
sunt efectuate cu ajutorul unor me
tode de măsurare și testare de ultimă
generație, aplicând, de asemenea,
standarde internaționale.
Rezistența la amoniac a fost determinată printr-un test de laborator cu
un aparat de iluminat în conformitate

cu standardul de testare DLG brevetat
pentru utilizare în agricultură. Testul de
laborator este conceput pentru a reproduce condițiile unei perioade de utilizare de aproximativ 10 ani de expunere la zone de locuit pentru animale.
Pentru evaluarea rezistenței la amoniac, fiecare corp de iluminat a fost
examinat vizual și gravimetric, iar părțile din plastic au fost examinate suplimentar prin măsurarea durității (Shore
D) înainte și după testarea climatică.
În plus, corpurile de iluminat au urmat un ciclu de funcționare predefinit
de DLG (3 ore pornit, 1 oră oprit) pentru a evalua orice impact termic cauzat
de procedurile de pornire și oprire în
timpul fumigației cu amoniac.
Rezultatele arată că aparatul LED
îndeplinește cerințele de testare pentru rezistența la amoniac și distanța de
curățare.
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Caracteristicile produsului
 Indice SDCM < 5 (SDCM raportat
pe o scară de la 10 la 1, unde 1
este valoarea apropiată de ideal);
 Tensiune: 100-277V 50/60 Hz,
183-259V, 0Hz;
 Clasa de protecție 1;
 Cu posibilitatea de montare în
cascadă (throughwiring) 3X 1.5mm2;
 Test glow wire la 650°C;
 Durata de viață 50.000h (L80/B10);
 Indicele de rezistență la impact IK06;
 Temperatura mediului -20° .. 40°;
 Efect minim al coeficientului de
licărire (flicker) < 5%;
 Testul de amoniac aprobat de DLG;
 Suport HACCP/IFS-Food/BRC;
 5 ani garanție.

Produse noi în familia LEDVANCE HIGH BAY
HIGH BAY – A PATRA GENERAȚIE
Noutăți: Generația 4 de aparate
 igh-bay aduce pe lângă o eficacitate
h
luminoasă de până la150lm/W, modelul cu senzori cu funcție de culoar,
precum și o îmbunătățire a performantelor refractorului.
Funcția de culoar presupune modificarea intensității luminii generate de
aparat, pe măsura înaintării subiectului pe culoarul iluminat (în mod curent,
între rafturi de depozit).

Primele cinci motive pentru a deveni
cel mai bun produs

Domenii de aplicare
 Aplicații industriale cu mediu
uleios, precum ateliere și fabrici cu
suspensii de vapori de lubrifianti
(ex. fabrici de rulmenți și alte
componente auto);

 Industria alimentară – produsul are
suportul HACCP/IFS-Food/BRC;
 Fermele de animale, pentru
excelenta rezistență în atmosfera
cu vapori de amoniac;
 Mediul exterior în condiții neacoperite,
datorită protecției mari IP76/IP69K.

 Complet capsulat pentru utilizarea
în aplicații agricole, cu test de amoniac aprobat de DLG (Societatea
pentru agricultură din Germania);
 Ideal pentru aplicații de prelucrare
a alimentelor (rezistent la grăsimi și
acizi);
 Instalare ușoară datorită brațelor
de montare care pot fi poziționate
liber pe aparatele de iluminat și
conectare fără instrumente datorită
conectorilor simpli;
 Lumină în orice direcție datorită
montajului cu posibilitate de rotire;
 Potrivit pentru utilizarea în medii
prăfuite, umede și uleioase,
datorită protecției foarte ridicate.

Domenii de aplicare
 Depozite;
 Hale logistice;
 Industrie;
 Tavane înalte precum cele din incintele aeroportuare.
Caracteristicile produsului
 Eficacitate luminoasă: până la 150lm/W;
 Temperaturi de culoare disponibile: 4000K și 6500K;
 Unghiul fasciculului de lumină 70° / 110°;
 Clasa de protecție IP65;
 Indicele de rezistență la impact IK08;
 Efectul de flicker < 10%;
 Durata de viață 50.000h (L80/B10);
 5 ani garanție;
 Temperatura aerului -30°…+ 40°C;
 Efectul de flicker < 5%;
 UGR<25 pentru 70° și <<22 cu accesoriu reflector;
 Protecție la supratensiune 4Kv line-line; 6kV line-earth.

Primele cinci motive pentru a deveni cel mai bun produs
 Înlocuitor pentru aparatele de iluminat HQI high-bay
luminaires On/Off;
 Eficacitate luminoasă sporită: până la 150 lm/W;
 UGR >25 pentru modelul cu 70° și pentru modelul 110°
cu reflector;
 Modele cu senzori cu funcție de culoar;
 Accesoriu separat: Reflector, Refractor formă îmbunătățită și suporturi pentru tipurile standard.
Descriere grafică a funcției de culoar
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Câteva proiecte realizate în care tablourile electrice
au fost echipate cu produse Noark

10 ani în Europa pentru NOARK – brand cu
renume mondial în domeniul electrotehnic
NOARK Electric este o companie internațională
cu activitate la nivel mondial care dezvoltă, produce
și distribuie echipamente și componente electrotehnice. Compania este parte a unui grup cu peste
25,000 de angajaţi care își desfășoară activitatea la
nivel global.
De 10 ani, NOARK conectează funcționalitatea,
designul și inovația în toate domeniile activității electrotehnice, iar produsele sale sunt renumite pentru
calitate și fiabilitate.
În prezent, compania deține aproximativ 15% cotă
de piață pe produse similare și are ca obiectiv să
ajungă în top 3 producători și distribuitori de echipamente electrotehnice. Datorită cercetării și dezvoltării noastre globale, cooperării tehnice eficiente, echipei de vânzări și zecilor de milioane de euro investiți
în propria noastră cercetare și dezvoltare, reușim să
aducem inovații care își găsesc locul pe piețele europene.
NOARK este o companie în continuă dezvoltare și cu o creștere anuală de două cifre. În timpul
pandemiei globale COVID de anul trecut, compania
a înregistrat o creștere excelentă a cifrei de afaceri la
nivel european cu peste 30%. Această creștere arată
că marca NOARK este o parte integrantă a pieței europene.

În portofoliul din România, compania deține foarte multe proiecte de referință din toate ariile de activitate, de la spitale, hale de depozitare, spații comerciale, imobile de birouri și de locuințe.
Stadionul Steaua - București

Produsele din portofoliul NOARK Electric
Dispozitive de instalare

Contoare de energie

Dispozitive industriale

Veranda Mall - București

CBC - Cluj Business Campus - Cluj

Sala Polivalentă - Oradea

Facultatea USAMV - Iași

Dispozitive pentru fotovoltaic și soluții încărcare
autovehicule

PROTECȚIE LA INCENDIU

PROTECȚIE LA INCENDIU
WDKH fără halogeni – canalul OBO pentru perete și tavan asigură o rutare sigură a cablurilor. Gama cuprinde
toate dimensiunile solicitate în practică, precum și un sistem complet de piese de formă.

Siguranță și prevenție în caz de incendiu

Materiale fără halogeni
de la OBO Bettermann

VKH fără halogeni – canalele de cablare OBO din sistemul nostru Dahl asigură cablare ordonată și clară în tablourile de distribuție moderne. Este disponibil într-o gamă
mare de dimensiuni adaptate tuturor solicitărilor.
Doze de derivație aparente și sub tencuială – gama
completă de dimensiuni disponibile doar din materiale
fără halogeni, dozele de derivație de la OBO au cel mai
ridicat nivel de calitate și funcționalitate disponibile în
prezent.

Incendiile devastatoare și urmările lor determină
discuții despre măsurile care trebuie întreprinse
cu scopul diminuării numărului de victime
în cazul producerii unui incendiu și totodată
pentru a reduce în mod considerabil pagubele.
O contribuție substanțială pentru mai multă siguranță în
cazul producerii unui incendiu o reprezintă folosirea materialelor fără halogeni pentru instalații.
Produsele fără halogeni, precum și alte produse speciale, sunt necesare sau chiar imperative atunci când scopul
principal este de a proteja viața umană în condiții de siguranță și există o nevoie stringentă de protejare a proprietății.
Sistemele de conducere a cablurilor fără halogeni de la
OBO protejează oamenii, mediul și proprietatea. Toate
produsele sunt fabricate din PC / ABS de înaltă calitate
(policarbonat / acrilonitril butadien stiren). Acest material
este unul dintre materialele plastice cu auto-stingere.
Pentru rutarea sigură a cablurilor, OBO oferă canale de
perete și tavan WDKH fără halogeni, precum și canale de
cablare VKH fără halogeni pentru utilizarea la tablourile
electrice. Sistemul de canale Rapid 80 GKH pentru montaj
de aparataj terminal, care este complet fără halogeni, este
nou în gamă. OBO oferă cele trei sisteme de conducere a
cablurilor în toate dimensiunile comune. Sunt ușor de
asamblat, stabile, de înaltă calitate și într-o mare varietate
dimensională.

WDKH fără halogeni

Canalul Rapid 80 GKH fără halogeni

VKH fără halogeni

Canalul Rapid 80 GKH fără halogeni permite flexibilitate și acces rapid la energie și date de pe perete. Acest
canal este utilizat în principal la clădiri și birouri publice.
Este disponibil în dimensiunile de 70x130 și 70x170mm
și vin însoțite de toate piesele de formă necesare.
Utilitate crescută și siguranță: Rapid 45-2 -53100 fără
halogeni
De acum înainte, Rapid 45-2 cu dimensiunea 53100
este disponibil și ca versiune fără halogeni. Acest lucru
permite utilizarea formelor clare, calitatea omogenă a culorii și flexibilitatea tehnică a Rapid 45-2, chiar și cu cerințe ridicate de siguranță.
Nu lipsesc nici de această dată piesele de formă necesare.
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Materialul fără halogeni este un produs care nu conține
elemente chimice cum ar fi: fluor, clor, brom, iod etc.
Aceste elemente eliberează la foc substanțe toxice pentru
oameni sub formă de vapori toxici, și provoacă, de asemenea, coroziunea metalelor.
PVC eliberează gaz clorhidric coroziv, care împreună
cu apa formează acid clorhidric. Hy-acidul clorhidric are
un efect puternic caustic asupra canalelor respiratorii. Ca
subconductor electric poate provoca scurtcircuite și distruge aparate.
Materialele plastice fără halogeni sunt mai sigure, iar
produsele din acestea sunt deosebit de convenabile pentru căile de colectare și de evacuare (spații publice, gări,
teatre, cinematografe, centre comerciale etc.).
Folosirea acestor materiale nu înseamnă doar mai multă siguranță pentru oamenii surprinși de foc. Și lupta împotriva incendiilor în interiorul clădirii devine mai ușoară.
În plus, aceste materiale fără halogeni contribuie la reducerea eventualelor pagube cauzate de incendii.
Studiile au evidențiat și arătat că, în cazul unui incendiu,
mai mulți oameni au de suferit din cauza asfixierii și intoxicării cu gaz decât din cauza arsurilor. Un amestec foarte
toxic poate fi letal după doar câteva respirații.
În caz de incendiu, materialele fără halogeni reduc cantitatea de gaze de fum toxice. Nu creează substanțe corozive.
În multe clădiri publice, normele actuale impun materiale fără halogeni pentru a proteja oamenii și proprietatea.
În special în zonele publice, sistemele de conducere a
cablurilor OBO fără halogeni sunt o alegere sigură și pe
termen lung.
Aspecte de siguranță:
 Generare redusă de fum;
 Toxicitate scăzută a gazelor de fum;
 Eliberarea de gaze corozive;
 Perfect potrivite pentru zonele publice.
Prin urmare, din perspectiva protecției împotriva incendiilor, materialele fără halogeni reprezintă o alternativă
sigură în construcții.

Mai multe detalii găsiți pe pagina noastră: www.obo.ro
Rapid 45-2 -53100 fără halogeni

Doze de derivație aparente și sub tencuială
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Clădiri mai sănătoase
pentru pacienți
și cadre medicale
Pandemia COVID-19 ne-a obligat să privim lumea cu alți ochi și să ne punem sub semnul întrebării
toate prejudecățile. Cumpărătorii, angajații din birouri și pacienții care înainte treceau nepăsători
pe lângă dezinfectantul de mâini, acum stau la coadă pentru a-și dezinfecta mâinile, întrebându-se în tot
acest timp ce plutește în aerul din jurul lor.
Nicăieri nu e mai evident ca în mediile sanitare. Aflate în prima linie de
luptă împotriva pandemiei, unitățile de
îngrijire a sănătății au fost nevoite să
recurgă la măsuri sanitare excepționale și să implementeze modificări funcționale de transformare a unor spații
nonclinice în zone vitale de tratament
fără a compromite siguranța, securitatea sau fluxurile operaționale. Această
măsură nu a presupus doar suplimentarea numărului de paturi și de seturi
medicale mobile de intervenție.
Pentru siguranța pacienților și a
personalului, unitățile medicale au
fost nevoite să verifice sistemele de
control din clădiri, începând de la
controlul dezinfectării aerului și al
agenților patogeni prin lumină ultravioletă și până la controlul echipamentelor de izolare cu presiune negativă
și antimicrobiene.
Este de admirat succesul pe care
organizațiile de management al unităților medicale l-au avut în lupta împotriva focarelor de infecție, acesta fiind în același timp o dovadă clară a
rolului esențial pe care centrele medicale îl au în livrarea de rezultate pozitive în privința îngrijirii pacienților. O
clădire mai sănătoasă completează
activitatea din interiorul ei, utilizează
informațiile în vederea optimizării fiecărui proces, generează economii și
poate chiar contribui la salvarea de
vieți.
Ca urmare, centrele medicale trebuie să fie echipate în mod corespunzător.
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Soluții noi la probleme vechi
Pandemia de gripă spaniolă din
anii 1918-1919 a ucis peste 50 de milioane de oameni, iar cea mai pesimistă estimare indica un număr de
300 de milioane de decese.
„În termeni simpli, medicii au descoperit că pacienții afectați sever de
gripă care erau tratați afară se recuperau mult mai bine decât cei care erau
tratați în interior“, a scris Dr. Richard
Hobday în învățămintele pandemiei de
la 1918. „Aerul curat și lumina soarelui
par să ajute la prevenirea deceselor în
rândul pacienților și a infecțiilor în
rândul cadrelor medicale“.
Și în ziua de astăzi se acordă o importanță similară beneficiilor aerului
proaspăt. Ajustarea sistemelor HVAC
(încălzire, ventilație și aer condiționat)
pentru un aport sporit de aer proaspăt, îmbunătățirea ventilației și filtrării, controlul temperaturii, umidității și
al nivelului de CO2 și implementarea
de strategii de control al presiunii pot
contribui la îmbunătățirea calității aerului din clădire. În plus, tehnologia
UV poate îmbunătăți și mai mult calitatea aerului datorită proprietăților
antibacteriale asemănătoare luminii
solare1.
Cercetările Honeywell arată că
56% dintre angajați2 sunt conștienți că
Guvernul Canadei, What is Ultraviolet Radiation?, modificat
în 2017-11-07 [accesat în 11 septembrie 2020].
2
Studiul Honeywell s-a bazat pe 2.000 de angajați care
lucrează în mod obișnuit în clădiri cu peste 500 de ocupanți din
Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Germania și Orientul
Mijlociu.
1

transmiterea prin aer a agenților patogeni reprezintă un pericol sporit, iar
peste două cincimi cred că utilizarea
unor încăperi cu sisteme de ventilație
vechi este mult mai periculoasă decât
nerespectarea indicațiilor de siguranță de către ceilalți angajați.
În urma unui sondaj realizat de
PwC, 51% dintre angajați au declarat
că nu s-ar întoarce la locul de muncă
dacă s-ar teme că se pot îmbolnăvi.
Este important ca acest factor să fie
luat în considerare în cazul centrelor
medicale. Schimbul eficient de aer
reduce volumul substanțelor chimice,
scade nivelul de dioxid de carbon și
previne recircularea particulelor
anorganice din aer. De asemenea,
poate duce la crearea unui mediu mai
sigur și poate contribui la izolarea
unor zone specifice atunci când este
utilizat împreună cu filtre și sisteme
de control al presiunii.

cum Societatea americană a inginerilor specializați în încălzire, refrigerare
și aer condiționat (ASHRAE) sau Federația Asociațiilor Europene de Încălzire, Ventilație și Aer Condiționat
(REHVA). De exemplu, unitățile terminale cu volum variabil de aer (VAV)
nu reprezintă o soluție eficientă pentru realizarea unui flux corect și direcțional. Ele au parametri variabili, iar
controlarea acestora este prea dificilă, indiferent de nivelul de acuratețe
necesar. De asemenea, eficacitatea
lor este redusă în timp de reziduurile
care se acumulează în traductoare.
Prin urmare, este neapărată nevoie
de controlarea precisă a fluxului de
aer, motiv pentru care spitalele, centrele medicale și instituțiile de cercetare utilizează produse precum sistemul Phoenix Controls cu supapă
Venturi pentru a gestiona într-un mod
eficient și precis fluxul de aer în mediile critice. În contextul medical, sistemul bazat pe efectul Venturi controlează și stabilizează alimentarea cu
aer propaspăt și în același timp întreține evacuarea aerului uzat, monitorizând alimentarea pentru a compensa
lipsa de aer și pentru a direcționa fluxul de aer. Astfel, se pot crea atât

spații cu presiune pozitivă, cât și cu
presiune negativă. Schimbarea de la
o presiune neutră se realizează cu
ușurință atunci când este nevoie, facilitând crearea și echiparea de camere de izolare temporare și de zone
de tratament și oferind o flexibilitate
mai mare în privința destinației camerei, ceea ce permite restructurarea
rapidă a zonei pentru a răspunde
altor nevoi ale centrului și creșterii

fluxului de pacienți.
Un studiu din 2019 realizat de Center for Health Design a concluzionat
că utilizarea sistemelor de control
Venturi reduce cantitatea de contaminanți care trec dintr-o zonă în alta.
Combinarea controlului precis al
fluxului de aer cu purificatoarele
electronice de aer demonstrează angajamentul administratorului clădirii
pentru sporirea siguranței și minimizarea riscurilor locației.

Întreținerea clădirilor
și a echipamentelor
Prevenirea și controlul infecțiilor
este responsabilitatea și preocuparea
cea mai importantă a unei unități medicale. Cu toate acestea, cheltuielile

pentru menținerea curățeniei trebuie
să fie direct proporționale cu nevoile
celor care interacționează în mod direct cu pacienții și care au nevoie de
paturi, aparatură, medicamente și
consumabile. Așadar, un sistem de
întreținere a igienei este vital, iar prin
implementarea acestuia, echipa din
cadrul departamentului de servicii de
curățenie nu va mai fi nevoită să lucreze în zone biosecurizate, care pot
reprezenta un risc asupra sănătății și
care pot afecta tratamentul oferit.
„Menținerea curățeniei în spitale
nu este doar o chestiune ce ține de
estetică, ci o problemă legată de
siguranța pacientului“, menționa

Healthcare Cleaning Forum3. „Igiena
în mediile spitalicești este un lucru
complex deoarece depinde de patogenul prezent și de produsul utilizat
pentru a-l îndepărta“.
Aici, prevenția este mai utilă decât
leacul în sine. Prevenirea acumulării
patogenilor reduce probabilitatea închiderii centrelor pentru igienizare
completă, iar acest lucru se poate re3
Peters, A., Otter, J., Moldovan, A. et al. Keeping hospitals clean
and safe without breaking the bank; summary of the Healthcare
Cleaning Forum 2018. Antimicrobe Resist Infect Control 7, 132
(2018).

Monitorizarea siguranței aerului,
îmbunătățirea calității aerului
Sistemele HVAC cu tehnologii de
curățare a aerului cu lumină ultravioletă au un rol important în furnizarea
de aer condiționat adecvat din punct
de vedere calitativ, precum și în îndepărtarea contaminanților periculoși
din zonele critice de tratament ale
spitalului. Mai mult, sistemele HVAC
care de obicei servesc o clădire întreagă pot fi ineficiente dacă nu sunt
optimizate corespunzător conform
cerințelor stabilite de organizații preELECTRICIANUL 7/2021 | 29
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aliza prin instalarea permanentă a
unui sistem de curățare pasiv cu
energie ultravioletă. UVC este un instrument de dezinfectare a suprafeței
care poate contribui la prevenirea și
distrugerea organismelor virale, bacteriene și fungice4.
Sistemele sunt de diverse mărimi.
Echipamentele de dezinfectare cu
UVC care împânzesc mediul cu lumină ultravioletă sunt capabile să neutralizeze virușii și bacteriile dintr-o
anumită zonă. De asemenea, pentru
o dezinfectare mai precisă se pot utiliza lămpi UV, kituri de igienizare și
camere UVC care igienizează instrumentele medicale prin expunerea
acestora la lumina ultravioletă pentru
o perioadă lungă de timp.

Urmărirea inteligentă a bunurilor
Orice bun dintr-un centru medical
contează. Este important să evaluați
mereu dacă un bun mai servește scopului pentru care a fost destinat și
dacă mai ajută la obținerea unor rezultate clinice pozitive.
Centralizarea controlului și a monitorizării bunurilor și crearea unor sisteme care utilizează o singură interfață sau tablou de bord ușurează o
astfel de sarcină, permițând în același
timp persoanelor interesate să identiU.S. Food and Drug Administration, UV Lights and Lamps:
Ultraviolet-C Radiation, Disinfection, and Coronavirus,
actualizat în 1 februarie 2021 [accesat în 8 iulie 2021].

4
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fice diverse aspecte care ar putea
crea probleme ulterior. Tablourile de
bord permit în mod similar utilizarea
de sisteme integrate de localizare în
timp real (RTLS) pentru a urmări bunuri fizice și persoane.
RTLS este elementul principal în
reducerea ineficiențelor operaționale
dintr-un mediu medical deoarece utilizează spectrul de comunicații radio,
balize radio și senzori acustici și optici pentru a colecta informații în timp
real. Acest lucru se realizează prin
dezvoltarea unor sisteme tradiționale
de protecție a bunurilor care să includă localizarea contactelor, urmărirea
pacienților rătăciți, identificarea locurilor în care au apărut incidente cu
ajutorul camerelor automate și a localizării pe hartă cu funcții conexe.
Senzorii și analiza video pot chiar să
detecteze dacă ocupanții unei clădiri
poartă măștile și se conformează cu
normele de distanțare socială.
Prin utilizarea unui sistem unic integrat care să contribuie la gestionarea incidentelor importante, RTLS
poate îmbunătăți timpul de răspuns în
ceea ce privește evoluția clinică a pacientului, poate orienta reacția în caz
de incident și poate urmări acțiunile
în vederea analizei necesare în urma
producerii incidentului.
Integrarea sistemelor RTLS cu sistemul de management al clădirii poate constitui un punct unic de concentrare pentru gestionarea în timp real a

sistemelor, bunurilor, pacienților și a
personalului din întregul complex clinic. Un plan detaliat pentru fiecare
etaj oferă o mai bună cunoaștere a
situației, o analiză mai rapidă și un
mod de operare mai eficient, transmițând, în același timp, alerte în timp
real către proprietarii clădirii și operatori.
Dacă informațiile și controlul sunt
concentrate într-un singur punct, cum
ar fi un tablou de bord, acesta trebuie
să fie dezvoltat în așa fel încât să asigure siguranță atât în momentul implementării, cât și pe măsură ce sistemul se dezvoltă și evoluează.

Observație:
Vaccinarea are deja un impact semnificativ
împotriva răspândirii coronavirusului, dar
nu ne permitem să ne mulțumim cu atât.
Următoarea pandemie poate oricând să
apară și nu este exclus să fie și mai virulentă.
Desigur, progresele pe care le-am realizat
de la pandemia de gripă spaniolă din 1918 au
redus impactul asupra lumii noastre, dar încă
mai avem multe de învățat. Organizații precum
Honeywell vor continua să inoveze noi soluții și
tehnologii care să facă clădirile mai sănătoase,
mai confortabile și locuri mai sigure pentru a
trăi, a munci și a primi îngrijire medicală.

Securitate digitală și fizică
Sistemele RTLS și tehnologiile aferente sunt elemente-cheie pentru securizarea zonelor sensibile dintr-un
mediu medical. Utilizarea lor poate
restricționa accesul la zonele sensibile, cum ar fi sălile de operație și de
recuperare, și poate securiza produsele farmaceutice, medicamentele și
materialele radiologice.
Cu toate acestea, măsurile respective nu trebuie să împiedice accesul
personalului autorizat. Soluțiile pentru această problemă sunt opțiunile
de control biometric al accesului,
cum ar fi IDEMIA MorphoWave.
Acestea pot stabili accesul în zonele
sensibile și pot confirma identitatea
fiecărui utilizator în mai puțin de o se-

cundă, permițând în timp util accesul
personalului autorizat în orice zonă.
Controlul accesului, centralizat,
precum MorphoWave este un element-cheie în arhitectura spitalelor
conectate deoarece se poate extinde
rapid și ușor prin amplasarea cititoarelor biometrice acolo unde este necesar. Citirea dintr-o bază de date
unificată reduce costurile și complexitatea instalației, iar utilizarea elementelor biometrice ca alternativă la
cardurile sau ecusoanele de acces
pot îmbunătăți nivelul de securitate.
Personalul nu va mai rămâne blocat afară în cazul în care își pierde
dispozitivul de acces, ceea ce ar putea reprezenta un risc pentru pacienți, iar riscul ca o persoană neautorizată să aibă acces cu ajutorul unui
card pierdut va fi eliminat.
Din aceste motive, spitalele conectate sunt mai bine echipate să răspundă la cerințe medicale critice atât
în prezent, cât și în viitor, deoarece
acestea beneficiază de o infrastructură flexibilă care permite extinderea
serviciilor de bază în tot campusul
medical. Zonele care nu sunt destinate tratamentelor pot fi reconfigurate
în mod rapid astfel încât să răspundă
la cerințe clinice neprevăzute.
De asemenea, extinderea infra
structurii digitale prin aceste mijloace
implică implementarea unui sistem pe
baza căruia spitalele conectate să fie
apărate în mod eficient împotriva
unei varietăți mari de atacuri cibernetice, iar în cazul conexiunilor fizice
care traversează atât zonele biosecurizate, cât și zonele nonclinice trebuie

făcute alegeri în mod inteligent. De
exemplu, sistemul de conducte, cablajul sau orice alt hardware ar trebui
construite având în vedere cerințele
de modernizare. Prizele și cablurile
trebuie să fie conforme cu cerințele
standardului ISO 22196:2011, iar
acolo unde este posibil, infrastructura și suprafețele trebuie să fie rezistente la zgârieturi pentru a preveni
acumularea bacteriilor sau a prafului.

Siguranță împotriva incendiilor
Este important ca unitățile medicale
să ajute pacienții, personalul și vizitatorii să fie în siguranță în caz de incendiu
și de incidente care pun viața în pericol,
dar mai ales pe pacienții imobilizați sau
foarte vulnerabili, care au mobilitate și
capacitate de reacție reduse.
În cazul unui incendiu, un sistem
integrat poate oferi o avertizare timpurie, crucială pentru a permite controlul local și reacția corectă la si
tuația dată. Prioritatea constă în detectarea timpurie, desigur urmată de
verificarea semnalizării, evitând astfel nevoia de a evacua întreaga clădire și de a crea neplăceri pacienților.
Astfel de sisteme susțin și detectarea
unor alte tipuri de pericole, cum ar fi
scurgeri de oxigen sau de gaze toxice.
Un bun sistem de siguranță împotriva incendiilor poate evita alarmele
false, prevenind astfel starea de panică și agitația care au ca urmare afectarea încrederii pacienților.
Pe lângă echipamentele de detectare și prevenire a pericolelor, sistemele de adresare publică și alarmare

vocală pot indica, confirma și comunica urgențe de toate tipurile, furnizând astfel un serviciu care completează sistemele de siguranță împotriva
incendiilor. Instrucțiunile comunicate
pot fi preînregistrate sau pot fi comunicate în direct de către forțele de intervenție, oferind pacienților, personalului și vizitatorilor informații clare
și precise la momentul potrivit.

Securitate sanitară în clădiri medicale
Spitalele sunt concepute ca fiind
locuri care oferă îngrijire clinică, însă
fără igienizare adecvată, monitorizare
și management, acestea pot deveni
efectiv vectori de infectare.
Cu fiecare zi care trece, lumea este
tot mai bine pregătită pentru a lupta
împotriva pandemiei prin instrumente
care să controleze în mod eficient
factorii de mediu, precum fluxul de
aer sau umiditatea și prin conceperea
sau retehnologizarea unor clădiri mai
sănătoase. Luate împreună, acestea
contribuie la obținerea de rezultate
tot mai bune.
Măsuri precum urmărirea pacienților și a bunurilor, controlul accesului
în mediile clinice critice și sistemele
zonale de management al fluxului de
aer oferă o protecție continuă, în timp
ce monitorizarea centralizată și tabloul de control prezintă o vizualizare
unitară a întregului complex medical.
Rezultatul constă într-un mediu de
lucru mai sigur pentru personalul medical și cel de suport și o experiență
pozitivă pentru pacienți.
Scanați codul QR
pentru a afla mai
multe informații despre tehnologiile noastre pentru clădiri medicale.
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APARATAJ ELECTRIC

ZENIT – Integrare
perfect naturală

ABB tocmai și-a extins familia de întrerupătoare Zenit, aducând în prim-plan funcționalități și finisaje
noi care îi amplifică flexibilitatea. Datorită unei multitudini de funcții, finisaje, culori și configurații, Zenit
actualizează modularitatea și devine astfel un sistem de mecanisme aproape infinite.

Finisaje nobile și minimaliste
Zenit încorporează acum și ramele
Crystal Pearl, Crystal Coffee și Crystal Champagne. Aceste noi finisaje se
adaugă celorlalte materiale nobile din
serie: oțel inoxidabil, lemn, ardezie și
sticlă. Designul său echilibrat și căutarea simplității și a geometriei fac din
Zenit un clasic.

O gamă largă de funcționalități
Aceste modele minimaliste contrastează cu gama largă de soluții și
funcționalități pe care le oferă: Zenit
este potrivit pentru instalare în sistem
german sau italian și încorporează un
decor cromat, alb sau antracit. Mai
mult decât atât, finisajele sale durabile, de înaltă calitate, sunt realizate cu
materiale nobile integrate în rame și
oferă peste 100 de funcții în patru finisaje diferite; ramele pot avea un efect
plutitor sau solid. Pe scurt, vorbim de
o serie pregătită să îmbrățișeze toate
inovațiile care ar putea apărea în viitor
și care oferă o mare durabilitate.

Ușurință în instalare
Prin ușurința sa în instalare, având
montare frontală cu un spațiu pentru
cablare generos în doza de instalare
și conexiuni rapide, Zenit reduce cu
până la 40% timpul dedicat instalării.

Pentru utilizare în domeniul rezidențial
Toate componentele Zenit (rame,
întrerupătoare, prize, termostate
etc.) sunt proiectate pentru a funcționa împreună și a oferi o soluție completă pentru toate tipurile de nevoi și
proiecte.
Toate aceste caracteristici: ușurința instalării, flexibilitatea și gama
completă de funcționalități ne permit
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să oferim soluții personalizate pentru
toate tipurile de proiecte, atât pentru
cele rezidențiale, cât și pentru spații
profesionale (hoteluri, restaurante,
magazine...).

Automatizare clădiri (KNX)
și case redidențiale (free@home)
Zenit cuprinde, de asemenea, o
gamă de senzori KNX complet modulari care pot fi instalați pe toate ramele din serie, ceea ce contribuie la automatizarea clădirilor, cu economiile
de energie pe care aceasta le aduce.
În mod similar, Zenit este integrat cu
free@home, soluția de automatizare
pentru case rezidențiale care permite

controlul jaluzelelor, iluminatului,
aerului condiționat etc.
Zenit este o gamă apreciată de
designeri și arhitecți, care a fost proiectată în conformitate cu standardele de management pentru mediu,
care au fost luate în considerare încă
din etapa de proiectare și dezvoltare
a produselor: Ecodesign.

Completă și versatilă
Finisajele sale inepuizabile, caracteristicile nelimitate și simplitatea instalării fac din Zenit cea mai completă
și versatilă serie de pe piață, cu cel
mai înalt nivel de funcționalitate și
design. Aceasta oferă o mare varietate
de întrerupătoare (în diferite finisaje și
materiale), soluții hoteliere, multimedia (funcții de voce, date și imagini),
încărcătoare USB, sistemul de sunet
Hit by Niessen, dispozitive electronice
cu funcții diverse, senzori și actuatoare KNX sau free@home...
Zenit atinge culmea designului și a
versatilității.

www.abb.com
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Datorită flexibilității combinațiilor sale infinite, Zenit este garantat a fi soluția perfectă care
vine în întâmpinarea tuturor nevoilor dumneavoastră pentru orice tip de aplicație. Bucurați-vă de experiența Zenit, având totul la îndemână. O combinație variată de caracteristici,
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ECHIPAMENTE

MĂSURARE ȘI TESTARE

TwinCAT Analytics extinsă cu funcții ușor de configurat pentru monitorizarea condițiilor

Analiză de frecvență
fără cerințe de programare
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campionul din gama de mijloc
de analizoare de întreruptoare
EGIL200 este primul echipament din noua gamă de analizoare de întreruptoare de la Megger. A fost
proiectat în strânsă cooperare cu grupuri de referință din industrie la nivel mondial, care au experiență
în utilizarea de analizoare de întreruptoare din seria de vârf și de mare succes Megger TM. Accentul
în dezvoltarea EGIL200 a fost privind ușurința în utilizare, asigurându-vă că timpul petrecut pentru
stabilirea măsurătorilor este menținut la minimum. Conexiunea la obiectul de test a fost, de asemenea,
simplificată și cu o singură conectare se pot face toate operațiunile sau măsurătorile următoare: timpul
contactelor principale și PIR, analiza curentului de bobină, măsurători de tensiune în stație, măsurători
de deplasare și măsurarea curentului motorului. Ca atare, cu EGIL200 puteți obține rezultatele testelor
în cel mai scurt timp și exact.

Software-ul TwinCAT Analytics
de la Beckhoff oferă un flux de
lucru complet, de la achiziție
a datelor până la stocare și
analizare și până la panouri de
control pentru monitorizarea
continuă a mașinilor. Algoritmii
tradiționali de monitorizare
a condițiilor sunt acum, de
asemenea, disponibili în
TwinCAT Analytics folosind o
configurare simplă, fără cerințe
de programare. Această
adăugare optimizează atât
fluxul de lucru standard, cât
și măsurătorile spontane, cum
sunt cele din timpul punerii
în funcțiune a mașinilor sau a
proceselor de service.
Beckhoff a prezentat biblioteca
TwinCAT Condition Monitoring încă
din 2010. Această librărie include
numeroși algoritmi care suportă Moment Coefficients, Discrete Classification și Vibration Assessment în conformitate cu standardul ISO, pe lângă
funcții precum Magnitude Spectrum,
Envelope Spectrum, Zoom FFT,
Power Cepstrum și multiple calcule
RMS. Toate funcțiile sunt disponibile
ca PLC function blocks standard, ceea
ce înseamnă că funcțiile de monitorizare a condițiilor, de exemplu, pentru
monitorizarea permanentă a lagărelor
sau reductoarelor, se integrează direct
și ușor în controller-ul mașinii.
În trecut, personalul responsabil cu
punerea în funcțiune și inginerii de
service trebuiau să investească mult
timp și efort pentru a calcula un spectru de frecvență care să permită inspectarea selectivă a componentelor
mașinilor. Aici vine cu siguranță în aju-

EGIL200 –

Algoritmii de monitorizare a condițiilor pot fi integrați în TwinCAT Analytics
fără niciun efort de programare.
tor TwinCAT Analytics – prin reducerea unei sarcini de programare la una
de configurare. Toți algoritmii de monitorizare a condițiilor sunt disponibili
în Analytics toolbox și pot fi folosiți cu
ușurință în editorul Analytics și configurați. După folosirea funcției „Start
Record“, rezultatele vor fi oferite la finalul algoritmilor și vor putea fi afișate
clar, prin instrumentul pentru grafice
bazat pe interacțiunea dintre TwinCAT
Analytics și TwinCAT Scope View.
Operatorii și inginerii de service au
astfel la dispoziție o soluție ușor de folosit – TwinCAT Analytics Service Tool
(TE3520) – și pot interpreta rezultatele
clar prezentate. Monitorizarea continuă cu ajutorul algoritmilor de monito-

rizare a condițiilor poate fi configurată
la fel de ușor în TwinCAT Analytics
Workbench (TE3500) și convertită automat într-un cod PLC. Acest cod
poate fi apoi descărcat pe controller-ul
local al mașinii sau pe un dispozitiv
aflat la distanță pentru a face calculele
necesare în paralel cu aplicația mașinii. Soluția de vizualizare TwinCAT
HMI îmbunătățește fluxul de lucru
Analytics prin crearea automată de tablouri de bord analitice.
www.beckhoff.com/analytics
Detalii și contact:
office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

EGIL200 permite toate măsurătorile prevăzute în standardele IEEE C37
și IEC 62271 și oferă caracteristici de
vârf de la seria de analizoare TM în
segmentul de mijloc precum: operare
intuitivă și ușor de utilizat – minim al
intervențiilor utilizatorului necesare de
la pornirea instrumentului la rezultatul
documentat al măsurătorii, raportarea
cu un singur clic în pdf sau tipărită opțional, imprimantă integrată, ieșire de
control dedicată pentru bobina de
deschidere 2, canale de control multifuncționale care, cu o singură conexiune, gestionează impulsurile de control și poate măsura tensiunile staţiei şi
curenţii bobinei, canale de sincronizare a contactelor auxiliare izolate galvanic și independente de polaritate,
adaptare automată pentru contacte cu

sau fără tensiune, timp de contact
precis al rezistenței de pre-inserție PIR
și măsurarea valorii rezistenței cu tehnologia brevetată de Megger Active
Interference Suppression.
Proiectat pentru întreruptoarele de
medie și înaltă tensiune, montat într-o
carcasă rezistentă cu gradul de protecție IP67 și având accesoriile de măsură disponibile într-un rucsac ușor
de transport, EGIL200 este „cutia“
dumneavoastră completă de instrumente pentru evaluări zilnice, fără
probleme, a stării întreruptoarelor.

Megger Germany GmbH
Reprezentanță în România:
info.ro@megger.com, ro.megger.com
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SENTRON Powermanager

Identificarea potențialului ascuns
pentru optimizarea
și economisirea energiei
SENTRON Powermanager™, combinat cu centralele de măsură Siemens
și dispozitivele de protecție de joasă
tensiune, oferă o soluție completă de
management al energiei pentru afacerea dvs. Vă permite să măsurați, să
procesați, să analizați, să stocați și să
partajați informații despre utilizarea
energiei în întreaga întreprindere. Oferă capabilități de control, utilizare și
fiabilitate cuprinzătoare a energiei și
raportare detaliată care vă va ajuta să
reduceți costurile legate de consumul
de energie.
SENTRON Powermanager vă permite să vă gestionați toate dispozitivele inteligente și să analizați datele,
permițându-vă să identificați potențialele ascunse de optimizare a consumului de energie, având ca rezultat
scăderea costurilor la facturare.
Flexibilitatea și compatibilitatea sa
de vârf înseamnă că puteți adăuga o
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singură piesă la un moment dat, în
propriul ritm, menținând totuși investițiile inițiale. În plus, scalabilitatea vă
permite să începeți cu o soluție de
subcontorizare ușor de configurat, cu
investiții reduse, care poate fi extinsă
ulterior la un sistem de gestionare a
energiei la nivel de întreprindere.
Repere
 Alocarea costurilor: Urmăriți costurile legate de energie în funcție de
clădire, intrări sau mașini individuale.
Potriviți orice structură de facturare și
utilizați o programare multianuală cuprinzătoare și profiluri de activitate ale
timpului de utilizare pentru a raporta și
a documenta economia de energie!
 Studii de încărcare: Tendința datelor privind utilizarea energiei pentru
a profita din plin de capacitatea sistemului dumneavoastră de distribuție
electrică și pentru a evita supraproiectarea sau extinderea inutilă. Creați
profiluri de utilizare astfel încât să puteți distribui sarcinile și să evitați vârfurile de consum.

 Monitorizare și control: Contorizează toate utilitățile: energie electrică, gaz, abur, aer și apă. Permite configurarea de alarme pentru problemele
apărute în timp real și alarmarea predictivă a condițiilor iminente. Interfață
cu alte sisteme de management al
energiei/SCADA prin mai multe canale
și protocoale de comunicare.
 Analiză simplă a energiei: Utilizați
rapoartele, tendințele variabile și graficele pentru a analiza consumul de
energie pentru a identifica zonele potențiale pentru economii de energie și
costuri.
 Cost scăzut de implementare inițială: Sunt necesare cheltuieli minime
de inginerie pentru startup.
 Access Web: Monitorizați și analizați consumul de energie de oriunde,
cu acces direct web.

Fluxurile de putere și energie
devin vizibile și controlabile
Sistemul de management al energiei
SENTRON este proiectat pentru a su-

porta multe aplicații diferite care utilizează un PC sau un server standard în
timp ce comunică cu dispozitivele de
măsurare în serie sau printr-o rețea
standard Ethernet LAN / WAN. Beneficii generale ale unui sistem de management al energiei: identificarea potențialului de economisire, reducerea
costurilor cu energia și asigurarea disponibilității energiei.
SENTRON Powermanager oferă o
imagine cuprinzătoare a condițiilor
existente de energie și starea dispozitivului de protecție. Analiza detaliată a
rapoartelor poate fi efectuată pentru a
identifica deșeurile. Funcțiile de control ale software-ului sau de legături cu
alte sisteme de supraveghere pot fi folosite pentru a acționa pentru a controla costul. Controlul costului energiei
poate fi un factor semnificativ în competitivitatea unei afaceri pe piață.
Software-ul SENTRON Powermanager:
 este disponibil într-o configurație
autonomă sau bazată pe LAN/
WAN, care poate face schimb de
informații și cu alte sisteme de
supraveghere, cum ar fi software-ul de automatizare a clădirilor;
 poate utiliza orice conexiune
Ethernet sau serială;
 este extensibil de la aplicația de
monitorizare de bază la un sistem
de management al întreprinderii
complet personalizat;
 este complet scalabil în ceea ce
privește dispozitivele conectate și
funcția software-ului pentru a
satisface nevoile actuale și viitoare;
 asigură integrarea fără probleme a
dispozitivelor de monitorizare a
puterii de la contoarele Siemens
SENTRON PAC și întreruptoarele
SENTRON WL/VL, precum și alte
dispozitive de comunicare Modbus;

 este conceput pentru a colecta,
arhiva, monitoriza, afișa și evalua
orice tip de date referitoare la
dispozitive legate de energie;
 oferă rapoarte bazate pe web și
utilități de construcție grafice
detaliate ca standard.
Beneficii
 Vizibilitatea și controlul fluxurilor
de energie;
 Cunoașterea exactă a profilului de
consum;
 Creșterea eficienței energetice;
 Optimizarea contractelor de
alimentare cu energie electrică;
 Respectarea termenilor sau
reglementărilor contractuale;
 Alocarea costurilor către centrele
de cost individuale;
 Optimizarea întreținerii instalației;
 Identificarea condițiilor critice ale
sistemelor.
Contorul de putere Siemens și dispozitivele de protecție de joasă tensiune sunt integrate perfect în software-ul
SENTRON Powermanager. Achiziția
datelor de energie poate avea loc fără
niciun efort complicat de configurare și
cele mai importante valori sau stări
măsurate sunt indicate cu ecrane predefinite. Acest lucru reduce cheltuielile
de inginerie pentru client și oferă utilizatorului siguranța că știe că funcțiile
dispozitivului sunt suportate optim în
software în momentul pornirii.

Afișați starea sistemului dvs.
de distribuție a energiei electrice
Profitați de grafica implicită
Accelerați configurarea sistemului cu
ecranele implicite. Accesul imediat la
toate contoarele este la doar câteva clicuri de mouse distanță cu „Pagina de
pornire PM Explorer“: alegeți contorul,
atribuiți o adresă IP și vedeți imediat
datele în vizualizările predefinite. Reprezentarea datelor predefinite îi ajută
pe utilizatori să examineze datele standard de gestionare a energiei, precum
și date mai sofisticate, cum ar fi armonicile pare/impare și THD.

Flexibilitatea permite adaptarea
sistemului la nevoile dumneavoastră
Configurarea sistemului
 Integrarea dispozitivelor cu șabloane
de dispozitive predefinite pentru
familia SENTRON PAC TM și
întreruptoarele SENTRON 3WL/3VL;
 Integrare ușoară a dispozitivelor
Modbus existente;
 Comunicare prin Ethernet standard;
 Integrarea dispozitivelor cu interfață RS485 (Modbus RTU) prin
gateway Modbus, de ex.
SENTRON PAC4200 poate fi folosit
ca gateway.

www.siemens.com

ELECTRICIANUL 7/2021 | 37

Pregătește-te de
sezonul rece!
Campania se desfășoară în perioada:
15 Octombrie - 15 Decembrie

Pregătește-te de sezonul rece!
Campania se desfășoară în perioada:
15 Octombrie - 15 Decembrie
Mecanism Campanie
- Campania se adresează distribuitorilor oficiali Finder și clienților acestora
- Achiziționează în perioada campaniei un pachet format din Cronotermostat BLISS2 + GATEWAY2
(cod 1CB190050007POA) + Actuator wireless (Tipul 13218230S000)
- Cadoul va fi livrat împreună cu comanda aferentă produselor
Produselor
Cod configurație: 1C.B1.9.005.0007.POA
Configurația conține:
1 termostat BLISS2 + 1 GATEWAY2.
GATEWAY2 este indispensabil în funcționarea smart
a termostatului BLISS2.

Termostat smart BLISS2
Tipul 1C.B1.9.005.0007

Achiziţionează în perioada campaniei un
pachet format din: Cronotermostat BLISS2
+ GATEWAY2 (cod 1CB190050007POA)
+ Actuator wireless (tipul 13218230S000)
și primești automat 1 Hanorac Finder!

Tipul 1Y.GU.005.1

BLISS2, un nou termostat conectat.
Funcționează împreună cu GATEWAY2.
Soluție inteligentă pentru controlul temperaturii acasă,
cu posibilitate de control utilizând asistenții vocali
Google Assistant și Amazon Alexa.
Mulțumită rutinelor, termostatul poate fi integrat cu
sistemul smart home Finder YESLY de acasă.
Actuator wireless cu 1 comutator 16 A pentru termostatul smart BLISS2
Tipul 13218230S000
Actuatorul este potrivit pentru controlul temperaturii într-o instalație cu o singură sau mai
multe zone. Datorită transmisiei cu frecvență radio pe distanțe lungi, actuatorul poate fi integrat
într-un sistem de încălzire sau răcire oferind o versatilitate considerabilă în utilizare.

tipul 13218230S000
Cod 1CB190050007POA

1 contact comutator 16 A 250 V AC
Tensiune de alimentare: 110…230 V AC
Temperatura ambientală: 0…40°C
Frecvența de comunicație pe distanțe lungi: 868 MHz

FRIENDS WITH

La adresa https://finderromania.clickmeeting.com/
puteți găsi un webinar cu tema controlului temperaturii
în locuințe, dar și alte webinarii interesante.

FINDER ECHIPAMENTE srl
Str. Clujului nr. 75 F,
401180 Turda
Jud. CLUJ - ROMANIA
Tel. +40 264 403 888
Fax +40 264 403 889
finder.ro@finder.ro

findernet.com

FINDER ECHIPAMENTE srl
Str. Clujului nr. 75 F,
401180 Turda
Jud. CLUJ - ROMANIA
Tel. +40 264 403 888
Fax +40 264 403 889
finder.ro@finder.ro

findernet.com

CABLURI ȘI ACCESORII

Consumul de energie în
rețelele de telecomunicații
Energia și informațiile ajută
comunitățile să se dezvolte.
De aceea este important ca
acestea să fie întotdeauna
disponibile și să fie furnizate
în mod eficace, eficient și
sustenabil.

140

ANI DE
EXPERIENȚĂ

Prysmian Group este liderul mondial
în industria cablurilor și sistemelor
de energie și telecomunicații. Cu o
experiență de 140 de ani, Grupul este
puternic poziționat pe piețe de înaltă
tehnologie și oferă cea mai largă gamă
posibilă de produse, servicii, tehnologii
și know-how.

25

CENTRE R&D
ÎN LUME

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

Pe măsură ce noile tehnologii precum 5G sunt lansate și se utilizează tot mai mult IoT, edge computing,
iar lucrul de acasă continuă să crească, oamenii se așteaptă la conexiuni de mare viteză, latență
scăzută și disponibilitate continuă. Deja accesul la internet de mare viteză este una dintre necesitățile
sociale și economice actuale și va constitui fundația dezvoltării sistemelor globale socio-economice
în viitorul apropiat. Din acest motiv sunt necesare servicii de bandă largă care să asigure capacitate
de transport pentru toate tipurile de servicii, iar acest lucru necesită cantități mari de cablare și
densificarea rețelelor de telecomunicații. Pe de o parte, este nevoie de mai multă conectivitate, în timp
ce, pe de altă parte, trebuie respectate aspectele legate de cost și de mediu.
Cheia pentru accesarea internetului
și pentru utilizarea serviciilor acestuia
sunt rețelele de acces de mare viteză.
Aceste rețele de acces se bazează pe
tehnologii diferite, cum ar fi DSL sau
DOCSIS, și pe infrastructuri separate,
cum ar fi rețeaua telefonică sau hibridă coaxială de fibră. Pe lângă acestea
au fost dezvoltate sisteme complet
noi, cum ar fi Fiber to the Home
(FTTH), bazate pe infrastructuri de fibră optică.
Cum sunt conectate consumul de
energie cu selectarea cablului pentru
creșterea densității, reducerea emisiilor de carbon și reducerea costurilor?
Și care este impactul tehnologic al diferitelor tehnologii de acces asupra
infrastructurii reale și a consumului de
energie derivat? Pentru a afla a fost
efectuat un studiu pe scară largă a trei
tehnologii de acces într-o zonă adecvată și datele de acces au fost analizate într-o regiune existentă reală:
 VDSL2-Vectoring
 HFC cu DOCSIS 3.0
 FTTH – GPON
În afară de criteriile evidente care
stau la baza creării unui studiu de fezabilitate ar trebui incluse două criterii
importante, precum consumul de energie și eficiența energetică a diferitelor
tehnologii de acces. În acest sens s-a
făcut un studiu care poate oferi un prim
răspuns pentru luarea în considerare și
evaluarea cerințelor energetice ale diferitelor tehnologii de acces în bandă
largă. Acest studiu compară consumul
de energie a trei tehnologii de acces în
bandă largă. Modelul utilizat pentru
studiu a fost o regiune formată din șase
municipalități cu o populație de 56.700

Rezultatul studiului referitoare la consumul anual de energie și de emisii de CO2
VDSL2-Vectoring

HFC

FTTH – GPON

Consum energie totală [MWh/an]

3.465

4.987

3.156

kWh/an de persoană

61

88

56

Comparat cu gospodărie de 4 persoane [4.200 kWh/an] 6%

8%

5%

Emisii de CO2 [tone/an]

2.663

1.685

și 25.311 posibili abonați pentru care
s-a considerat că toți posibilii abonați
vor fi conectați la internet.
Pe baza acestor cifre, rețeaua FTTH
– GPON este cea mai eficientă rețea
de acces. Tehnologiile FTTH sunt mai
durabile decât rețelele FTTC în fiecare scenariu – la nivel național, urban,
rural – și pentru aproape fiecare rată
de capacitate.
Studiul a mai inclus și alți parametri, precum consumul de energie pe

1.850

cantitate de informație transportată,
și a reieșit că rețelele de acces bazate
pe cupru consumă de trei până la
șaptesprezece ori mai multă energie
electrică decât rețelele de fibră optică, și cantitatea de materiale consumată, unde, din nou, s-a arătat eficiența FTTH prin faptul că utilizarea
materialelor rețelelor pe bază de fibră optică este, cel mult, de numai
1/3 din utilizarea materialelor rețelelor pe bază de cupru.
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Murrelektronik abordează
un nou domeniu de activitate
pentru sistemele Vision
Cu soluțiile sale de instalare Vision, specialistul șvab privind tehnica de automatizare descentralizată
oferă acum soluții personalizate pentru prelucrarea industrială a imaginilor.

conectate direct în câmpul utilajului,
precum și pe tehnologia corespunzătoare de înaltă performanță pentru
cabluri și conectori. Beneficiile sunt
reprezentate de un efort minim de instalare și de performanță maximă –
pentru utilaje și instalații noi și existente.

Plug and Play pentru sistemele Vision
Alimentarea eficientă cu energie și
comunicarea de date fiabilă sunt pilonii unui concept de instalare funcțional. Scopul este de a combina într-un
singur sistem senzorii și actuatorii
unui utilaj sau ai unei instalații într-un
mod deosebit de eficient și profitabil.
Soluțiile de instalare Vision de la
Murrelektronik sunt construite modular. Acestea le oferă utilizatorilor posibilitatea integrării prelucrării industriale a imaginilor nu doar într-un
concept de instalare descentralizată
în cadrul procesului de dezvoltare a
noi utilaje și instalații, ci și în arhitecturile de sistem existente.
Printre aceste componente se numără Xelity Hybrid Switch, care asigură o comunicare de date fără dificultăți și fără erori și la care pot fi
conectate până la patru camere,
Master Breakout Box (distribuitor de
tensiune și semnal), precum și
Injection Box (alimentator de tensiu-

ne și semnal). Toate componentele
sunt direct montate în câmpul utilajului, deci în imediata apropiere a fiecărui sistem Vision. „Conceptul nostru
de instalare descentralizată are avantajul incontestabil de a-i scuti pe clienții noștri de o instalare costisitoare
și consumatoare de timp în panoul de
comandă“, spune Simon Schlichenmaier, Market Development Vision
Systems la Murrelektronik. „Astfel,
panourile de comandă pot fi mai
mici“. Alt avantaj: cu soluțiile modulare Plug & Play de la Murrelektronik,
sistemele Vision nu doar că se pun în
funcțiune rapid și în mod flexibil –
modulele simplifică și accelerează
diagnoza funcțiilor în timpul funcționării. Astfel se reduc în mod semnificativ timpii de nefuncționare ai instalațiilor și utilajelor.

Ingeniozitate acolo unde
aveți nevoie de ea
Schlichenmaier: „Datorită soluțiilor noastre de instalare Vision punem
accentul pe toate procesele care au
loc între cameră și controlul instala
Murrelektronik GmbH
Concorde Business Park D2/11
A-2320 Schwechat

SăSă
nene
concentrăm
concentrăm
asupra
asupra
utilității
utilității
Platforma
Platforma
EPLAN
EPLAN
2022
2022
It’s It’s
in your
in your
hands!
hands!

Foto: Murrelektronik GmbH

ției“. Iar în cazurile în care prelucrarea industrială a imaginilor în sistemele existente nu era posibilă din
cauza panourilor de comandă prea
pline, soluțiile de instalare Vision de
la Murrelektronik oferă un remediu
prin intermediul cablurilor mai scurte
și a aglomerării mai mici de cabluri:
datorită vitezei de transmitere a datelor de 1 gigabit/secundă (Gbit/s) prin
intermediul liniilor de date codificate
X către switch, prelucrarea imaginilor
la rezoluție înaltă este posibilă fără
probleme, în multe utilizări industriale. Comunicarea în rețea are loc cu
până la 2,5 Gbit/s.
„Prelucrarea datelor are loc direct
la locația utilajului. Astfel, ne folosim
de ingeniozitate acolo unde e nevoie
de ea“, spune Schlichenmaier și completează: „Datorită soluțiilor de instalare Vision de la Murrelektronik, clienții noștri își ajustează procesele de
producție pentru mai multă eficiență
și pentru un randament mai mare.
Astfel, crește nivelul calității și sunt
evitate reparațiile costisitoare. Și, pe
lângă asta, reducem dimensiunile panourilor de comandă“.
Telefon: +43 1 7064525-0
Fax: +43 1 7064525-300
www.murrelektronik.ro
mail@murrelektronik.at
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Soluții de instalare Vision de la Murrelektronik (v.l.n.r.): Switch-ul Xelity Hybrid preia comunicarea datelor și alimentarea cu energie,
Injection Box este un alimentator cvadruplu de tensiune și semnal cu 24V, Master Breakout Box distribuie tensiune și semnale,
iar splitterul NEC Clasa 2 este un distribuitor pur de tensiune și semnal.
Când vine vorba de Industria 4.0
sau de Internet of Things nu trebuie
să lipsească: camere pentru prelucrarea industrială a imaginilor. Sistemele Vision devin din ce în ce mai
importante în domeniul producției industriale și al logisticii. Datorită soluțiilor sale de instalare Vision, Murr
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elektronik GmbH, cu sediul în
Oppenweiler bei Backnang, oferă
acum un concept pentru soluțiile de
instalare descentralizată pentru prelucrarea industrială a imaginilor.
Constructorii de utilaje și instalații au,
datorită Murrelektronik, un partener
puternic de partea lor în ceea ce pri-

vește alimentarea cu tensiune, gestionarea semnalelor și a datelor în conectarea smart a tehnicii camerelor în
procesul de producție industrială sau
în logistică. Murrelektronik se bazează pe module descentralizate, cum ar
fi switch-urile, distribuitoarele și alimentatoarele care pot fi montate și
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Despre metrologia licitațiilor

Intervalul de toleranță ale cerințelor
specificate în caietele de sarcini

S. Matei, CNRI

Notă: 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. În contextul
unei evoluții nerealiste în specificarea cerințelor din caietele de sarcini ale licitațiilor din iluminatul public,
Comitetul are misiunea de educare și de promovare a bunelor practici.
În ultimii ani, utilizarea corpurilor de
iluminat cu LED pentru iluminatul stradal a devenit un fapt firesc pentru a satisface împlinirea criteriilor de performanțe și minimizare a impactului
asupra oamenilor și mediului. Inițial,
aceste criterii, denumite cerințe în caietele de sarcini ale autorităților contractante, erau realiste și prudente. În ultima perioadă însă, revendicarea cerințelor a suferit un proces de „prelucrare“ ale cărui implicații nu sunt pe deplin
înțelese. Neînțelegerea semnificației
cerințelor este justificată și de prezența
sau absența unor standarde privind
măsurarea sau compararea performanțelor. Impunerea anumitor performanțe de către o autoritate contractantă trebuie însă să asigure corectitudinea,
transparența și existența instrumentați-

ei/metodei pentru evaluarea obiectivă/
corectă a îndeplinirii acestora.

Să luăm de exemplu una dintre cele
mai des specificate cerințe:
Temperatura de culoare
De obicei, în caietele de sarcini temperatura de culoare a corpului de
iluminat este specificată astfel:
TC=4000K±10% sau TC≤4000K. În
acest caz, este evident că valori spre
exemplu, 4050K (pentru primul caz:
4000K±10%) sau 4010K în al doilea caz
nu corespund cerinței și deci vor fi respinse. Este însă sustenabil argumentul
depășirii limitei impuse? Nu, desigur,
din mai multe motive! Chiar dacă la prima vedere există un domeniu de acceptare (±10%), limita nu este însă definită

Fig. 1. Locus-ul Planckian în diagrama
de cromaticitate CIE 1931
44 | ELECTRICIANUL 7/2021

metrologic și deci aprecierea conformității este subiectivă. Sau altfel spus, absența indicării preciziei de măsurare la
aprecierea conformității pentru selectarea ofertei nu este corectă. Acceptarea
sau respingerea conformității pe criteriul incertitudinii de măsurare sau a metodei utilizate (absolută sau prin calcul)
este menționată în standarde ca „domeniu de toleranță“ al mărimii. Spre
exemplu, dacă incertitudinea de măsurare a temperaturii de culoare cu un foto-cromator este cuprinsă între 3K și
50K, atunci rezultatul unei măsurări
TC=4000K poate fi contestat că îndeplinește cerința. Mai jos este prezentat
acest exemplu (Tabelul 1) al modului în
care este argumentată această respingere: valoarea 4010K este mai mare
decât cea impusă de 4000K.

Fig. 2. Coordonatele de culoare pentru corpul negru:
x=0.38044, y= 0.37675

Tabelul 1
Cerință

Domeniul toleranței impuse

Măsurată

Domeniul toleranței de măsurare

Rezultat

Cazul 1
4000K

nu

3990K

3950K-4050K (incertitudine 50K)

Admis

4000K

nu

4010K

3990K-4030K (incertitudine 20K)

Respins

Cazul 2
4000K±10%

3960K-4040K

4030K

3980K-4080K (incertitudine 50K)

Admis

4000K±10%

3960K-4040K

4050K

4030K-4070K (incertitudine 20K)

Respins

Fig. 3. Chromaticity Coordinate:
x=0.3890 y=0.3970 u=0.2227 v=0.3410 duv=0.0068 CCT:3926K SDCM=6.4
În ambele cazuri, respingerea poate fi însă contestată cu ușurință, chiar
dacă în aparență cerința nu este îndeplinită. În acest scop, trebuie să înțelegem mai multe despre această mărime.

Ce este temperatura de culoare?

În cazul de față, temperatura de culoare (TC) se referă de fapt la temperatura corelată a culorii (TCC), între
cele două mărimi existând o diferență
majoră.

Fig 4. Coordonatele de culoare: x=0.38044, y= 0.37675 și elipsa 5
SDCM pentru 4000K

Temperatura de culoare (TC) este o
mărime care definește locul exact al
sursei de lumină pe linia „locus-ului
Planckian“ (locus = ansamblul punctelor care satisfac unele proprietăți).
Această linie este arcul negru din graficul MacAdam care descrie cu precizie
variația temperaturii de culoare a corpului negru (Fig. 1). În acest caz, două
surse de lumină care au o temperatură
de culoare spre exemplu TC = 4000K,
vor arăta exact la fel, deoarece ambele
ocupă același loc de pe arc.
Temperatura de culoare corelată
(TCC) este folosită atunci când sursa
de lumină nu se află pe linia „locus-ului
Planckian“. Dacă TC definește cu
exactitate punctul pe locus, atunci TCC
definește o zonă în jurul liniei perpendiculare care trece prin acel punct.
Acest punct este definit prin coordonatele de culoare x și y. Deci cromaticitatea unei surse de lumină este
definită în diagrama MacAdam folosind coordonatele cromatice. Diagrama cromatică este utilizată pentru a
determina cât de aproape de locus
este temperatura de culoare a unei
surse de lumină specifice.
Deci, dacă o sursă de lumină este în
afara locus-ului, atunci TCC este
punctul TC cel mai aproape de locus.
De exemplu, dacă o sursă de lumină
are un TCC = 4000K, asta înseamnă

Fig 5. Coordonatele de culoare și elipsele 5 SDCM
în cazul 4000K±10%
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Dicționar de termeni
Interval de toleranță
Termenul „interval de toleranță“ este definit
în Ghidul ISO/IEC 98 4. Intervalul de toleranță este o plajă acceptabilă a valorii reale
a parametrului definit (nu este intervalul
de citiri ale instrumentului de măsură). Prin
urmare, pentru a se asigura că această
cerință este îndeplinită, trebuie să fie luată
în considerare incertitudinea de măsurare
a parametrului. În acest scop, un interval
de acceptare este definit ca intervalul de
toleranță de măsurare a parametrului
pentru ambele limite de toleranță cu
incertitudinea extinsă (nivel de încredere
95%). Rezultatul măsurării parametrului
obiectului supus încercării trebuie să se
situeze în intervalul de acceptare.

Incertitudinea de măsurare
Parametru care caracterizează dispersia valorilor cantităților atribuite unui măsurand
(mărime particulară supusă măsurării), pe
baza informațiilor utilizate. Incertitudinea
de măsurare a parametrului include incertitudinea de etalonare a instrumentului
de măsurare și contribuțiile suplimentare
legate de condițiile de măsurare.

Eroarea de măsurare
Diferența dintre rezultatul unei măsurări
și o valoare adevărată a măsurandului
(mărime particulară supusă măsurării).
Întrucât o valoare adevărată nu poate fi
determinată, în practică este utilizată o
valoare convențional adevărată.

Temperatura de culoare (TC)
Este o mărime care definește locul exact
al sursei de lumină pe linia „locus-ului
Planckian“. Această linie este arcul negru
din graficul MacAdam care descrie cu
precizie variația temperaturii de culoare a
corpului negru.

ILUMINAT
că poate fi în orice punct al zonei liniei
care trece prin punctul 4000K de pe
locus. Pentru TC = 4000K a corpului
negru coordonatele de culoare sunt:
x = 0.38044 și y = 0.37675 (Fig. 2). De
obicei, sursele de lumină cu LED indică
temperatura de culoare ca TCC. Așadar, două surse de lumină cu LED care
au un TCC = 4000K, pot arăta foarte
diferit, întrucât sunt în aceeași zonă de
linie care trece prin punctul 4000K de
pe locus-ul TC. În contextul caietelor
de sarcini, cerința se referă numai la
Temperatura de culoare Corelată
(TCC). O măsură convenabilă pentru
exprimarea amplitudinii diferenței de
culoare a surselor de lumină cu LEDuri este numărul de pași de elipsă
SDCM (MacAdam) în spațiul de culoare CIE în care LED-urile se înscriu.

Ce înseamnă abaterea de culoare
sau SDCM?
SDCM înseamnă „Standard Deviation of Color Matching“ și a fost dezvoltat de David L. MacAdam. Modelul
ilustrează abaterea în calitate/temperatură a culorii. MacAdam a dezvoltat
acest model în anii 1940. O scară de la
1 la 7 este utilizată pentru produsele
de iluminat și este obligatorie în UE.
Când SDCM este între 0 și 3, diferența
de culoare nu va fi observată. Mai
mult de SDCM 4, diferența de culoare

este vizibilă cu ochiul liber. În Figura 3
este prezentat rezultatul unei măsurătorii a calității luminii unui corp de iluminat cu LED SDCM 7.
Așadar, când se compară două surse de lumină având același TCC, sau în
raport cu o valoare de referință sau impusă (spre exemplu cerința din caietele
de sarcini) confirmarea identității cromatice se face prin măsurarea coordonatelor cromatice și/sau a SDCM. Astfel, cerințe precum TC = 4000K±10%
sau TC ≤ 4000K spre exemplu, pot fi
specificate prin TCC = 4000K/5 SDCM.
În Figura 3 este prezentat rezultatul
unei măsurători în care se poate observa valoarea SDCM, respectiv 6.4.
În cazul elipsei 5 SDCM pentru
TC = 4000K, menționat anterior, este
prezentat în Figura 4 locus-ul elipsei în
jurul punctului TC. Din analiza graficului se poate considera că desfășurarea punctelor se află în domeniul
3800K – 4200K.
În cazul în care cerința este prezentată sub forma unui domeniu de
toleranță, atunci locus-ul echivalent
pentru SDCM 5 este diferit (Figura
5). Astfel, admiterea sau respingerea
conformității poate fi justificată metrologic dacă intervalul de toleranță,
respectiv SDCM, este specificat. În
cazul cerinței TCC = 4000K din Tabelul 1 de mai sus ar putea fi rescris
astfel:

Tabelul 2
Cerință

Domeniul toleranței impuse

Măsurată

Domeniul toleranței de măsurare

Rezultat

4000K

SDCM 5

3990K

4000K

SDCM 5

3950K-4050K (incertitudine 50K)

Admis

4010K

3990K-4030K (incertitudine 20K)

Admis

Cazul 1

Cazul 2
4000K±10%

Cerință incorect definită

Temperatura de culoare Corelată
(TCC)
Este o măsură a aspectului culorii unei surse
de lumină, definită de apropierea coordonatelor cromatice ale sursei de lumină
de locul corpului negru, specificat ca un
număr, de cele două coordonate cromatice
x și y.

SDCM
Înseamnă „Standard Deviation of Color
Matching“ și a fost dezvoltat de David L.
MacAdam. Modelul ilustrează abaterea în
calitate/temperatură a culorii.
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Fig. 6. Ilustrarea elipselor SDCM 3 și 5 înscrise în paralelogramul bin-ului
de producție al LED-urilor

Fig. 7. Toleranța temperaturii de culoare corelată în cazul selectării unui bin specific

Este evident că ambele oferte sunt
admise justificat de domeniul intervalului de toleranță (SDCM 5) și a incertitudinii de măsurare.
În practică, majoritatea producătorilor de LED-uri precizează locus-ul
coordonatelor de culoare sub forma
unui paralelogram subscris elipsei
SDCM (Fig. 6). Apartenența structurilor LED la un locus este menționată în
catalogul produsului ca „bin-ul de culoare“ și este definit de patru perechi
de coordonate de culoare x și y (Fig.
6). Selectarea bin-ului se face la sfârșitul procesului de producție în „pași“
de 3 sau 5 elipse SDCM, care bineînțeles implică costuri suplimentare.
Structurile LED cu toleranța SDCM
mai mică sunt deci mai scumpe ca urmare a acestui proces de selecționare.
Pentru un producător de corpuri de
iluminat, selectarea bin-ului se face
conform specificațiilor din caietele de
sarcini împreună cu prețul LED-urilor.
Temperatura de culoare corelată utilă
se află deci în interiorul bin-ului de culoare al cărui interval de toleranță este
descris de cele patru perechi de coordonate (sub forma unui paralelogram).
Selectarea unui bin de culoare pentru
a satisface o cerință de temperatură
de culoare corelată fără interval de toleranță este o loterie pentru producă-

torul de corpuri de iluminat. Pe lângă
asta, după asamblare va apărea și o
diferență cauzată de eroarea de măsurare între producătorul de LED-uri și
cel al corpului. De obicei, eroarea de
măsurare specificată de producătorul
de LED-uri este ±0.005, în coordonate de culoare, adică >100K. Bineînțeles că această eroare contribuie la
creșterea incertitudinii obținerii temperaturii de culoare dorite. În Fig. 7
este exemplificat un asemenea caz și
implicațiile legate de conformitatea cu
cerințele impuse.
O diferență de 100K, de exemplu,
între valoarea măsurată și cea declarată de producător (exemplu 4100K
măsurat vs 4000K din catalog) poate fi
cauzată și de incertitudinea de măsurare între cele două metode. O altă
diferență poate fi cauzată de asemenea de efectul de filtru produs de sistemul optic al aparatului (lentilă, geam
și reflector). Deci, o abatere de ±100K
(3900K-4100K) în jurul elipsei cu centrul la 4000K este normală pentru o
cerință de 4000K, SDCM 5.

În loc de concluzie
Valoarea intervalului de toleranță
nu a fost niciodată considerată în respingerea sau admiterea unei oferte.
Acest parametru poate fi extins și la
alte mărimi specificate în caietul de
sarcini, cum ar fi fluxul luminos, puterea consumată, eficacitatea luminoasă etc. Să luăm, spre exemplu, ce
rința pentru eficacitatea luminoasă
>160 lm/W. În absența intervalului
de toleranță, oferta cu eficacitatea
luminoasă de 159 lm/W va fi respinsă
în favoarea ofertei cu eficacitatea de
161 lm/W dacă există o diferență
substanțială a incertitudinilor de măsurare (Tabelul 3).
În realitate, ambele oferte îndeplinesc cerința, deoarece conțin valoarea de 160 lm/W în intervalul de toleranță. Respingerea sau admiterea ar
putea fi justificată numai dacă cerința
menționa și un interval de toleranță
rezultat din eroarea de măsurare.
Într-un articol viitor voi aborda și alte
mărimi.

Tabelul 3
Cerință

Măsurată

Verdict

Incertitudinea

Intervalul de toleranță

≥160 lm/W

159 lm/W

Respins

3%

154.23 lm/W........ 163.77 lm/W

≥160 lm/W

161 lm/W

Admis

5%

152.95 lm/W........ 169.05 lm/W
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Conductoare de bobinaj
standardizate

Profil de firmă

Trese Conductori Câmpina
Mihai Mateescu

Zilnic, la nivel mondial se realizează milioane de kilometri de conductoare de bobinaj. Cu toate acestea,
deși sunt solicitate și utilizate pe scară largă (regăsindu-se în multitudinea de sisteme electrice existente,
folosite cu succes în telecomunicații, domeniul auto, generatoare, transformatoare etc.), tehnologia de
producere a acestora nu este tocmai ușoară, implicând procese distincte.

În sprijinul producătorilor de conductoare de bobinaj vin cele peste
100 de documente tehnice de standardizare care aparțin seriilor de
standarde europene și internaționale
EN 60851 ce descriu metodele de
încercare ale conductoarelor de bobinaj, IEC 60317 privind specificațiile pentru tipurile particulare de conductoare de bobinaj și IEC 60264
referitoare la ambalarea conductoarelor de bobinaj. Toate acestea fac
referire la proprietățile termice,
electrice, chimice sau izolante, la
materialele utilizate, ori au rolul de a
îmbunătăți calitatea firelor, rezistența, siguranța și fiabilitatea lor.
Dintre standardele aparținând
acestor serii, recent adoptate la nivel
național sunt versiunile consolidate
ale standardelor:
 SR EN 60851-2:2010/A2:2020 –
Conductoare de bobinaj. Metode de
încercare. Partea 2: Determinarea dimensiunilor;

 SR EN 60851-3:2009/A2:2020 –
Conductoare de bobinaj. Metode de
încercare. Partea 3: Proprietăți mecanice;
 SR EN 60851-5:2009/A2:2020 –
Conductoare de bobinaj. Metode de
încercare. Partea 5: Proprietăți electrice.
Acestea stabilesc, printre altele,
metode de încercare pentru conductoarele de bobinaj, precum: încercarea
dimensiunilor acestora (partea a doua
a standardului), alungirea, flexibilitatea
și aderența firelor, rezistența la abraziune (partea a treia), dar și rezistența
electrică, tensiunea de străpungere,
continuitatea izolației, factorul de pierderi dielectrice și încercarea privind
detectarea porilor (partea a cincea).
Recent, conductoarele de bobinaj
au devenit tot mai solicitate în domeniul automobilelor electrice sau a celor hibride, motiv pentru care au
apărut noi cerințe de calitate și de rezistență pentru acestea. De asemenea, conductoarele de bobinaj se re-

găsesc și în aplicațiile industriale pentru automatizare și în turbinele eoliene.
Tocmai din acest motiv s-a și lucrat la
elaborarea și publicarea unor noi ediții
ale standardelor menționate anterior,
care iau acum în considerare măsurarea continuității și metodele fiabile de
încercare menite să reducă defecțiunile de producție.
Standardele și activitatea de standardizare deschid calea pentru inovațiile viitoare ale conductoarelor de bobinaj și asigură faptul că acestea sunt
utilizate în siguranță în milioane de
sisteme electrice. Pentru mai multe
standarde, vizitați magazinul online al
ASRO: https://magazin.asro.ro/.

Despre ASRO
ASRO – Organismul Național de
Standardizare – este platforma națională pentru elaborarea și adoptarea
standardelor europene și internaționale.
Ca parte a comunității globale de
standardizare, fiind membru al ISO,
IEC, CEN, CENELEC și ETSI, ASRO
joacă un rol important în punerea la
dispoziție, pentru o gamă tot mai largă de părți interesate, a unei platforme ușor accesibile, necesară pentru
participarea la activitatea de standardizare a acestor organizații. Aceasta
ajută la furnizarea de soluții eficiente
pentru afaceri competitive, sprijinirea
obiectivelor de politici publice, sprijinirea certificării și supravegherii pieței și oferă un mecanism eficace de
promovare a protecției consumatorului și a responsabilității sociale.
Website: www.asro.ro
Contact media: relatii.publice@asro.ro
Twitter: @RoStandard
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Am avut ocazia în ultimele
zile ale lunii octombrie 2021
să vizitez o mică unitate
de producție din Prahova,
firma Trese Conductori din
Câmpina.
Înființată în 1994 ca o firmă de familie de dl. director Paul Alexandru,
firma Trese Conductori s-a dezvoltat ca producător exclusiv de cabluri
și trese flexibile din cupru și cupru
stanat, plate și rotunde, funii din cupru și cupru stanat, cu diverse grade
de flexibilitate, conexiuni flexibile
din cupru și cupru stanat. Produsele
de nișă a firmei cu 5 angajați din
Câmpina sunt utilizate la instalații
electrice pentru legare la pâmânt,
protecție la trăsnet, echipotențializare, ecranare pentru protecția cablurilor de date. Firma câmpineană
execută de asemenea la cerere o
mare varietate de produse, cum ar fi
plasele de ecranare din sârmă de
cupru. Produsele firmei Trese Conductori acoperă o gamă largă de dimensiuni în cazul treselor din cupru
sau din cupru stanat.

 Conexiune flexibilă din tresă de
cupru;
 Trese manșon cupru și cupru
stanat Cu-ETP;
 Funie foarte flexibilă cupru și
cupru stanat Cu-ETP clasa VI;
 Funie flexibilă cupru și cupru
stanat clasa V;
 Trese foarte flexibile din cupru și
cupru stanat (diametrul firului
0,10 mm);
 Tresă flexibilă cupru sau cupru
stanat.

www.treseconductori.ro | treseconductori@gmail.com | +40733 261 896
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RINGROL 800 - KABELMAT,

produs recomandat de HELUKABEL
Inside Sales Specialist Gabriel Cotoară
KABELMAT este parte a grupului HELUKABEL GmbH și este unul dintre liderii pieței în domeniul
tehnologiei de înfășurare, derulare, măsurare și stocare pentru industria de cabluri și conductori.
Înființată în anul 1963, KABELMAT produce aproape toate dispozitivele și mașinile pentru prelucrarea și
manipularea cablurilor și conductorilor, prin tehnologii avansate de înfășurare și derulare a cablurilor,
atât pe linii automatizate, cât și cu dispozitive manuale.

Îmbunătățiri continue ale proceselor
existente: cu noul bobinator RINGROL
800 de la Kabelmat
Procese mai rapide, siguranță îmbunătățită a operatorului, precizie
mai mare și reducere a tensiunii la fiecare tăiere: acestea erau îmbunătățirile pe care HELUKABEL din Hemmingen le aștepta cu nerăbdare de la
un nou bobinator.

Soluția optimă a fost dezvoltată de
Michael Döring (Helukabel GmbH),
șeful departamentului logistic, și Stefan Schubert (Helukabel GmbH), șeful mentenanței tehnice, în colaborare cu echipa Kabelmat. Discuțiile cu
experții în tehnologia de bobinare de
la Glatten – Germania, au ajuns la o
listă de cerințe clare pentru utilaj.
Acesta nu numai că trebuia să fie mai
sigur și mai precis, ci să și simplifice

manipularea și să crească eficiența
prin niveluri mai ridicate de automatizare.
Manfred Wößner, director de vânzări la Kabelmat, explică: „Am putut
să ne folosim portofoliul de produse
existent pentru a îndeplini dorințele și
cerințele HELUKABEL și să modificăm așa-numitul RINGROL 800 pentru a îndeplini toate criteriile necesare“. La mai puțin de nouă luni,
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bobinatorul a fost pus în funcțiune în
depozitul Helukabel din Hemmingen,
Germania.

Un produs inovativ, de ultimă generație
„Mașina semi-automată modernă
ne plasează la vârful tehnologiei de
înfășurare“, este încântat să anunțe
Stefan Schubert (Helukabel GmbH).
Un alt beneficiu major este ușurința
relativă cu care pot fi aduse modificări și ajustări suplimentare chiar și în
timpul funcționării acesteia.
Este un produs special conceput
pentru cabluri foarte delicate cu diametre de la 2 până la 30 de mm2, fiind
conceput să proceseze fiecare comandă a clientului cu precizie maximă, indiferent de cât de personalizată
este aceasta.
Detensionarea nou dezvoltată sau
mai degrabă controlul tensiunii joacă
un rol important aici. „Până acum,
personalul trebuia să verifice fiecare
comandă pentru a vedea dacă era
necesară sau nu bobinarea cu detensionare. Noua mașină este atât de
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manșoane centrale se atașează de
tamburul de cablu pentru a-l ridica.
Procesul de înfășurare începe acum.
Bobinatorul RINGROL 800 trage cablul în suportul/alimentatorul desemnat și apoi utilizează datele transmise
despre produs pentru a se configura
complet și independent. Personalul
poate face ajustări fine prin introducerea manuală a datelor din panoul
de control. Există, de asemenea, senzori pentru a determina diametrul cablului și pentru a ajusta ghidajele cablului la precizie milimetrică pentru a
se asigura că acesta este ghidat și
desfășurat corect, cu detensionarea
corectă. „Acest lucru a implicat îmbunătățirea capului bobinei“, explică
Wößner (Kabelmat). „Înfășurarea
este acum mai precisă și mai rapidă,
deoarece miezul de înfășurare poate
fi ajustat mai precis“.
Un alt echipament care a primit un
upgrade a fost dispozitivul de măsurare a lungimii încorporat, MESSBOI
80. Acesta a fost echipat ulterior cu
un panou de operare cu ecran tactil
pentru a simplifica foarte mult controlul și introducerea datelor pentru
operator.
Odată ce bobina cablului a fost tăiată conform cerințelor, personalul
ține aceste informații din datele de folosește o unitate de protecție intebază“, spune Wößner (Kabelmat). grată. „Și tocmai pentru acest ultim
„Operatorii au trebuit, de asemenea, proces Kabelmat a implementat o
să folosească greutăți pentru a confi- altă inovație“, după cum amintește
gura mecanic și manual dispozitivul Schubert. „Pentru a face viața mai
de detensionare necesar. Acest lucru ușoară, personalul împinge tamburii
a fost ineficient atât din punct de ve- de cablu, care pot cântări până la 40
dere al timpului, cât și al costului. de kilograme, pe un banc de lucru
Acum, noul bobinator face totul sin- acoperit cu o suprafață specială.
gur“.
Echipa Kabelmat a dezvoltat această
Alte beneficii semnificative pentru suprafață specială care permite tamsiguranța operatorului includ roto- burilor să alunece cu ușurință, indifescanare care monitorizează zone de- rent de materialul exterior folosit.
finite cu precizie și opresc imediat Personalul HELUKABEL a primit
mașina de îndată ce cea mai mică acum instruire și produce până la 120
mișcare este detectată în interiorul de tamburi de cablu pe tura de luacestora.
cru“, a declarat Schubert (Helukabel).

Cum funcționează?
Procesul de tăiere la lungime începe de îndată ce o comandă de client
este introdusă în sistemul de gestionare a depozitului HELUKABEL.
Echipamentele de ultimă generație
de manipulare a materialelor mută
tamburul de cablu specificat direct
din depozit în desfășuratorul PORTROL 1600, unde două așa-numite

Cu noul bobinator RINGROL 800
de la Kabelmat înfășurăm, derulăm și
măsurăm tamburii conform specificațiilor clientului într-o clipă.
De când a fost pus în funcțiune la
începutul anului, HELUKABEL a înregistrat mai puține resturi, îmbunătățind în același timp eficiența operațională a practicii de lucru.

Grupul HELUKABEL, cu sediul central în
Hemmingen, Germania, este unul dintre principalii producători și furnizori mondiali de cabluri, 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 tehnologia conexiunii electrice de la un furnizor
unic.
HELUKABEL ROMÂNIA rămâne cu aceeași abordare deschisă și orientată către nevoile partenerilor de afaceri, oferind produse inovatoare de ultimă generație, propune
soluții complexe și răspunsuri prompte, se
focusează pe rapiditatea livrărilor către clienți, pune la dispoziție training-uri și prezentări de calitate și promite o comunicare și o
relaționare deschisă și transparentă cu partenerii de afaceri.
Vă rugăm să contactați specialiștii noștri
pe adresa de e-mail office@helukabel.ro,
aceștia fiind pregătiți să satisfacă cerințele
dumneavoastră atât din punct de vedere tehnic, cât și comercial.

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

MĂSURARE ȘI TESTARE

MĂSURARE ȘI TESTARE

Camera de termoviziune
Testo 883

Mihai Mateescu

Am testat câteva zile o cameră
de termoviziune Testo 883,
prin amabilitatea filialei Testo
din România, prilej pentru o
evaluare a uneia dintre cele
mai performante camere
în infraroșu de pe piață din
momentul actual.
Testo 883 este o cameră de top
pentru profesioniștii din industrie, care
au nevoie de un instrument puternic,
fiabil și de încredere pe care să îl poată folosi zilnic la orice aplicație ce necesită inspecția în infraroșu.

O cameră de termoviziune destinată
industriei și profesioniștilor
Dacă acum câțiva ani o imagine în
infraroșu a unui echipament era un lucru rarisim, în prezent multitudinea de
aplicații ale termografiei a schimbat
situația, iar camerele în infraroșu se
află în dotarea multor auditori energetici și ingineri de întreținere. Testo 883
este o cameră de termoviziune modernă ce răspunde cerințelor acestor
utilizatori numeroși și diverși, cu nivel
de instruire medie și peste medie, fiind
destinată profesioniștilor care pot să
utilizeze adecvat toate facilitățile ei
sau unele dintre ele.

Utilizarea simplă și rapidă
face posibilă creșterea productivității
inspecțiilor termografice
În mediul industrial, inspecția termografică necesită realizarea zi de zi a
unui număr mare de imagini în infraroșu, pentru diferite echipamente, instalații, clădiri. Productivitatea realizării
imaginilor în infraroșu este elementul-cheie. Testo 883 răspunde cu brio
acestei cerințe.
O interfață utilizator intuitivă, prietenoasă și simplă, oferă posibilitatea
de a accesa rapid complexele și sofisticatele capabilități ale dispozitivului!
Trebuie adăugat faptul că funcțiile
camerei pot fi accesate în mod dual,
54 | ELECTRICIANUL 7/2021

fie prin butonul de tip joystick, fie prin
ecranul tactil de 8,9 cm diametru. Camera poate fi astfel operată cu o singură mână, ceea ce ajută mult pe teren
operatorul! Operarea cu o singură
mână este un sprijin considerabil pentru utilizarea pe teren, doar la focalizarea manuală în infraroșu fiind necesară și cealaltă mână.
Testo 883 este în concluzie fiabilă și
eficace, fiind destinată muncii zilnice
și oferă productivitate și performanță
ridicate.
O instruire minimală asupra termoviziunii este de dorit pentru operatorul camerei, dar simplitatea și caracterul intuitiv al comenzilor lui Testo
883 fac posibilă utilizarea camerei și
de către specialiști cu o minimă cultură tehnică.
Testo 883 este o cameră de termoviziune sofisticată și complexă, iar testarea tuturor opțiunilor de care dispune ar necesita ceva timp. Menționez
că nu am urmat un curs special de inițiere în termografie și am cunoștințe
sumare din domeniul radiației în infraroșu (cunoștințe medii despre emitanța corpurilor).

Câteva date tehnice despre Testo 883
și despre performanțele sale de top
Testo 883 este produsă integral în
Germania de o firmă cu experiență
considerabilă în producerea de aparatură de testare și măsurare. Testo 883
este o cameră solidă, de tip revolver,
ușor de mânuit cu o singură mână, cu
o prindere sigură. Masa este de 827
grame, camera este rigidă și rezistentă
la șocuri. Ușurința în utilizare este asigurată și de combinația dintre cele trei
taste (una de tip joystick) și ecranul
tactil cu diagonala de 8,9 cm. Testo
883 captează simultan cu imaginile în
infraroșu și imagini în spectrul vizibil,
ceea ce ajută la identificarea obiectelor inspectate cu camera. Focalizarea
pentru vizibil se face automat cu un
telemetru laser, iar pentru infraroșu se
face manual.
Testo 883 este gândită pentru utilizarea intensă pe teren, lucru dovedit și
prin gama extinsă de temperaturi ale
mediului ambiental de la -15 până la
+50°C, umiditatea mediului de până
la 80% și prin carcasa de clasă IP54.
Cele două obiective cu care Testo 883
vine oferă soluții pentru distanțe variate de inspecție în infraroșu.

Acumulatorul Li-ion are un timp de
funcționare de minim 5 ore, iar Testo
livrează camera și cu un acumulator
de rezervă.
O memorie internă de 2,8 GB asigură un număr considerabil imagini
care pot fi stocate pe dispozitiv.
Fișierele cu imaginile în infraroșu pe
care le-am realizat au avut, cu setarea
SuperResolution activată (640×480 pixels), maxim 2 MB, ceea ce arată că
nu ai nevoie de descărcări frecvente
pe un calculator. Pe parcursul testelor
am stocat câteva sute de imagini făcute cu camera setată la rezoluția maximă, fără a avea probleme legate de
capacitatea de stocare.
Testo 883 captează imaginea în infraroșu simultan cu imaginea în domeniul vizibil. Ne-am fi dorit și un mic
blitz pentru a ilumina cadrul fotogra
fiat în spectrul vizibil, în cazul în care
acesta nu are suficientă lumină.

Operarea simplă, rapidă și facilă
ajută utilizatorul
să obțină un randament maxim
Testo 883 este o cameră care, utilizată intens, recuperează rapid costul
investiției inițiale. Practic, camera Testo
883 nu trebuie să stea neutilizată, fiind
destinată utilizării zilnice. Toate caracteristicile o recomandă pentru o utilizare corectă, dar intensă. Cu o rată de
reîmprospătare a imaginii de 27 Hz,
imaginile pot fi captate rapid și precis.
La apăsarea tastei OK, ecranul tactil afișează un meniu cu 9 opțiuni dispuse pe 3 coloane și 3 linii. Tasta OK
funcționează și ca joystick pentru selecția opțiunilor, dar poate fi folosit la
selecție și ecranul tactil.

Pentru identificarea facilă și rapidă a
zonelor și obiectelor inspectate, Testo
a dezvoltat SiteRecognition, tehnologie
prin care se atașează fiecărei obiect
imaginea sa termică în infraroșu.
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Light + Building Frankfurt, 13-18 martie 2022:

„Breaking new ground“ –
acesta este motto-ul pentru
Light + Building 2022.
Noul concept este aplicat
și pregătirile sunt în plină
desfășurare. În viitor, întâlniri
față în față vor fi posibile în
spațiile expoziționale, dar vor fi
posibile și întâlnirile digitale.
„În cinci luni, sectorul tehnologiei
de iluminat și serviciilor pentru clădiri
va experimenta noul tip de expoziție“,
spune încântat Wolfgang Marzin, președinte și Director executiv (CEO) al
Messe Frankfurt GmbH. Mulți expozanți au confirmat cererile de spații
pentru standuri. Evaluarea sa intermediară arată: „Partea de vest a expoziției arată foarte bine, iar în zona
de est vom vedea o zonă de iluminat
nou proiectată. Este bazată pe o prezență puternică a expozanților europeni și mai ales italieni. În etajele halei
18 companiile vor prezenta o gamă de
produse și servicii pe subiectele de
tehnologie de iluminat și servicii pentru clădiri. Hala 18 este unică în ceea
ce privește dimensiunile, deci Light +
Building 2022 va fi din nou cea mai importantă expoziție de acest profil din
lume și un spectacol al inovației pentru
industrie, ca de obicei“. O prezentare
detaliată a tuturor expozanților înregistrați va fi furnizată în prima săptămână a lunii noiembrie.
Noul concept al celui mai important
loc de întâlnire internațional pentru
iluminat și tehnologia serviciilor pentru clădiri face ca industria să se reunească atât fizic, la fața locului, la
Frankurt pe Main, cât și în online. La
Centrul Expozițional, din 13 până în
18 martie 2022, expozanții vor să prezinte un spectru de produse pentru
proiectarea integrată a clădirii, unic în
ceea ce privește lățimea și adâncimea.
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Sursa: Messe Frankfurt Exhibition GmbH/Pietro Sutera

Numărătoarea
inversă a început

Tururi ghidate la Light + Building: descoperiți inovații selectate și învățați mai multe
despre temele de top.
Toate mediile legate de energia
electrică sunt reunite aici: de la iluminat și proiectarea corpurilor de iluminat, securitatea conectată și automatizarea clădirii la sistemele de instalații
electrice, managementul inteligent al
energiei și furnizorii de infrastructură
pentru stații de încărcare a vehiculelor
electrice.
Noi perspective se deschid pentru
expozanți și vizitatori în spațiul digital:
pentru prima dată, locul de întâlnire al
industriei prezintă platforma digitală
„Light + Building Digital Extension“,
care va permite extinderea evenimentului fizic, ce se încheie pe 18 martie,
cu o săptămână, până pe 25 martie
2022. Acest lucru va crește acoperirea
și flexibilitatea – atât pentru companiile expozante, cât și pentru vizitatori.
În viitor, participarea va fi posibilă
dincolo de frontiere și continente și independent de restricțiile de călătorie:
schimbul de informații privind comerțul cu echipament electric, arhitectu-

ră, operațiunile de planificare și construcție pot avea loc în toate meseriile.

Teme de top:
digitalizare și sustenabilitate
În ultimul an și jumătate, digitalizarea vieții de zi cu zi a câștigat și mai
mult în amploare. La fel, atingerea
obiectivelor climatice și conservarea
mediului nostru joacă un rol tot mai
mare. În consecință, acestea sunt cele
două evoluții care trec prin temele de
top din Light + Building ca elemente
unificatoare. Acestea sunt: „Green
Deal & Sustenabilitate“, „Electrificare
și digitalizare“ și „Lumină și design“.
Tema principală „Green Deal & Sustainability“ se concentrează pe sistemele care contribuie la creșterea sustenabilă a eficienței energetice a
clădirilor și orașelor. Baza pentru
aceasta este utilizarea optimă a zonelor construite, o amplă colectare și
evaluare a datelor și a resurselor ci-

cluri cât mai închise. Aceasta include
clădiri ecologice și materiale reciclate,
utilizarea energiilor regenerabile și a
tehnologiei serviciilor automate pentru
clădiri. Astfel, obiectivele climatice
pot fi controlate și atinse mai ușor.
„Electrificarea și digitalizarea“ se
concentrează pe planificarea eficientă,
utilizarea optimă a energiei și confortul
în clădiri. Dacă sistemele diferiților
vânzători funcţionează interoperabil şi
sunt cuplate cu inteligența artificială,
controlul orientat pe satisfacerea necesarului unei clădiri este permanent posibil. Astfel, consumul inutil de energie
este de domeniul trecutului. În același
timp, siguranța și securitatea clădirii
cresc și întreținerea predictivă îmbunătățește utilizarea resurselor.
A treia temă de top, „Light &
Design“, se concentrează pe lumină.
Atât calitatea, cât și designul iluminatului joacă un rol important în proiectarea încăperii și a clădirii. Subiectul
durabilității este evident în utilizarea
materialelor și culorilor naturale, precum și în reciclarea resurselor. În plus,
lumina ca parte a arhitecturii clădirii
are o influență asupra bunăstării, performanței și siguranței. Cu radiație luminoasă din gama UVC este posibilă
dezinfecția aerului și a suprafețelor.

West Grounds: Centrul pentru
Tehnologia Integrată a Construcțiilor
Digitalizarea, conectivitatea și inteligența artificială schimbă tehnologia
serviciilor pentru clădiri. Sunt necesare
concepte holistice pentru a se asigura
că clădirile se întâlnesc și cu cerințele
viitorului. Vizitatorii Light + Building pot
afla cum ar putea arăta acestea de la
expozanții de pe West Ground. Aici se
află Centrul de Construcție Integrată.
Tehnologia este localizată. Întregul
spectru de automatizări pentru locuințe și clădiri, construcții soluții de sistem, instalații electrice, precum și rețea și tehnologia sistemelor pentru
clădiri vor fi prezentate de expozanți
în halele 9, 11 și 12. BMWi – Ministerul
Federal al Economiei și Energiei – oferă un loc special de promovare pentru
companii tinere, inovatoare, din sectorul ingineriei electrice. Ei își vor prezenta idei și soluții în Sala 9.0.
În apropierea tematică a casei și a
automatizării clădirilor și a ingineriei
electrice este planificat un loc de întâlnire pentru transferul de cunoștințe și

crearea de rețele. Fie că este vorba de
Building Inteligent Modelling (BIM),
Power for Mobility sau alte subiecte
relevante pentru industrie, participanții pot urmări programul atât la fața
locului, cât și digital.

Clădirea Intersec și Forumul Intersec
O parte integrantă a Smart Home și
Smart Building este securitatea conectată. Integrarea diverselor sisteme de
securitate precum supravegherea video sau controlul accesului, conectarea și integrarea în automatizarea tehnică a clădirilor, sunt aspecte esențiale
pentru evoluții viitoare. Drept urmare,
Light + Building grupează gama de
produse și servicii pe acest subiect în
Intersec Building din Sala 8.0, unde
subiectele cum sunt tehnologia video
și controlul accesului sunt prezente în
egală măsură ca protecția datelor sau
împotriva incendiilor.
În imediata apropiere, Forumul Intersec, ce se va derula din 14 până în
18 martie 2022, va îmbogăți oferta cu
un program interesant de conferințe.
Conferința de specialitate pentru tehnologia de securitate interconetată
este întâlnirea intersectorială a experților și evenimentul de networking
pentru cei care se ocupă cu proiectarea, operarea și dezvoltarea sistemelor de tehnologie a clădirii.

East Grounds: sursă de inspirație
pentru proiectarea și tehnologia
iluminatului
East Ground of Light + Building este
o zonă dedicată iluminatului. Aici, expozanții prezintă cele mai recente tendințe de design și tehnologie de iluminat inovatoare. Gama unică include
design de corpuri de iluminat în toate
stilurile, corpuri de iluminat tehnice și
componente de iluminat, iluminat exterior și stradal, precum și iluminat de
urgență și de siguranță. O zonă de
promovare a BMWi pentru tinere companii este disponibilă în zona de Corpuri de iluminat decorative.
Fie că este vorba despre o casă, o
clădire sau un oraș, scopul este utilizarea materialelor reciclabile pentru
mai mult timp, conservarea resurselor, creșterea eficienței și implementarea tehnologiei durabile.
Corpuri de iluminat care pot fi configurate optim pentru aplicație și co-

nectate în rețea contribuie la asta. Iluminatul are un impact și asupra
sănătății, bunăstării și performanţei.
Ca rezultat, conceptul Human Centric
Lighting (HCL) și dezinfecția cu lumină
capătă importanță.
Pentru Light + Building, echipa de
designeri a agenției bora.herke.palmisano a realizat un tur de descoperire.
Rezultatul constă în trei teme-tendințe
care arată factorii ce vor influența iluminatul și proiectarea corpurilor de
iluminat în 2022+23. Rezultatele lor
fac parte din Design Plaza din Forumul 0 din East Ground. Locul central
pentru inspirație, tendințe și rețele
oferă o diversitate de game de produse, axate pe tema designului, oferind
inspirație atât pe site, cât și digital.
Mai multe informații actualizate
despre Light + Building, podcasturi
interesante, informații despre paneluri online, precum și informații de
călătorie și bilete pot fi găsite pe
www.light-building.com.
Light + Building va avea loc în perioada 13-18 martie 2022. Extensia digitală Light + Building este accesibilă
în perioada 13 - 25 martie 2022.

Informații de bază
despre Messe Frankfurt
Grupul Messe Frankfurt este cel
mai mare organizator de târguri, congrese și evenimente din lume, cu propriul centru expozițional. Grupul are
aproximativ 2.450 de angajați la sediul
central din Frankfurt pe Main și în cele
29 de filiale din întreaga lume. Compania a generat vânzări anuale de aproximativ 257 de milioane de euro în 2020
și de 736 milioane de euro în anul precedent. Chiar și în vremuri dificile cauzate de pandemia de coronavirus,
suntem conectați la nivel global cu
sectoarele noastre industriale. Avem
legături strânse cu sectoarele noastre
industriale și servim afacerile clienților. Avem legături strânse cu sectoarele noastre industriale și servim eficient
interesele de afaceri ale clienților noștri în cadrul târgurilor și evenimentelor,
locațiilor și serviciilor noastre.
Social media:

www.light-building.com/facebook
www.light-building.com/twitter
www.light-building.com/youtube
www.light-building.com/linkedin
www.instagram.com/building.technologies.messeffm
www.messefrankfurt.com
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ACTUALITATE

București, 01.10.2021

COMUNICAT DE PRESĂ
Societatea SIMTECH INTERNATIONAL SRL, cu sediul în Str. Fetești nr. 52, Sector 3, București, anunță începerea, la
27.07.2021, derulării proiectului Proiectului nr. 2020/548211, intitulat: Sistem integrat de monitorizare, analiză şi diagnosticare a echipamentelor electrice şi a calităţii energiei din SEE în vederea creşterii eficienţei energetice la generarea energiei electrice pentru centrale hidroelectrice – acronim SMESEE PROD CHE, încheiat cu Innovation Norway în cadrul programului EEA and Norway Grants 2014–2021.
Valoarea finanţării nerambursabile este de 353.459,00 euro, iar costurile totale eligibile sunt în valoare de 783.070,00
euro.
Durata proiectului este de 16 luni, începând din 27 iulie 2021.
Scopul proiectului: introducerea în fabricaţie de către SIMTECH INTERNATIONAL a unui produs nou denumit Sistem
integrat de monitorizare, analiză şi diagnosticare a echipamentelor electrice şi a calităţii energiei din SEE în vederea creşterii eficienţei energetice la generarea energiei electrice pentru centrale hidroelectrice, desemnat de acronimul SMESEE
PROD CHE.
Proiectul propus are ca scop realizarea unui produs nou bazat pe cercetarea realizată de firma Simtech International în
cadrul proiectului şi pe valorificarea rezultatelor de cercetare din activitățile de cercetare efectuate de firmă în ultimii zece
ani.
Rezultatul principal al proiectului propus va fi prototipul produsului Sistem integrat de monitorizare, analiză și diagnosticare a stării tehnice a echipamentelor electroenergetice dintr-o centrală hidroelectrică și toată documentația pentru trecerea la fabricarea de serie a produsului.
Sistemul integrat de monitorizare, analiză şi diagnosticare preconizat se compune dintr-o serie de subsisteme dedicate
diferitelor categorii de echipamente electrice din centrale hidroelectrice. La rândul lor, subsistemele se compun din module cu funcţiuni specifice de monitorizare și diagnosticare pentru diferite subansambluri ale categoriei de echipament.
Obiectivul general al proiectului: introducerea în fabricaţie a configuraţiilor unui Sistem integrat de monitorizare, analiză
şi diagnosticare a echipamentelor electrice şi a calităţii energiei din centrale hidroelectrice.
Fabricat pentru prima dată în România, SMESEE PROD CHE are ca beneficiari identificaţi în acest moment: SC HIDROELECTRICA, fabricanţii şi reparatorii de maşini electrice mari, marii consumatori industriali de energie (îndeosebi din
piaţa est-europeană).
Atingerea obiectivului general al proiectului va contribui, pe termen lung, la creşterea economică şi dezvoltarea durabilă a regiunii Bucureşti-Ilfov prin crearea de noi locuri de muncă și realizarea unor produse de înaltă tehnicitate.
Detalii privind proiectul se găsesc la rubrica noutăți pe site-ul firmei: www.simtech-international.ro.
Manager proiect
Dr. ing. Gabriel TĂNĂSESCU,
SIMTECH INTERNATIONAL SRL, Tel.: 0213321018, Fax: 0213321018
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