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CUPRINS



Prin strategia Green Wellbeing, Legrand își propune 
să ofere clienților o ambianță confortabilă, sigură și cu 

aceeași grijă pentru mediul înconjurător. 
Produsele conectate Legrand pentru locuințe inteligente 

sunt realizate din dorința de creștere a confortului și 
siguranței și, în același timp, de reducerea 

la minimum a consumului de energie 
electrică, diminuarea amprentei asupra 

mediului, creând o stare de bine 
sustenabilă pentru clienți.

2

MANAGEMENTUL 
ILUMINATULUI
Cel puțin 30 % economie 
medie de energie
pe an (1)

MANAGEMENTUL 
ENERGIEI ȘI CAPACITATEA 
DE MĂSURARE
~10 % economie 
medie pe an (1)

1

MANAGEMENTUL TEMPERATURII ȘI AERULUI
Încălzirea inteligentă poate atinge în cazul unei 
ajustări a centralei de doar 1° C o reducere 
medie a consumului de energie de 7 % (1)

3

MANAGEMENTUL 
AUTOVEHICULELOR ELECTRICE 
(EV) STAȚII DE ÎNCĂRCARE
Trecerea la mobilitatea electrică reduce în 
medie cu 1 tonă CO2 pe an (2)

4

(1) Reducere medie a energiei pe an pe facturile de energie. 
Estimare necontractuală a consumului de energie sau 
economiilor. Calculată pe an, comparativ cu soluțiile standard, 
nu constituie o obligație comercială. Economiile de energie 
estimative menționate mai sus rezultă dintr-un grad mai mare 
de conștientizare a consumului, din economiile costurilor de 
energie prin optimizarea contractelor și utilizarea energiei în 
ferestre de timp mai favorabile.

(2) Estimare bazată având ca model un vehicul obișnuit, 
comparativ cu un vehicul electric care utilizează numai energie 
regenerabilă.

Economie de energie Siguranță pe viitor 
pentru locuința ta

Soluții scalabile Protecția datelor și 
siguranță prin Design

Stare de bine optimă și
confort

ÎMPREUNĂ CU LEGRAND 
SPRE O CASĂ CONFORTABILĂ ȘI EFICIENTĂ ENERGETIC



CX3 cu Netatmo, primul sistem inteligent de distribuție a energiei electrice de la Legrand, dispune de o serie de 
module inteligente care sunt instalate direct în sistemul de distribuție. Cu aceste produse, clienții pot urmări și 
controla consumul de energie de la o zi la alta. Extinderea sistemului cu alte produse inteligente de la Legrand 
este posibilă oricând.

MĂSURAREA ȘI MANAGEMENTUL ENERGIEI*
Măsurările continue ale consumului și avertizările emise în cazul anomaliilor pot fi citite de pe dispozitivele 
mobile.

HOME + CONTROL  
O APLICAȚIE PENTRU COMANDA TUTUROR DISPOZITIVELOR 

works with

COMANDĂ DE LA 
DISTANȚĂ

PLANIFICARE 
FACILĂ A 
TIMPULUI

MANAGEMENT 
INTELIGENT AL ENERGIEI

COMANDĂ VOCALĂ

Control facil, cu doar o singură aplicație, pentru economia de energie și bani.

HOME + CONTROL  
O APLICAȚIE PENTRU COMANDA TUTUROR DISPOZITIVELOR 

MANAGEMENTUL ILUMINATULUI*

MANAGEMENTUL TEMPERATURII ȘI CALITĂȚII AERULUI*

MANAGEMENTUL VEHICULELOR ELECTRICE (EV)

Reglarea optimă a luminii, la muncă și în timpul liber. Îmbunătățirea luminii naturale prin reglarea 
iluminării interne cu o simplă atingere a smartphone-ului sau prin comandă vocală.

Soluție pentru tablouri electrice Soluții pentru centrale termice colective
și sistem centralizat de încălzire 

Soluții pentru centrale termice individuale
sau pompe de căldură

Soluție pentru Sisteme individuale prin 
capete termostatate

Trecerea la mobilitatea electrică va avea un efect incomparabil asupra stării de bine a planetei noastre. 
Legrand pune la dispoziție infrastructura necesară pentru încărcarea confortabilă a vehiculelor la 
momente potrivite.

Cu Green’Up, Legrand prezintă stații de 
încărcare pentru vehicule electrice și 
vehicule hibride Plug-In, adecvate, atât 
pentru casele individuale, cât și pentru 
apartamente rezidențiale, 
dar și pentru centrele 
comerciale.

Green'Up Premium
Stație de încărcare 

IK 10

Green'Up
Priză Plexo

Capete termostatate

Capete termostatateTermostat



Prevenirea incendiilor cauzate 
de bateriile de acumulatoare 
litiu-ion în centrele de date

Întreruperile de curent din centrele de date pot provoca daune grave, atât de natură financiară  
și operațională, cât și în ceea ce privește imaginea acestora. Majoritatea operatorilor încearcă să le evite 
complet, utilizând de cele mai multe ori UPS-urile ca element de bază al infrastructurii. De asemenea, 
operatorii trebuie să gestioneze riscurile de defect și potențialele pericole grave care pot apărea  
în urma utilizării bateriilor de acumulatoare litiu-ion. 

Creșterea cererii pentru bateriile  
de acumulatoare litiu-ion

Sistemele de alimentare neîntrerup-
tibilă (UPS-urile) sunt elementele-cheie 
pentru aplicațiile dintr-un centru de 
date. Cu toate acestea, alimentarea de 
la fața locului rămâne cea mai frecven-
tă cauză a întreruperilor de curent1, iar 
majoritatea acestor incidente pot fi 
prevenite. Bateriile de acumulatoare 
 litiu-ion înlocuiesc treptat bateriile de 
acumulatoare etanșe cu plumb-acid 
(VRLA) și, drept vorbind, acest lucru nu 
este întâmplător2. Luând în calcul o pe-
rioadă de 10 ani, costurile pentru bate-
riile de acumulatoare li-ion sunt cu 31% 
mai mici față de bateriile de acumula-
toare tradiționale VRLA datorită costu-
rilor mici de mentenanță și înlocuire3. În 
plus, bateriile de acumulatoare li-ion 
sunt cu 70% mai mici și cu 60% mai 
ușoare față de bateriile de acumulatoa-
re VRLA, funcționând fără probleme la 
temperaturi mari, ceea ce le face opți-
unea ideală pentru aplicațiile cu UPS 
din centrele de date4. În schimb, chel-

1  https://uptimeinstitute.com/about-ui/press-releases/up-
time-institute-11th-annual-global-data-center-survey
2  https://www.cibsejournal.com/technical/battery-technolo-
gy-vrla-or-li-ion-batteries/
3  https://www.se.com/ww/en/work/solutions/system/s1/
data-center-and-network-systems/trade-off-tools/lithi-
um-ion-vs-vrla-ups-battery-tco-calculator/, a se vedea 10-Year 
TCO Breakdown
4  https://datacenterfrontier.com/lithium-ion-batteries-of-
fer-new-alternative-data-center-backup-power/

tuielile cu bateriile de acumulatoare 
 li-ion sunt duble față de cele pentru 
bateriile de acumulatoare VRLA5, deci 
costul unei eventuale defecțiuni este 
mult mai mare încă din prima zi.

Ambalarea termică – reacția în lanț  
a bateriilor de acumulatoare

Un alt concept de care administra-
torii centrelor de date trebuie să țină 
cont este ambalarea termică. Pe scurt, 
ambalarea termică este o reacție în 
lanț a bateriilor de acumulatoare de-
fecte, aproape imposibil de oprit. Fi-
ind cauzate de un defect mecanic sau 
termic, cum ar fi suprasolicitarea, su-
praîncărcarea sau un scurtcircuit in-
tern, celulele bateriilor de acumula-
toare încep să se descompună, ducând 
la creșterea temperaturii și, în conse-
cință, la mărirea ratei de descompu-
nere. Rezultatul constă într-o rată de 
încălzire automată în interiorul celulei 
care continuă să crească până când 
celula își pierde stabilitatea, se fisu-
rează, iar toată energia termică și 
electrochimică rămasă este dispersată 
în jur6, ducând, de cele mai multe ori, 
la apariția rapidă și inevitabilă a unui 
5  https://www.se.com/ww/en/work/solutions/system/
s1/data-center-and-network-systems/trade-off-tools/
lithium-ion-vs-vrla-ups-battery-tco-calculator/, a se vedea 
segmentul 10-Year TCO Breakdown / Capex
6  https://www.batterypoweronline.com/news/thermal-run-
away-understanding-the-fundamentals-to-ensure-safer-batter-
ies/

incendiu violent, extrem de greu de 
stins.

Problema incendiilor cauzate  
de bateriile de acumulatoare litiu-ion

Conform unui studiu efectuat de 
Underwriters Laboratories (UL) Fire-
fighter Safety Research Institute, in-
cendiile cauzate de bateriile de acu-
mulatoare litiu-ion pun următoarele 
probleme:
 Degajarea gazelor și a vaporilor ex-

plozivi pe durata ambalării termice,
 Formarea și dispersarea norilor de 

vapori și
 Ineficacitatea stingerii incendiului.

Incendiile apărute prin ambalarea 
termică pot avea consecințe grave: 
scurgere de gaze toxice, incendii, ex-
plozii. Oricare dintre acestea pot duce 
la întreruperea activității în centrele de 
date.

Soluția Li-ion Tamer®

Este aproape imposibilă oprirea 
unui proces de ambalare termică 
avansat, iar consecințele acestuia pot 
fi dezastruoase, explică experții teh-
nici Honeywell în domeniul sistemelor 
de detectare a incendiilor. Din acest 
motiv, obiectivul major este depista-
rea oricărui defect al bateriilor de acu-
mulatoare din timp și oprirea procesu-
lui înainte să devină o problemă.

Li-ion Tamer® este conceput pentru 
a oferi sistemelor de baterii de acu-
mulatoare o protecție sporită, putând 
fi integrat în multe dintre sistemele 
aflate în centrele de date. 

Incidentele de degajare de gaze 
apar atunci când gazele sunt generate 
înăuntrul fiecărei celule din cauza re-
acțiilor exotermice care încep să apară 
în urma unor probleme interne ale ba-
teriilor de acumulatoare sau a unor 

probleme externe legate de suprasoli-
citare. Degajarea acestor gaze este 
primul indiciu de defectare a bateriilor 
de acumulatoare. Gazele se pot auto-
propaga până când acumulatorul în-
cepe să scoată fum și să intre în faza 
completă de ambalare termică. Având 
capacitatea de a detecta gazele, siste-
mul oferă o avertizare timpurie în ca-
zul unui defect de celulă și poate iniția 
acțiuni care să ajute la diminuarea 
efectelor apărute în urma defectării 
bateriilor de acumulatoare. 

Li-ion Tamer® este conceput pentru 
a detecta și proteja atât modulele indi-
viduale, cât și soluțiile integrate la ni-
vel de încăpere. 

Scanați codul 
QR pentru a afla 
mai multe informa-
ții despre tehnolo-
giile noastre pentru 
centre de date.
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Dați-ne, vă rugăm, câteva detalii 
despre programul Green Switch derulat 
de Signify, în scopul alinierii țărilor din 
Uniunea Europeană la Green Deal. Cum 
se va derula el în condiții de pandemie și 
postpandemie?

Green Deal este cea mai complexă 
inițiativă climatică la ora actuală, obiec-
tivele programului fiind extrem de ambi-
țioase, și anume ca Europa să devină 
primul continent neutru din punct de ve-
dere al emisiilor de carbon până în 2050 
și, mai mult decât atât, economia și mo-
dul în care consumăm resursele să fie în 
armonie cu nevoile planetei.

Programul Green Switch conceput de 
Signify este corelat cu obiectivele Green 
Deal. La nivel local, scopul acestui pro-
gram este de a ajuta tranziția României 
către un viitor mai verde, mai inteligent și 
mai bun pentru generațiile actuale și vii-
toare. Lumina are un rol esențial în sigu-
ranța și confortul oamenilor, iar inova-
țiile noastre ajută într-un mod activ la 
îmbunătățirea condițiilor de viață. Acest 
program are ca scop eficiența energeti-
că, iar noi milităm de mult timp pentru 
iluminatul eficient și de calitate, astfel 
încât să avem un impact pozitiv asupra 
planetei. Iluminatul conectat LED oferă 
una dintre cele mai simple și adesea tre-
cute cu vederea soluții pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră.

Au fost afectate vânzările Signify în 
condiții de pandemie și postpandemie? 

În perioada pandemiei, pentru că oa-
menii au stat mai mult acasă, am consta-
tat o schimbare a obiceiurilor consuma-
torilor prin accelerarea achiziționării 
sistemelor de iluminat inteligent, deoa-
rece aceștia au investit în casele și con-

fortul lor și au cumpărat sisteme care 
transformă casa în una inteligentă. Ast-
fel, am reușit să compensăm acea peri-
oadă în care unele proiecte mari au fost 
stopate sau amânate, cu creșteri venite 
din zona de consumer.

În 2022, piața de iluminat din Româ-
nia prezintă perspective mari de crește-
re, aceasta reprezentând o oportunitate 
tot mai atractivă inclusiv datorită IoT, 
care permite dezvoltarea unor soluții de 
iluminat inteligente pentru spații comer-
ciale, clădiri de birouri, orașe și clădiri 

administrative. În viitorul apropiat iden-
tificăm un mare potențial de creștere în 
special din sectorul public, care vine și 
din accesibilitatea diferitelor fonduri 
alocate de mai multe organisme interna-
ționale.

 
Cum vedeți aplicarea acestor progra-

me în domeniul iluminatului în România? 
Există deja la noi câteva programe de 
eficientizare energetică derulate de 
AFM (Iluminat Public, Casa Eficientă 
Energetic, Eficiență Energetică în Școli) 

care pot include și o componentă de ilu-
minat. Ce puteți să ne spuneți despre 
ele? Programele derulate de această 
agenție guvernamentală au generat 
controverse în piață și cum ar putea fi 
evitate astfel de situații pentru segmen-
tul iluminatului?

Ne bucurăm că, dincolo de sectorul 
privat, unde pe parte de sustenabilitate 
sunt practici bine puse la punct, ilumina-
tul inteligent se extinde și la nivelul ora-
șelor, chiar și a celor mai mici și al co-
munelor. Atât prin programul AFM, de 
care ați amintit, cât și prin PNRR, există 
fonduri pentru modernizarea sistemelor 
de iluminat din domeniul public. Progra-
mul de Iluminat Public face parte din de-
mersul unui „smart city“, care ar per-
mite, prin interconectarea luminilor 
stradale, reducerea consumului de 
energie cu până la 80%. În iluminatul pu-
blic din România, din cele 2 milioane de 
becuri utilizate pentru iluminatul rutier și 
stradal, doar aproximativ 25% dintre ele 
au fost deja înlocuite de tehnologia LED. 
Potențialul este uriaș.

În privința școlilor, o importanță deo-
sebită ar trebui acordată calității ilumi-
natului, care ar însemna o îmbunătățire 
semnificativă a condițiilor de învățare 

prin confortul vizual creat. În momentul 
de față sunt inacceptabil de multe școli 
care nu beneficiază de un sistem de ilu-
minat de calitate LED, provocând pro-
bleme de vedere copiilor. Dar nu numai 
sistemul educațional, ci majoritatea sec-
toarelor importante ar necesita investiții 
majore într-un sistem de iluminat efi-
cient și de calitate, de exemplu cel sani-
tar. Astfel de programe sunt binevenite, 
iar dacă vor fi implementate corect vor 
ridica considerabil standardul de viață 
din România. 

PNRR poate include modernizarea 
sistemelor de iluminat? Ce condiții ar 
trebui prevăzute pentru ca acest pro-
gram să ducă la un iluminat corect și de 
calitate? 

Pentru noi, sectorul public este o prio-
ritate în acest an, iar direcția noastră este 
clar aliniată la PNRR, pentru că vrem să 
subliniem aportul iluminatului ca o com-
ponentă foarte clară de eficiență energe-
tică și de reducere a costurilor, precum și 
a amprentei de carbon, indicatori de per-
formanță urmăriți de PNRR. Cea mai sim-
plă soluție pentru modernizarea sistemu-
lui de iluminat sunt becurile LED. Din 
punctul nostru de vedere, există în PNRR 

doi piloni centrați pe sectorul de iluminat, 
incluzând iluminatul public stradal și rea-
bilitarea eficientă a clădirilor prin ilumi-
narea cu LED. Tranziția la iluminatul cu 
LED este una dintre cele mai simple pro-
ceduri de modernizare, pentru că nu ne-
cesită investiții mari de capital, se poate 
face într-un interval scurt, asigură o recu-
perare rapidă a investiției și costuri re-
duse de întreținere. De exemplu, în 2006 
aproximativ 19% din consumul global de 
energie era cauzat de iluminatul stradal 
convențional. În urma trecerii treptate la 
soluțiile digitale, acesta a scăzut cu 13% 
în 2018 și până în 2030 ne așteptăm la o 
reducere a consumului în continuare până 
la 8%. 

Dacă adăugăm și componenta de co-
nectivitate, nu se realizează numai eco-
nomii de până la 80% comparativ cu ilu-
minatul convențional, dar se permite 
controlul la distanță și managementul 
informațiilor în timp real despre starea și 
funcționarea sistemului de iluminat, prin 
funcția de colectare și partajare a date-
lor. Astfel ajungem la adevăratul con-
cept de „smart“, indiferent dacă vorbim 
de smart city sau smart home, concept 
care presupune conectarea tuturor sis-
temelor cu diferite funcționalități (ilumi-

GREEN DEAL  
este cea mai complexă 
inițiativă climatică

Răzvan Copoiu, Director General Signify România

Interviu cu Răzvan Copoiu, Director General Signify România

Imagine din sediul Signify România cu tehnologia LiFi
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Caneco ONE este o suită software 
cuprinzătoare care își propune să răs-
pundă tuturor nevoilor colaboratorilor 
în domeniul ingineriei electrice pentru 
a le permite să proiecteze și să ex-
ploateze instalațiile electrice.

Caneco ONE permite proiectarea 
unei instalații electrice în platformele 
grafice AutoCAD® și Revit®.

Caneco ONE reunește un set de 
software interconectat care se com-
pletează și interacționează între ele 
pentru a proiecta instalații de joasă și 
înaltă tensiune într-un model digital 
BIM (Building Information Modelling).

Software inclus în Caneco ONE

Software pentru calculul și dimensi-
onarea instalațiilor electrice de joasă 
tensiune.

Software pentru calculul și dimensi-
onarea instalațiilor electrice de medie 
și înaltă tensiune.

Software pentru studiul și controlul 
selectivității determinat prin curbe 
TCC.

Aplicație AutoCAD® pentru crearea 
planurilor electrice în 2D sau 3D și ru-
tarea automată a cablurilor.

Aplicație Revit® pentru designul și 
controlul unui model electric digital 
(Building Information Modelling).

Integrat în grupul Schneider Elec-
tric din anul 2019 și susținut de 35 de 
ani de experiență în soluții și servicii 
pentru inginerie electrică, ALPI este li-
der european în software de calcul au-

tomat pentru instalațiile electrice. So-
luțiile ALPI includ calcule, dimen- 
sionări, scheme și costuri pentru a 
permite utilizatorilor să gestioneze un 
proiect complet. Expertiza ALPI con-
stă, de asemenea, în dezvoltarea de 
soluții pentru proiectarea instalațiilor 
electrice într-un model digital și pen-
tru a asigura continuitatea informații-
lor într-un mediu BIM. În Europa, ALPI 
are filiale în Germania și Spania și o 
rețea de distribuitori locali. 

PROELECTRIC este distribuitor al 
filialei ALPI Deutschland GmbH din 
anul 2021. Astăzi, peste 18.000 de 
aplicații software Caneco sunt imple-
mentate în întreaga lume.
 Expertiza ALPI constă în cunoaș-

terea cuprinzătoare a standardelor 
aplicabile instalațiilor electrice. Gama 
de software integrează până la 17 
standarde internaționale (IEC 60364, 
HD384, NF C 15-100, BS7671, VDE, 
REBT, UNE, CEI 64-8, ÖNORM, 
 RGIE-AREI, NIN-BT, NP, NEN1010, 
CSN, AS/NZ 3008, BNR-5410,  
NEK 400, SS 4364000). În plus, ex-
perții noștri tehnici participă în mod 
regulat la comitetele electrotehnice 
franceze (AFNOR) și europene.
 De asemenea, edităm cataloage-

le marilor producători de echipamente 
electrice (ABB, Siemens, Schneider 
Electric, EATON, Hager, General 
Electric, Legrand etc.) și le integrăm în 
software-ul nostru. Astăzi, sute de ca-
taloage sunt adaptate și implementate 
la nivel internațional.
 ALPI sprijină clienții săi cu servicii 

suplimentare care includ cursuri de 
formare, asistență tehnică și studii de 
inginerie la cheie pentru proiecte com-
plexe.
 Pentru a face față provocărilor 

majore ale BIM în domeniul construc-
țiilor, ALPI propune, de asemenea, 
soluții pentru proiectarea și exploata-
rea instalațiilor electrice după model 

digital. Aceste soluții permit îmbogăți-
rea unui proiect - realizat cu AutoCAD® 
și Revit® cu informații electrice.

Parteneriate

 ALPI și IGE+XAO – Parteneriatul 
este construit în jurul a 3 domenii: 
vânzări, tehnic și marketing
La nivel de vânzări, ambii editori își 

vor promova în comun produsele. În 
ceea ce privește aspectele tehnice, o 
interfață permite exportul schemelor 
monofilare gata calculate și dimensio-
nate din Caneco BT, în SEE Electrical 
și SEE Electrical Expert, unde sunt 
convertite automat în scheme multifi-
lare. Prin această funcție se creează o 
legătură colaborativă care crește pro-
ductivitatea, eficiența și calitatea și 
scade semnificativ timpul de elabora-
re al unui proiect. 

 ALPI și Autodesk - Parteneriat 
pentru furnizarea de soluții BIM 
pentru modelare electrică
Prin această colaborare, Autodesk și 

ALPI oferă o soluție care satisface mai 
bine nevoile proiectanților, contractori-
lor și operatorilor de instalații electrice 
pe tot parcursul ciclului de viață al clă-
dirii. În special, această ofertă combi-
nată ajută la susținerea fluxurilor de 
lucru de modelare a informațiilor des-
pre clădiri (BIM) pentru profesioniștii 
din domeniul electricității.

Combinația dintre aceste produse 
extinde capacitățile de modelare din 
Revit și AutoCAD, oferind o legătură 
cu soluția cuprinzătoare Caneco BT 
pentru proiectarea sistemelor electri-
ce de joasă tensiune. Utilizarea aces-
tor două aplicații împreună crește pro-
ductivitatea utilizatorilor și duce la un 
proces de proiectare mai eficient.

nat, HVAC, control trafic etc.) într-o sin-
gură platformă care poate controla totul 
prin aceeași interfață. Țara noastră este 
pe locul trei în Europa ca volum de fon-
duri, în condițiile în care România, din 
punct de vedere tehnologic, este cu 25 
de ani în urma Europei de Vest. 

Dați-ne câteva cifre și concluzii din 
studiul derulat în 2021 de Signify în 11 
state est-europene, pe iluminatul rutier 
și stradal, unitățile din sectorul medical 
și segmentul educațional.

Odată cu creșterea populației și a ur-
banizării, cererea pentru serviciile de 
iluminat este în creștere. Implementarea 
tehnologiilor de iluminat inteligent și a 
sistemelor conectate generează econo-
mii energetice și oferă beneficii pe toate 
planurile – economie, cetățeni și mediu. 
Pe fondul preocupării pentru sustenabi-
litate, aș dori să atrag atenția și asupra 
modernizării clădirilor și a infrastructu-
rii, unde componenta de iluminat trebuie 
să dețină un loc important. Cred că 
acum, în contextul Green Deal și PNRR, 
este un moment decisiv pentru Româ-
nia. Studiul nostru a demonstrat că, 
printr-o tranziție completă la iluminatul 
cu LED în cele trei sectoare menționate 
și de dumneavoastră, putem reduce 
costurile energetice din țară cu până la 
150 de milioane de euro anual. Și astfel 
vom diminua amprenta de carbon cu 
peste 510.000 de tone CO2, echivalentul 
cantității pe care 23 de milioane de co-
paci o pot absorbi într-un an. 

Există suficiente structuri și destui 
profesioniști care se ocupă de domeniul 
iluminatului în România? Impresia noas-
tră este că profesioniștii implicați în pia-
ța românească sunt puțini... Ce credeți 
că se poate face în acest sens al profesi-
onalizării domeniului iluminatului?

Cu siguranță este loc de creștere în 
ceea ce privește numărul profesioniști-

lor în iluminat, dar trebuie să avem în 
vedere că este, totuși, un domeniu nou 
pentru România, și mă refer acum la 
complexitatea acestui domeniu, care 
merge dincolo de funcția sa de a lumina. 
Sunt convins că mulți tineri pasionați de 
iluminat vor schimba lucrurile. Avem și 
noi în echipa noastră astfel de tineri, unii 
dintre ei au realizat proiecte unice pentru 
zona noastră, și prezentate ca referințe 
strategice în mediul internațional. În 
ceea ce privește existența structurilor, 
ele cred că sunt prezente pe piața din 
România, dar este nevoie de o mai bună 
comunicare și colaborare între ele. 
 Signify este membră în multe asociații 
profesionale de profil care, de-a lungul 
timpului, au reușit să-și aducă contribu-
ția inclusiv prin propuneri legislative, 
consultanță și educație în domeniu.

După părerea dvs., ce pași și ce mă-
suri ar trebui luate de autoritățile cen-
trale dar și locale pentru o schimbare 
rapidă în bine a domeniului iluminatului 
urban și în clădiri?

Personal sunt optimist și consider că 
suntem pe un trend pozitiv, pentru că 
semnarea acordului PNRR este clar un 
beneficiu pentru țară. Acum, însă, tre-
buie să acționăm rapid prin studii de 
fezabilitate, propuneri de proiecte și uti-
lizarea fondurilor, iar strict din punct de 
vedere al iluminatului cred că trebuie re-
alizată tranziția către iluminatul eficient 
energetic și dublarea ratei anuale de re-
novare a clădirilor și prin mobilizarea 
consumatorilor pentru a produce pro-
priul impact semnificativ prin utilizarea 
unor tehnologii inteligente pentru ilumi-
natul casnic și al altor inovații ultra-efi-
ciente în materie de iluminat. Schimba-
rea rapidă de care avem nevoie nu poate 
fi posibilă fără această tranziție spre ilu-
minatul LED de calitate. Deși se discută 
despre iluminat cu LED din 2008 (de 
când au apărut aceste becuri), calitatea 

luminii, intensitatea luminoasă și tempe-
ratura de culoare în școli și spitale nu 
sunt conforme cu standardele europe-
ne, iar acesta este un semnal de alarmă 
pe care trebuie să-l aducem pe ordinea 
de zi a autorităților.

Ce ne puteți spune despre tehnologia 
LiFi și Trulifi (dezvoltată de Signify)? Este 
un subiect de actualitate pentru Româ-
nia?

În 2018, Signify a devenit prima 
companie de iluminat globală care a 
echipat instalațiile de iluminat pentru 
birouri cu LiFi – internet prin lumină. 
Tehnologia noastră schimbă regulile jo-
cului și oferă o alternativă la WiFi 
 printr-o conexiune rapidă, stabilă și 
complet protejată împotriva atacurilor 
informatice tip hacking, prin interme-
diul undelor luminoase. Este ideală în 
zonele unde tehnologia WiFi nu poate fi 
utilizată din motive de securitate infor-
matică ridicată sau unde conexiunea 
wireless nu face față cererii sau este 
absentă. Sistemele Trulifi modulează 
undele de lumină pentru a transmite un 
flux de date. Un receptor USB conectat 
la un laptop sau o tabletă preia aceste 
date și le transmite în rețeaua web. Fo-
losind această tehnologie se obține nu 
numai lumină Philips de înaltă calitate, 
dar și conexiune wireless.Trulifi poate fi 
instalat și în corpurile de iluminat deja 
existente, nu numai în corpuri noi. Din 
nefericire, situația pandemică ne-a 
obligat să amânăm o perioadă imple-
mentarea acestui sistem și în clădiri de 
birouri din România, cum s-a întâmplat 
în 26 de clădiri din lume. Avem, în 
schimb, instalat un astfel de sistem în 
biroul nostru din București, deci dacă 
sunt clienți doritori să testeze o astfel 
de tehnologie, sunt invitații noștri. Aș-
teptăm cu interes momentul în care si-
tuația pandemică va permite oamenilor 
să se întoarcă în birouri.

Despre Signify
Signify (Euronext: LIGHT) este lider global în 

domeniul iluminatului pentru piaţa profesională şi de 
consum şi al iluminatului care utilizează Internetul 
Lucrurilor. Produsele noastre marca Philips, sistemele 
de iluminat conectat Interact şi serviciile de date aduc 
valoare de business şi transformă vieţile oamenilor în 
case, clădiri de birouri şi spaţii publice. Cu vânzări de 
peste 6,5 miliarde de EUR în 2020, avem o echipă de 
aproximativ 37.000 de angajaţi în peste 70 de ţări şi 

exploatăm potenţialul extraordinar al luminii pentru a 
îmbunătăţi vieţile oamenilor. În 2020, compania a atins 
neutralitatea emisiilor de carbon, a fost inclusă în 
Indicele de Sustenabilitate Dow Jones pentru al 
patrulea an consecutiv şi a fost desemnată Liderul 
Industriei în 2017, 2018 şi 2019. Știri despre Signify se 
regăsesc în Newsroom, pe Twitter, LinkedIn şi 
Instagram. Informaţiile pentru investitori pot fi găsite pe 
pagina Investor Relations.

Nou pentru proiectanți! Suita de software 
all-in-one pentru inginerie electrică  

 este acum disponibilă în România

www.cadelectric.ro

Ioan Ținteșan, Proelectric SRL
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Noua gamă de doze sub 
tencuială și doze în pereți 

falși de la OBO Bettermann

Doze sub tencuială  
marca OBO Bettermann

Gamă de variante pentru fiecare 
provocare în procesul de instalare

Dozele OBO sub tencuială sunt dis-
ponibile într-o varietate de modele, 
oferind exact doza potrivită pentru a 
face față oricărei provocări pe șantier. 
Portofoliul nostru cuprinde doze de 
aparate, doze de conexiune și doze 
sub tencuială. Toate variantele sunt 
disponibile atât în versiunea convenți-
onală, cât și în versiunea etanșă la praf 
și mizerie.

Detalii inovatoare ale produsului 
pentru o instalare simplă și rapidă 

Ușurarea muncii și economisirea de 
timp sunt binevenite oricând pe orice 
șantier și exact asta oferă noile doze 

sub tencuială de la OBO. Acestea asi-
gură o instalare simplă și rapidă prin 
numeroasele detalii inovatoare ale 
produsului.

Un detaliu specific produsului care 
face ca dozele sub tencuială de la 
OBO să fie atât de unice îl reprezintă 

conectorul cu blocare patentat. Închi-
zătoarea poate fi cuplată pe ambele 
părți, asigurând flexibilitate maximă și 
instalare rapidă și sigură. Doar o mică 
rotație este tot ceea ce este necesar 
pentru a conecta ferm dozele una la 
cealaltă cu un clic distinct – acestea 

OBO Bettermann vă prezintă noua gamă de doze sub tencuială și doze în pereți falși, gamă de doze 
temeinic gândită care vine în ajutorul clienților noștri, facilitându-le munca prin simplificarea instalării și 
posibilități multiple de fixare chiar și acolo unde imposibilul părea de neînvins.
Noile doze OBO sub tencuială și în pereți falși sunt disponibile într-o varietate de modele și excelează 
datorită nenumăratelor caracteristici ale produselor. 
Utilizatorii noilor doze OBO vor fi echipați pentru a face față oricărei provocări de instalare, iar acest 
lucru va fi evidențiat în timpul vizibil economisit.

sunt acum gata pentru orice situație de 
instalare.

„4x3“ reprezintă formula de maxi-
mă toleranță a compensării cu dozele 
sub tencuială de la OBO: patru șu-
ruburi în jurul dozei, fiecare cu câte 3 
orificii, asigură un aliniament precis și 
fixare sigură a fiecărei doze de fiecare 
dată. 

Intrările marcate pentru cabluri și 
țevi oferă de asemenea un avantaj în 
facilitarea montajului. O caracteristică 
unică suplimentară a dozelor etanșe la 
praf montate sub tencuială o reprezin-
tă orificiile din membrană TPE (elasto-
mer termoplastic). Acestea pot fi stră-
punse cu ușurință cu cabluri și țevi, 
astfel încât nu sunt necesare instru-
mente suplimentare.

Echipate pentru orice situație  
cu accesoriile potrivite 

O gamă de accesorii perfect potri-
vite cu noile doze sub tencuială asigu-
ră o economisire de timp și mai mare.

Sistemul Quick-Fix, de exemplu, 
reprezintă soluția rapidă pentru doze-
le de montaj fără tencuială sau lipire. 
Stabilitatea supremă în acest caz este 
creată de tencuiala care se infiltrează 
între piatră și priză.

Un mic, dar cu atât mai eficient, ac-
cesoriu util în rezolvarea problemelor 
ce se pot ivi pe fiecare șantier este ine-
lul de compensare. Înainte să vă dați 
seama, un perete a fost construit mai 
sus decât era planificat, din cauza 
unui strat mai gros de tencuială sau a 
unui strat de gresie, de exemplu. Inelul 
de compensare prelungește priza 
pentru o finisare cât mai la nivel cu su-

prafața peretelui și se înșurubează pur 
și simplu pe doza încastrată. Datorită 
gamei largi de variante, a detaliilor 
inovatoare ale produsului și a acceso-
riilor adaptate în mod optim, dozele 
sub tencuială de la OBO din seria WIN 
vor deține controlul absolut oricărei 
situații de instalare.

Doze în pereți falși  
marca OBO Bettermann

Avantaj în instalare datorită 
detaliilor inteligente ale produsului

Datorită numeroaselor detalii ale 
produsului, dintre care unele sunt bre-
vetate, dozele pentru pereți falși de la 
OBO facilitează munca pe orice șan-
tier. Un exemplu este conectorul – cu 
aproximativ 8% mai mult volum decât 
la modelele convenționale, cu ajutorul 
căruia cablarea devine mult mai ușoa-
ră. Un alt detaliu unic al produsului, 
zona cu șuruburi de 2x3 asigură o 
compensare maximă a toleranței, de-
oarece accesoriul este fixat cu precizie 
de fiecare dată. Intrările marcate pen-
tru cabluri și țevi simplifică de aseme-
nea procesul de selecție și garantează 
atingerea stabilității cablurilor cerute 
de standarde.

Un punct de atracție al dozelor 
standard pentru pereții falși îl repre-
zintă intrările multifuncționale, care 
pot primi atât instalații electrice M20, 

cât și M25. Acest lucru împiedică des-
chiderea accidentală a orificiilor pen-
tru țevi mai mari. Ca un detaliu inteli-
gent al produsului, variantele etanșe la 
aer ale dozei pentru pereți falși de la 
OBO dispun de o membrană TPE 
(elastomer termoplastic) care permite 
introducerea cablurilor sau a țevilor 
fără ajutorul uneltelor. TPE etanșează 
bine cablul sau țeava, oferind o etan-
șeitate sigură. 

Gamă de accesorii perfect asortate

O gamă de accesorii perfect adap-
tate la noile doze pentru pereți falși 
completează portofoliul. Și în acest 
caz OBO vine cu o inovație pe piață: în 
special pentru construcțiile uscate, 
panourile cu o grosime ce nu depășeș-
te 1 mm, sunt solicitate adesea. Aces-
te panouri includ, de exemplu, sticlă 
sau plăci metalice. Dozele standard 
pentru pereți falși nu pot fi fixate pe 
aceste panouri, însă un accesoriu su-
plimentar de la OBO rezolvă acum 
această problemă. Accesoriul OBO 
este montat pe placa de prindere a 
oricărei doze OBO pentru pereți falși 
pentru a acoperi spațiul până la pano-
uri. În consecință, dozele OBO pot fi 
utilizate de la o grosime a panourilor 
de 0,2 mm. Indiferent de varianta uti-
lizată, accesoriul se potrivește pe ori-
ce doză pentru pereți falși din gama de 
produse OBO Bettermann.

Mai multe detalii utile puteți afla accesând site-ul nostru: www.obo.ro sau contactându-ne  
la unul dintre numerele de telefon: 021.457.45.66, 021.457.45.86
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Cu Xelity 10 TX IP67, Murrelektronik 
oferă un nou switch solid, compact și 
cu transfer puternic de date, destinat 
domeniului industrial. Xelity 10 TX IP67 
dispune de zece porturi și este dis-
ponibil în următoarele trei variante 
 hardware: 10 x 100 Mbit/s, 10 x 1000 
Mbit/s, precum și 2 x 1000 Mbit/s + 8 x 
100 Mbit/s – cu și fără Profinet. 

Carcasa metalică, solidă și com-
pactă, cu tipul de protecție ridicată 
IP67, permite utilizarea switch-ului 
chiar și în medii industriale extrem de 
dure, în timp ce conectorii cu ștecher 
de mare putere (cu 4 și 5 poli), codați 
M12 L, asigură o conectare simplă cu 
un transfer de energie electrică de 
până la 16A. Având în vedere concep-
tul de împământare liberă, nu există 
specificații privind împământarea. Cu 
acest produs dezvoltat intern, 
 Murrelektronik se conformează ten-
dinței actuale în domeniul automatiză-
rii industriale, și anume înlocuirea, 
 respectiv extinderea progresivă în te-
ren, a soluțiilor clasice privind panou-
rile de comandă, cu componente des-
centralizate de automatizare IP67. 
Cablarea descentralizată oferă avan-
tajul unei economii de spațiu conside-
rabile în panoul de comandă, precum 
și cabluri de lungimi reduse. Detecta-
rea mai promptă și mai simplă a erori-
lor, flexibilitatea deplină în ceea ce 
privește topologia, precum și scalarea 

rapidă și punerea ușoară în funcțiune 
completează caracteristicile pozitive. 

Gama bogată de variante și ușurința 
de folosire fac ca Xelity 10 TX IP67 să 
fie extrem de versatil și util în foarte 
multe domenii. Switch-ul este potrivit 
atât pentru constructori de utilaje, 
constructori de instalații, cât și pentru 
producători de componente deopotri-
vă, indiferent de industrie. 

Datorită diferitelor niveluri de con-
figurații, utilizatorii pot adapta cu ușu-
rință Xelity 10 TX IP67 în funcție de 
aplicațiile specifice. Pe serverul web 
integrat se pot efectua numeroase 
ajustări ale configurației, de exemplu 
port mirroring sau oprirea individuală 
a porturilor (port granular shutdown). 
Bineînțeles, configurația poate fi sal-
vată pentru un caz ulterior de service 
sau pentru configurații recurente. De-
bitele volumetrice mari scurtează 
frecvența de tact în aplicații. 

Dispunerea orificiilor și tehnica de 
conectare a conectorilor cu ștecher 
de mare putere sunt identice în toate 
variantele acestui switch. Mai mult 
decât atât, pentru a asigura un sistem 

consecvent, Xelity 10 TX IP67 poate 
fi combinat cu alte module de alimen-
tare M12 de la Murrelektronik, pentru 
a urma un concept unitar de alimen-
tare.

Xelity 10 TX IP67:  
Un switch pentru transfer puternic 

de date în orice domeniu de utilizare

Murrelektronik GmbH | Concorde Business Park D2/11 | A-2320 Schwechat
Telefon: +43 1 7064525-0 | Fax: +43 1 7064525-300 | www.murrelektronik.ro | mail@murrelektronik.at

Switch cu management Xelity 10 TX IP67

Switch cu management Xelity 10 TX IP67 (aplicație)
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Switch-ul administrat Xelity 10 TX IP67 de la Murrelektronik oferă noi posibilități pentru un management 
inteligent de date, care poate fi realizat în mod descentralizat și fără panou de comandă.  
Cu până la zece porturi Gigabit, precum și prin robustețea sa ridicată și diversitatea variantelor,  
acesta stabilește un nou standard pentru această categorie de produse.
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300 de drivere care susțin comunicația 
cu sistemele și componentele tuturor 
brand-urilor. 

Integrarea producției, ambalării  
și înmagazinării

Mai mult, zenon nu este un pachet 
software specific unei singure indus-
trii. Încă de la început, a fost folosit 
într-o gamă largă de industrii inclusiv 
automotive, construcție mașini, far-
maceutică, precum și în sectorul ener-
getic sau în automatizarea clădirilor. 
zenon se bazează pe experiența 
 COPA-DATA, familiaritatea cu regle-
mentările și cunoștințele despre inte-
grarea device-urilor din toate aceste 
sectoare diferite. 

Ca urmare, zenon este perfect 
echipat pentru integrarea punctelor de 
procesare, mașinilor, operațiunilor in-
tralogistice și tehnologiilor pentru 
construcții și energie pentru a crea so-
luții complete și complexe. În acest 
fel, zenon poate contribui substanțial 
la eficientizarea generală a echipa-
mentelor, a costurilor pentru energie 
și la conservarea resurselor. 

Așadar, zenon oferă seturi de 
 instrumente prefabricate pentru ingi-
neria aplicațiilor. Line Management 
Application Set, de exemplu, face mai 
ușoară combinarea mai multor mașini, 
echipamente de manipulare etc., pen-
tru a forma o linie inteligentă de îmbu-
teliere, ambalare sau producție.

Upgrade-ul echipamentului existent

Abilitățile zenon de a integra hard-
ware includ și sistemele și dispozitive-
le mai vechi. Software-ul prezintă un 
PLC integrat și ușor de folosit. Acest 
lucru facilitează integrarea simplă a 
echipamentelor existente. Prin up-
date-ul IT și a sistemului general de 
control pentru a implementa concepte 
operaționale unificate, este mai ușor 
de crescut gradul de automatizare al 
fabricii. 

Folosirea zenon facilitează, de ase-
menea, alinierea producției orientată 
pe loturi la standardul ISA-88. Toate 
mecanismele de control secvențial ne-
cesare pentru a se conforma cu acest 
standard sunt disponibile într-o formă 
conformă în cadrul zenon. Procesele 
sunt compuse din rețete (seturi prede-
finite de parametri) și funcționalități de 
bază. Aceste cerințe trebuie doar con-

figurate pentru a se potrivi aplicației 
individuale. 

Control peste diferite locații

Platforma software zenon face, de 
asemenea, ușoară implementarea 
monitorizării și controlului indepen-
dent de locație. zenon Service Grid 
bazat pe cloud, de exemplu, suportă 
controlul și monitorizarea operațiilor 
de producție din mai multe locații. 

Personalul de mentenanță poate 
accesa în siguranță echipamentul de la 
distanță folosind aplicații mobile și să 
decidă spontan dacă este necesară 
sau nu o intervenție la locație. Acest 
lucru facilitează o abordare mult mai 
agilă asupra mentenanței. 

Asigurarea rezilienței

zenon Service Grid nu facilitează 
doar monitorizarea economică și con-
trolul mai multor unități de producție 
autonome dintr-o locație centrală. 
Oferă, de asemenea, abilitatea de a 
controla o fabrică din alta pentru a 
asigura reziliența operațiunilor, de 
exemplu, în cazul unei lipse de perso-
nal la una dintre locații. 

O altă contribuție în acest sens vine 
de la managementul rețetelor din 
 zenon pentru producția pe loturi. 
Acest lucru le permite utilizatorilor să 
aloce rețete oricărei unități de produc-
ție. Rapid și cu mare ușurință, produc-
ția unui lot poate fi transferată la o altă 

unitate în cazul unei creșteri mari a ce-
rerii sau a unei probleme tehnice. Ast-
fel, sunt evitate opririle de producție și 
se asigură o aprovizionare fiabilă. 

Rezolvarea obiectivelor conflictuale 

În ultimii ani, securitatea a crescut 
în importanță în industria producătoa-
re de alimente și băuturi. Pentru a se 
conforma cu cerințele actuale, zenon 
se bazează pe stocarea centrală de 
date și pe managementul bazelor de 
date. Acestea includ metode de crip-
tare moderne, precum și mecanisme 
de autorizare și autentificare multi- 
level. Astfel, chiar și cele mai secrete 
rețete sunt protejate împotriva accesu-
lui neautorizat. 

Managementul securizat de date 
din zenon face mai ușoară conforma-
rea producătorilor la obligațiile forma-
le și asigură o trasabilitate completă a 
tuturor proceselor în concordanță cu 
reglementările internaționale și preve-
derile legale. Începând cu versiunea 
10, mecanismele de securitate din 
 zenon sunt suplimentate prin semnă-
tura electronică „eSignature“. Aceasta 
poate fi folosită pentru a documenta în 
siguranță parametrii critici ai unei rețe-
te sau schimbările de valori. Astfel, 
este mai ușor pentru utilizatorii zenon 
să implementeze schema de trasabili-
tate ALCOA și reglementările FDA re-
levante. 

O platformă software  
pentru toate utilizările

„zenon este o platformă software 
complexă ce oferă industriei producă-
toare de alimente și băuturi oportuni-
tatea de a updata și upgrada unități 
de producție existente, să reducă cos-
turile pentru energie și să aducă lao-
laltă mai multe locații într-o singură 
unitate operativă“, susține Reinfried 
Kößlbacher. „zenon facilitează un 
grad ridicat de automatizare, în ace-
lași timp îndeplinind cerințele referi-
toare la standardele din domeniu și 
suportând monitorizarea și controlul 
de la distanță. Nu în ultimul rând, face 
toate acestea fără compromisuri în 
ceea ce privește securitatea“.

Industria producătoare are nevoie 
de nivele înalte de flexibilitate pentru a 
se adapta la cerințele schimbătoare 
într-un mod rapid și dinamic. Acest 
aspect este foarte prezent în industria 
producătoare – alimentară și de bău-
turi –, care se confruntă cu provocări 
specifice. 

Cerințe diverse

Sectorul Food&Beverage are niște 
caracteristici unice. Această industrie 
se distinge printr-o diversitate foarte 
mare de metode de producție. Proce-
sele necesare producerii de alimente 
de bază precum făină sau ulei sunt di-
ferite de cele folosite în producția de 
paste, cafea sau chips-uri. Cu atât mai 
mari sunt diferențele în ceea ce priveș-
te metodele implicate în producția de 
băuturi, dulcețuri sau semi-preparate. 

Pe lângă producție, procesele de 
ambalare și înmagazinare joacă, de 
asemenea, un rol important. Producă-
torii din Food&Beverage adesea gesti-
onează fabrici de îmbuteliere și mașini 
de ambalare, pe lângă echipamentele 
de producție. Mai mult de atât, ali-
mentarea cu apă și energie, automati-
zarea clădirilor și procesele intralogis-
tice sunt considerate parte integrantă 
a instalațiilor de producție.

Printre toate aceste operațiuni, 
echipamentele, hardware-ul și soft-
ware-ul sistemelor de comandă-con-
trol au crescut adesea în mod organic 
în decursul mai multor decenii – rezul-
tând un mozaic de tehnologii. Cu toate 
acestea, pe drumul digitalizării pro-

ducției, înlocuirea completă a echipa-
mentelor este de neconceput pentru 
majoritatea producătorilor. 

Firme mici, corporații mari

Deoarece în mod obișnuit proce-
sează materie primă locală, industria 
producătoare de alimente și băuturi 
din Europa Centrală și de Est este pre-
dominant reprezentată de întreprin-
deri mici și mijlocii. „De exemplu, nu-
mai în Cehia, o țară cu 10 milioane de 
cetățeni, există în jur de 400 de fabrici 
mijlocii și 300 mici“, explică Reinfried 
Kößlbacher, Area Sales Manager, 
COPA-DATA, pentru Republica Cehă, 
Slovacia și Ungaria. 

Aproximativ jumătate din producă-
torii din regiune nu sunt companii 
complet independente. Ei sunt subsi-
diari sau furnizori exclusivi pentru 
mari corporații internaționale. În con-
secință, soluțiile de automatizare pen-
tu sectorul F&B din această regiune nu 
trebuie să funcționeze autonom și 
economic doar în structuri mici și mij-
locii. Este necesară suportarea unei 
integrări sau extinderi la soluții între 
companii și adesea la nivel global. 

Obiective conflictuale: Secretele 
comerțului vs. Transparență

Rețetele din acest sector sunt se-
crete atent păstrate – în contradicție cu 
transparența solicitată de către autori-
tățile din domeniu. Pe de o parte, in-
gredientele, compoziția și procesele 
de producție determină nutritivitatea 

și gustul produselor. Ele sunt, în mod 
esențial, propunerea unică de vânzare 
a producătorului și secretele bine păs-
trate; aflate pe mâna unei singure per-
soane, cum ar fi un maestru berar. 

Pe de cealaltă parte, protecția con-
sumatorului cere informații legate de 
valorile nutritive, ingrediente și origi-
ne. Mai mult de atât, standardele in-
ternaționale de calitate și reglementă-
rile cer o trasabilitate exactă a 
produsului și a procesului de fabrica-
ție, de la origine până la raft. 

Conectarea punctelor de lucru 
complexe

În producția alimentelor și a băutu-
rilor, platforma software zenon este 
des folosită în automatizarea fabrici-
lor. Aceasta facilitează ingineria efici-
entă și operarea automatizată a liniilor 
și mașinilor de producție. zenon ajută, 
de asemenea, companiile să gestione-
ze mai bine situații operaționale ex-
cepționale și să mențină procesele din 
puncte de producție și infrastructuri 
critice în circumstanțe extraordinare. 

Dezvoltat și îmbunătățit de-a lungul 
mai multor decenii, zenon își ține pro-
misiunea de a implementa un grad ri-
dicat de automatizare pentru a ușura 
manevrarea și operarea echipamente-
lor complexe, mentenanța și ingineria. 

zenon este un produs al producăto-
rului austriac de software COPA- 
DATA. Compania este singurul furni-
zor de software complet independent 
din acest segment. În consecință, plat-
forma software zenon are mai mult de 

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

Transformarea digitală  
a producției  

din Food&Beverage
Producția din industria alimentară și de băuturi implică echipamente complexe care sunt adesea 
dezvoltate și adăugate în timp. Pregătirea acestor instalații pentru îndeplinirea viitoarelor cerințe 
necesită un update la sistemele de automatizare, monitorizare și control implicate.  
Prin integrarea liniilor de producție, locațiilor și a sistemelor de gestionare a clădirilor și a energiei,  
este posibilă crearea unui sistem complex de alimentare. Singura soluție potrivită pentru această 
provocare este zenon de la COPA-DATA. Această platformă software independentă de hardware susține 
operatorii cu metode de producție conforme standardelor, securitate și rezistență fără compromisuri  
și îndeplinirea cu ușurință a tuturor obligațiilor de raportare.

Reinfried Kößlbacher, Area Sales Manager 
CZ-SK-HU, COPA-DATA CEE/ME
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STAȚII DE ÎNCĂRCARE 
GREEN UP
PENTRU VEHICULE ELECTRICE

SOLUȚII DE ÎNCĂRCARE  
PENTRU VEHICULE ELECTRICE  
SAU PLUG-IN HIBRIDE

SPECIALIST GLOBAL ÎN INFRASTRUCTURI ELECTRICE ȘI DIGITALE

STAȚII DE ÎNCĂRCARE 
GREEN UP

STAȚIE DE ÎNCĂRCARE GREEN’UP 
       PREMIUM PENTRU COMPLEXURI REZIDENȚIALE

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

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

gestionarea alimentării
R Vizualizarea consumului ultimei 

încărcări
R Actualizare software

GESTIONAREA ÎNCĂRCĂRII
2. CU KIT DE COMUNICARE
Cu kit de comunicare și kit RFID 
(opțional sau inclus)
R Controlul de la distanță al încărcării
R Monitorizarea săptămânală a consumului
 (prin router Wi-Fi sau RJ45)
R Management prin aplicația EV Charge

STAȚII DE ÎNCĂRCARE GREEN UP
pentru vehiculul tău electric

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

în funcție de nevoile tale

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

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

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

gestionarea alimentării
R Actualizare software

GESTIONAREA ÎNCĂRCĂRII

2. CU KIT DE COMUNICARE

R Controlul de la distanță al încărcării
R Acces controlat pe bază de card 
 cu cititor RFID
R Gestionarea mai multor stații printr-un 

server web
R Istoric consum



Bine v-am regăsit! 

Rezervăm acest articol pentru a ura succes vouă, tuturor 
partenerilor distribuitori și instalatori, cei care faceți posibi-
lă povestea LEDVANCE în România.

Împreună cu acest an nou, vă aducem și vești despre 
produse noi, cu posibilități noi.

2022 a adus: 

1. Noutăți în zona iluminatului stradal – Gama ECO 
AREA evoluează în două familii:

 SL AREA
 URBAN LITE

2. PANEL 4 IN 1 – multiple posibilități de montare într-un 
singur aparat.

3. Încă un proiect de referință, din inima Ardealului.
Iar acum, haideți să le despachetăm pe fiecare.

LEDVANCE: un an nou,  
forțe noi, oportunități noi

Familia ECO AREA se mărește și se transformă în două mari categorii:

URBAN LITE
 Produse dedicate iluminatului 

perimetral, al piațetelor, al străzilor 
secundare și al aleilor pietonale
 Distribuție largă de flux luminos, 

ghidată de lentilele individuale pentru 
fiecare diodă în parte
 Certificare CE pentru toate mo-

delele
 Puteri disponibile: 
  30W @ 3450 lm, 50W @ 

5400 lm, 100W @10500 lm și 
150W @ 16800 lm, 

  toate cu 4000K și 6500K
 Caracteristici superioare: 
  Până la 115 lm/W, 
  IP 65, IK07

 Garanție 3 ani, 35000h (L70/B10 
@ 25°C)
 Protecții disponibile de 2.5kV

 Sursă de alimentare integrată, 
cablu de conectare 40cm
 Montare variabilă pe consola de 

48mm-60mm
 Design subțire față de preceden-

tele ECO AREA

 Ceea ce diferențiază acest pro-
dus față de gama ECO AREA este pre-
țul extraordinar de competitiv – pentru 
cotații întrebați partenerul dumnea-
voastră LEDVANCE.

100 W

SL AREA

 Inițialele SL provin din prescurta-
rea lui Street Light
 Gama are îmbunătățiri notabile 

față de precedentele ECO AREA
 Certificare ENEC pentru toate 

modelele
 Puteri disponibile: 
  30W @ 4050 lm, 45W @ 

6075 lm, 65W @ 8775 lm, 
  toate in 2700K, 3000K, 

4000K si 6500K

 Caracteristici superioare: 
  135 lm/W în standard, 
  IP 66, IK08

 Garanție 5 ani, 70.000h (L70/B10 
@ 25°C), 50.000h (L80/B10 @ 25°C)

 Protecții disponibile de 2.5kV și 
10kV
 Montaj flexibil ± 30° fără a fi ne-

voie de alte accesorii suplimentare, în 
cazul stâlpilor standard

 Accesoriu de adaptare pentru 
stâlpi cu diametre mai mici decât stan-
dard.
 Design evoluat față de preceden-

tele ECO AREA
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PANEL 4 IN 1

Revenim cu informații despre un 
nou tip de produs din gama profesio-
nală, respectiv panou LED 4 în 1.

Versatilitatea de montare a acestui 
produs constă în faptul că, datorită 
formei sale, el poate fi: 
 Încastrat în tavan neted din plăci 

de gips-carton – cu accesorii clipsuri 
laterale
 Încastrat în tavan casetat – fără 

niciun alt accesoriu
 Montat aparent, pe tavan solid
 Montat suspendat – cu accesoriu 

kit de montare suspendată

Detalii tehnice: 
 Consum 32W cu o eficiență de 

112 Im/W și un flux luminos de 
3600lm
 Temperaturi de culoare disponi-

bile 3000K / 4000K / 6500K
 Dimensiuni de montare: 600x600 

si 300x1200 
 Variante anti-orbire (UGR<22 

and UGR<19)
 Durată de viață 50,000h (L70/

B10 @ 25°C) si 44,000h (L80/B10 @ 
25°C)
 IP20 
 Garanție: 5 ani

Accesorii adaptabile: 
 Clipsuri de montaj încastrat
 Ramă de montaj încastrat în ri-

gips
 Kit de montaj suspendat

NOI PROIECTE DE REFERINȚĂ

CBC – CLUJ BUSINESS CAMPUS

Vă anunțăm cu plăcere un nou proiect de iluminat pus în 
practică cu efortul antreprenorului COMTEL Prod și a par-
tenerului nostru comun PROMELEK. 

Astfel, continuă procesul de înlocuire a iluminatului vechi 
și energofag, în cadrul CLUJ BUSINESS CAMPUS. 

Acest loc de pe Pământ a luat ființă „din dorința de a 
crea, în primul rând, o comunitate și de a metamorfoza car-

tierul Mărăști într-o altă etapă a orașului nostrum [n.r. – 
Cluj-Napoca], marcată de inovare și progres“ – așa cum 
precizează CBC pe una din paginile sale de social media.

În mare parte, schimbul în iluminat eficient se efectuează 
cu produse LEDVANCE din familia Panel PERFORMANCE 
și cu soluție pentru iluminat de urgență cu kit-uri  LEDVANCE 
cu menținere de 3 ore.

Vom reveni și în numerele următoare cu noutăți despre 
proiecte realizate cu produse LEDVANCE.
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o bandă de 8 mm sau 10 mm lățime, la 
o densitate de 30, 60 sau 120 de uni-
tăți pe metru. Sunt disponibile modele 
de 5 V, 12 V sau 24 V, cu o putere 
cuprinsă între 7,2 W/m și 24 W/m. 
Merită subliniat faptul că oferta inclu-
de variante cu temperaturi de culoare 
de la 2800K (foarte cald) la 10000K 
(așa-numita culoare „rece“, care per-
mite obținerea unor efecte similare cu 
lumina zilei). Printre modelele oferite 
se numără benzi ale căror circuite și 
elemente electronice sunt înglobate 
într-un gel flexibil sau protejate cu un 
înveliș, datorită cărora articolele au 
obținut clasa de protecție IP64 și IP65, 
ceea ce le permite să fie utilizate în 
condiții dificile de mediu (și atmosfe-
rice), caracterizate de umiditate cres-
cută. Temperatura ambiantă admisă 
pentru toate produsele este cuprinsă 
între -40°C și 50°C. 

Panglici tip „neon“

Gama iPixel include, de aseme-
nea, benzi tip „neon“. Spre deosebi-
re de modelele descrise mai sus, 
aceste produse pot fi îndoite strâns 

în jurul unei axe paralele cu unghiul 
de iluminare, ceea ce face posibilă 
crearea de linii curbe și forme care 
amintesc de semnele clasice de neon 
(de unde și numele) – permițându-vă 
să creați o varietate de forme, ilumi-
nat publicitar, semnalizare etc. De 
asemenea, sunt foarte rezistente la 
factorii de mediu (IP65 și IP67) și 
oferă toate avantajele iluminatului 
pe bază de LED-uri: consum redus 
de energie (de la 8 W/m la 19,2 
W/m), o varietate de lățimi (6 mm,  
10 mm, 12 mm, 13 mm și 15 mm) și 
luminozitate relativ ridicată în alb 
(până la 215 lm/m). Avantajul lor su-
plimentar este propagarea uniformă 
a luminii – datorită structurii lor, cre-
ează o linie omogenă chiar și în cazul 
unei plasări mai puțin frecvente a 
modulelor LED. Un avantaj supli-
mentar al siliconului de difuzie a lu-
minii este rezistența sa mecanică, la 
UV și la coroziune. Benzile de neon 
sunt disponibile în alb (de la 2500K 
la 9000K), roșu, violet, albastru (in-
clusiv așa-numitul ice blue), roz, ver-
de și auriu. Sunt disponibile și vari-
ante programabile, descrise mai jos.

Benzi realizate cu tehnologie LED COB

COB, sau chip on board, este o 
metodă de montare a LED-urilor (și 
a altor componente electronice) 
 direct pe un substrat (într-un circuit), 
fără a le plasa mai întâi într-o carca-
să SMD. Structurile cu LED-uri sunt 
plasate pe suprafața benzii (dens) și 
inundate cu o bandă de fosfor fluo-
rescent. Structurile LED emit radiații 
albastre care stimulează fosforul 
pentru a produce lumină albă în tot 
volumul, eliminând astfel contrastul 
nedorit între punctele mai luminoase 
și secțiunile mai întunecate. Această 
tehnologie de producție permite o 
distribuție foarte densă a LED-urilor 
(480 buc/m în  cazul benzilor mono-
colore) și, prin urmare, o luminozita-
te ridicată (1100 lm/m), un unghi larg 
de iluminare (180°), păstrând în ace-
lași timp dimensiuni compacte și o 
flexibilitate ridicată. Astfel de benzi 
din gama iPixel necesită o sursă de 
alimentare de 24 V și ating 10 W sau 
16 W pe metru. Datorită parame-
trilor lor, pot înlocui lămpile cu in-
candescență și fluorescente ca sursă 

Benzile LED au câștigat popularita-
te ca sursă de iluminat flexibilă și efici-
entă din punct de vedere energetic. 
Odată cu dezvoltarea tehnologiei dio-
delor emițătoare de lumină, acestea 
au devenit o alternativă viabilă la mul-
te soluții, inclusiv la becurile LED. În 
plus, pe piață există din ce în ce mai 
multe benzi RGB și RGBW, care emit 
lumină într-o culoare reglabilă. TME 
oferă astfel de produse, precum și nu-
meroase alte soluții în domeniul ilumi-
natului ergonomic. Mai jos vă prezen-
tăm oferta unuia dintre cei mai 
importanți producători de sortimente 
de benzi LED – iPixel. Produsele aces-
tei mărci sunt disponibile direct din 
depozitele noastre. Acestea se carac-
terizează prin diverși parametri și 
compatibilitate cu cele mai cunoscute 
metode de control.

Benzi cu LED-uri monocolore – alb

Benzile LED monocolore sunt utili-
zate pentru o gamă largă de aplicații – 
de la iluminarea unei încăperi la ilumi-
natul de accent sau iluminatul de 
fundal al unor suprafețe mari. În cazul 
produselor iPixel, acestea sunt produ-
se echipate cu diode cu un unghi de 
emisie de lumină de 120°, plasate pe 

Iluminat programabil  
cu benzi LED marca iPixel

  Benzi cu LED-uri monocolore – alb
 Panglici tip „neon“
  Benzi realizate cu tehnologie LED COB
  Benzi RGB, RGBW și programabile
 Benzi multicolore
  Benzi RGB și RGBW programabile

Surse puternice de iluminat și efecte de iluminare

Benzile au o împărțire clar marcată în segmente

Siliconul elastic protejează banda de umiditate și de alți agenți nocivi
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principală de iluminare în interior, 
dar pot fi folosite și pentru fabrica-
rea de lămpi și candelabre unice. La 
fel ca majoritatea benzilor prezenta-
te, aceste modele au, de asemenea, 
o bandă autoadezivă pentru fixarea 
ușoară a iluminatului în carcase (pro-
file) sau pe alte suprafețe netede. 
Locul de instalare trebuie să fie bine 
ventilat sau să asigure (de exemplu, 
profil de aluminiu) o disipare eficien-
tă a căldurii – datorită construcției și 
intensității luminoase, benzile pe 
bază de COB se încălzesc mai ușor 
decât alte modele.

Benzi RGB, RGBW și programabile

O ramură separată de produse 
sunt benzile a căror culoare poate fi 
controlată prin intermediul unor 
semnale specifice. În acest caz, se 
pot distinge trei tipuri de soluții.

BENZI MULTICOLORE
Pentru așa-numitul „iluminat de 

efect“ sau semnalizare, se utilizează 
LED-uri în configurație RGB (roșu, 
verde, albastru). Culoarea dorită 
este obținută prin ajustarea propor-
ției de luminozitate a elementelor in-
dividuale ale setului (de obicei, prin 
alimentarea canalelor de culoare in-
dividuale cu impulsuri de lățime di-
ferită, adică prin metoda PWM). 
Benzile RGB au patru pini (inclusiv 
GND), ceea ce face posibilă ajusta-
rea precisă a culorii întregului lanț, 
precum și schimbarea lină sau  bruscă 
a acesteia. Din nefericire, din cauza 
limitărilor lor produsele cu LED-uri 
RGB nu sunt potrivite pentru crearea 
unui iluminat de bază. Versiunea îm-
bunătățită este cea a benzilor LED 
RGBW, care, pe lângă cele trei emi-
țătoare de culoare, conțin o diodă 
care produce lumină albă. Cu aceas-
tă configurație este posibil să se 
construiască o instalație prietenoasă 
pentru utilizatori, care permite o 
gamă largă de ajustări ale culorilor 
(și intensității).

 BENZI RGB ȘI RGBW  
PROGRAMABILE
În cazul soluției descrise mai sus, 

toate LED-urile (aparținând unui 
anumit canal) adoptă aceeași culoa-
re pe întreaga lungime a benzii. Cu-
loarea emisă depinde în mod direct 
de sursa de alimentare (lățimea im-

pulsului) furnizată pinilor de intrare. Benzile programabi-
le permit setarea individuală a LED-urilor individuale sau 
a pachetelor de LED-uri. Acest lucru este posibil deoa-
rece fiecare modul de pe bandă este format dintr-un cir-
cuit integrat (driver și generator de semnal PWM) și 
structuri emițătoare de lumină. Aceste produse permit 
construirea nu numai a unui iluminat spectaculos, care să 
susțină sistemele home cinema (așa-numitul ambient 
 lighting), ci și a ecranelor și a iluminatului profesional 
pentru fotografie și film (în cazul articolelor cu semnal 
PWM de înaltă frecvență). 

Benzile RGB și RGBW sunt disponibile în lățimi de la  
4 mm la 20 mm și necesită 5 V, 12 V sau 24 V (în funcție 
de model). Alimentarea poate proveni de la o sursă inde-
pendentă de controler. Ca și în cazul benzii LED „nor-
male“, aceste produse au, de asemenea, segmente, care 
pot fi tăiate sau montate ulterior pentru a ajusta lungimea 
lanțului (atenție la puterea maximă a sursei de alimenta-
re). În variantele selectate, LED-urile au fost plasate la o 
densitate de până la 144 buc/m, ceea ce dă iluzia unei 
mișcări fluide între pixeli.

Iluminatul este controlat prin comunicare sincronă sau 
asincronă (în funcție de model). Setarea este determinată 
de semnalul PWM care vine de la controler cu o umplere 
definită de o valoare în intervalul de un singur octet (de 
ex. 0…255). Modulele individuale nu sunt adresabile – 
datele sunt transmise la primul receptor de pe bandă, în 
timp ce setările acestuia sunt transmise în cascadă la 
 următorul controler (și așa mai departe pe linie). În 
 tabelul de mai jos este prezentat un rezumat care defi-
nește parametrii de bază ai fiecărui protocol utilizat în 
gama iPixel.

De exemplu, un Arduino, un modul ESP32 sau un 
computer Raspberry Pi pot fi utilizate drept controler. 
Deoarece controlerele utilizate în produsele iPixel sunt 
foarte populare, există numeroase biblioteci complete 
pe platforma GitHub pentru a facilita controlul benzilor 
RGB și RGBW (precum și biblioteci de efecte dedicate).

Controler/driver Canal 
LED*

Transmisie 
sincronă

Lungimea 
cadrului

Biți de 
luminozitate

APA102 RGB da 32 5
RT1809** RGB nu 24 n/d
SK6812 GRB nu 24 n/d

SK6812 (RGBW)*** RGBW nu 32 n/d
UCS2904**** RGBW nu 32 n/d

WS2801 RGB da 24 n/d
WS2811 RGB nu 24 n/d

WS2812B GRB nu 24 n/d
WS2815 GRB nu 24 n/d

* canalele sunt enumerate în ordinea în care sunt transmise către controler
** cipul cu protocol RT1809 este o variantă îmbunătățită a WS2813
***  controlerul SK6812 este disponibil în două versiuni: RGB și RGBW, primul 

este complet compatibil cu protocolul WS2812B
****  protocolul UCS2904 este similar cu versiunea SK6812 RGBW, dar cipurile 

nu sunt pe deplin compatibile și nu pot fi conectate în serie/în lanț

Text elaborat de Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
The original source of text: https://www.tme.eu/ro/news/

library-articles/page/44751/iluminat-programa-
bil-cu-benzi-led-marca-ipixel/ Culoarea neagră a benzii îmbunătățește aspectul estetic al instalării benzii în sloturi

Prim-planul arată LED-uri individuale învelite în carcase SMD

Montarea densă a LED-urilor cu tehnologie COB permite o luminozitate ridicată
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Mecanismul integrat de rulmenți pre-
ciși pe role, șurub cu bile și ghidaj asigu-
ră o mișcare pură de translație și o den-
sitate de putere extrem de bună. Mai 
mult de atât, din acest aspect rezultă 
dimensiuni foarte compacte. La capătul 
arborelui se află un filet exterior pe care 
pot fi montate adaptoare convenționale 
precum capete bile sau cârlige de prin-
dere din gama pneumatică/hidraulică.

Primul produs din noua serie este ci-
lindrul electric AA3000, care este dis-
ponibil în două variante:
 cu forță de vârf de 12.500 N, forță 

continuă de 3.700 N și viteză maximă 
de 0,5 m/s sau

 cu forță de vârf de 6.250 N, forță 
continuă de 1.850 N și viteză maximă 
de 1,0 m/s.

Compatibilitate pneumatică  
și funcționalitate ridicată

Mărimea flanșei cilindrului electric 
se bazează pe ISO 15552 și are puncte 
de fixare pe ambele părți în cazul în 
care, de exemplu, o aplicație necesită o 
conexiune cu șuruburi pivotante. 
Această compatibilitate face conversia 
de la pneumatic la tehnologia drive 
electrică ușoară. Pe lângă rezoluția ri-
dicată, encoder-ul multiturn de 24-bit 

instalat oferă avantajele tehnologiei 
OCT (One Cable Technology) și plăcuța 
electronică de identificare pentru pu-
nerea în funcțiune rapidă și simplă. În 
plus, cilindrul electric permite accesul 
ușor la datele de proces, care pot fi fo-
losite pentru a optimiza performanța 
proceselor rapid și cu ușurință. Și alte 
elemente pot fi disponibile ca opțiuni 
cum ar fi: angrenajele melcate și siste-
mul de frânare fără reacție.

Cilindrii electrici din seria AA3000 sunt ideali ca drive-uri directe pentru aplicații lineare  
cu forțe de proces și viteze mari. Avantajele în ceea ce privește forța, dinamica și compactitatea 
întâlnesc avantajele tehnologiei servo, precum poziționare controlată, menținerea în siguranță  
la oprire și eficiența energetică ridicată.

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

Seria AA3000: alternativă servomotor pentru cilindri pneumatici cu consum mare de energie

Cilindrii electrici combină 
puterea și dinamica  

cu avantajele tehnologiei servo Metrycom furnizează senzori de rețea și soluții analitice unice 
pentru măsurători online, monitorizare a stării și localizare a de-
fectelor, utilizând algoritmi extinși de detecție și predicție pentru 
rețelele de medie și înaltă tensiune. Rețelele de senzori pentru 
rețelele inteligente aduc informații operatorilor de rețea, permi-
țând urmărirea în timp real a consumului de energie, a dezechili-
brelor de fază și a fluxurilor de energie în întreaga rețea, inclusiv a 
resurselor energetice distribuite.

Analizele oferă factorilor de decizie o analiză predictivă a vii-
toarelor defecțiuni, sprijinind practicile de întreținere predictivă, 
precum și o mai bună detectare și localizare a întreruperilor nepla-
nificate. Acest lucru permite, de asemenea, îmbunătățirea fiabili-
tății sistemului de rețea de la an la an, cu îmbunătățiri ale indicilor 
de fiabilitate a rețelei SAIDI, SAIFI și CAIFI. 

Tehnologia de senzori Smart Grid de la Metrycom este cea mai 
bună din clasa sa, permițând utilităților de energie o mai bună vi-
zibilitate în rețelele de MT/IT pentru a ajuta la gestionarea funcți-
onării rețelei și la mentenanța preventivă bazată pe condiții, toate 
acestea îmbunătățind fiabilitatea rețelei. Metrycom sprijină trece-
rea pe termen lung a industriei la soluții de monitorizare online și 
completează soluțiile de monitorizare a descărcărilor parțiale ale 
Megger pentru activele GIS și GIL din stații. Megger rămâne și prin 
această achiziție un partener analitic conectat, fluent din punct de 
vedere digital și cu valoare adăugată pentru companiile de electri-
citate și pentru toți beneficiarii implicați în gestionarea energiei.

Despre Metrycom – fondată în Israel în 2008 și cu sediul în 
 Herzliya, unde se concentrează pe dezvoltarea inginerească a so-
luțiilor Smart Grid de ultimă generație, lucrând îndeaproape cu 
Israel Electric Corporation și cu alte companii de utilități electrice 
inovatoare pentru a răspunde nevoilor viitoare, inclusiv suportul 
pentru diferite topologii de rețea, soluții unice pentru rețele de 
rețea compensate, analiză predictivă, localizare înainte de defec-
țiuni, cel mai înalt grad de securitate cibernetică, opțiuni de comu-
nicații flexibile, inclusiv rețele celulare integrate și rețele mesh- 
radio pentru rețele urbane și rurale, precum și funcționare fiabilă, 
fără întreținere în diferite medii cu capacități eficiente de colectare 
a energiei. 

Despre Megger – cu sediul central în Dover, Marea Britanie, Me-
gger are nouă unități de producție la nivel global și birouri locale în 
42 de țări. Din 1889, obiectivul principal al companiei a fost acela 
de a sprijini industria de furnizare a energiei electrice cu instru-
mente de test și măsurare, oferind informații despre performanța 
activelor electrice. Investiția Megger în măsurători online sporește 
și mai mult relevanța sa în industria de profil pentru viitor.

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

 achiziționează Metrycom 
– lider tehnologic în domeniul  

soluțiilor de monitorizare a rețelelor inteligente
Megger Group a achiziționat întregul capital social  
al Metrycom, un furnizor de senzori de rețea și analiză 
pentru industria de furnizare a energiei electrice.
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Este un lucru cunoscut faptul că 
tehnologia actuală disponibilă pe piața 
din România ne ajută să construim 
 spitale mai sigure din perspectiva in-
frastructurii clădirii. Iar siguranța pa-
cienților și a personalului medical tre-
buie să fie un obiectiv major pentru 
toți cei implicați în procesul de proiec-
tare, construcție și operare de in-
frastructuri spitalicești.

Cu o experiență de peste 8 ani cu 
soluții profesionale pentru tablourile 
electrice aferente amplasamentelor 
medicale grupa 2, cu peste 300 de co-
loane în funcțiune în circa 25 de spitale 
publice și private din România, 
 Schneider Electric face o modernizare 
importantă a soluției, transformând-o 
dintr-o soluție clasică într-una digitală.

Instalațiile electrice aferente sălilor 
de operație și saloanelor de terapie in-
tensivă au specificități legate de siste-
mul de tratare a neutrului și un sistem 
de monitorizare continuă a izolației. Se 
utilizează un transformator de separa-
ție de uz medical cu neutru izolat, un 
releu de monitorizare a rezistenței de 
izolație (IM-20H), un locator de defect 
(IFL12H) pentru localizarea rapidă a 
circuitului cu defect și o interfață de 
semnalizare a defectelor electrice, 
pentru personalul medical.

Aplicarea soluției IT medical elimi-
nă orice risc de electrocutare a perso-
nalului medical și/sau a pacientului 
aflat pe masa de intervenție, chiar în 
condițiile apariției unui defect la insta-
lația electrică sau la aparatura medi-
cală utilizată.

Până de curând, soluția de semnali-
zare sonoră și vizuală a defectelor de 
izolație utiliza o interfață clasică, în 
care semnalizarea vizuală era realizată 
prin intermediul ledurilor.

Deși este o soluție conformă cu 
standardele și normativele în vigoare, 
care reflectă fidel starea de funcționa-
re a instalației electrice, lipsa unor in-
formații explicite către personalul me-
dical, detalii despre ce se întâmplă cu 
adevărat și ce este de făcut, ar putea 
constitui un dezavantaj în contextul în 
care deciziile trebuie luate rapid.

Acesta este motivul pentru care so-
luția avansată de semnalizare a de-

fectelor electrice este incomparabil 
superioară și aduce importante bene-
ficii spitalelor.

În ce constă această soluție? Înlo-
cuirea interfeței clasice de semnaliza-
re de tip HRP cu un touch screen de tip 
HMI.

Conectarea interfeței HMI la tabloul 
electric se face utilizând un cablu 
Ethernet, iar arhitectura de comunica-
ție este prezentată mai jos.

Soluția Advanced Smart Prisma 
Med pentru săli de operație  

și saloane de terapie intensivă

Care sunt beneficiile? Printr-o apli-
cație software special construită și în-
cărcată în interfața de semnalizare 
HMI, defectele electrice sunt explicit 
semnalizate către personalul medical, 
împreună cu indicații despre ce este 
de făcut.

Prin această soluție se îmbină avan-
tajele oferite de interfața de comuni-
cație Ethernet – Smartlink SI B – cu 
posibilitățile de alarmare explicite 
date de interfața de semnalizare de tip 
touch screen. Astfel, în condițiile ori-
cărui defect, odată cu mesaje clare 
adresate personalului medical, se vor 
transmite alarme pe e-mail către per-
sonalul de întreținere al spitalului.

Contextul actual, dominat de pan-
demia COVID, determină aplicarea in-

tensivă a tratamentelor cu oxigen în 
spitale. Fiind cunoscut faptul că oxige-
nul întreține arderea, este lesne de înțe-
les că o concentrație sporită de oxigen 
poate, cu ușurință, să conducă la apa-
riția unui incendiu, dacă se îndeplinesc 
condițiile de amorsare. Iată de ce mo-
nitorizarea concentrației de oxigen și 
alarmarea personalului medical în con-
dițiile depășirii unor praguri stabilite 
este o cerință obligatorie pentru redu-
cerea riscului de incendiu, mai ales în 
condițiile în care în spațiile respective 
nu există sisteme de ventilație.

În spațiile ATI, aceste obiective pot 
fi, de asemenea, realizate, prin soluția 
Advanced Smart Prisma Med, care are 
posibilitatea preluării, prin cele două 
canale analogice ale sistemului de co-
municație, Smartlink SI B, a unor sen-
zori de oxigen cu ieșire analogică în 
4-20mA.

Prin pre-alarmare și, ulterior, alar-
mare, personalul medical poate fi la 
timp atenționat pentru a derula activi-
tăți necesare reducerii concentrației 
de oxigen și reducerii, astfel, a riscului 
de incendiu.

Avem convingerea că, în general, 
măsurile de reducere a riscurilor de 
incendiu sunt cel puțin la fel de impor-
tante ca și cele de luat în caz de incen-
diu. Și aceasta cu atât mai mult în spi-
tale, unde condițiile de evacuare sunt 
mult mai dificile, iar personalul de in-
tervenție imediată poate fi insuficient.

Nu știm ce ne rezervă viitorul, dacă 
și când ne vom mai întâlni cu situații 
pandemice, însă un lucru este cert: să 
construim spitale sigure, capabile să 
facă față situațiilor complicate, în care 
omul, fie el pacient sau personal me-
dical, să fie în siguranță. Acesta tre-
buie să fie un obiectiv principal al tu-
turor celor care lucrăm în domeniu.

Din fericire, tehnologia actuală ne 
permite să facem acest lucru și este 
doar la îndemâna noastră să aplicăm 
soluțiile disponibile.

Iar dacă noi toți – proiectanți, con-
structori, furnizori – vom avea această 
dorință și implicare în a face lucrurile 
în cel mai bun mod posibil, dincolo de 
legislația românească, veche și depă-
șită de progresul tehnologic, autorită-
ților cu putere de decizie nu le rămâne 
decât să agreeze soluțiile, iar apoi sa-
tisfacția unui lucru foarte bine făcut.

www.se.com/ro

Mihaela Gușă, Schneider Electric Romania

Digitizare pentru spitale mai sigure

Arhitectura de comunicație
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Catalog online 
disponibil 24/7
Chiar și în cazul unui program de 
lucru flexibil sau la ore diferite, 
produsele noastre sunt ușor  
de accesat oricând aveți nevoie cu 
doar câteva click-uri. Completat cu 
toate datele relevante despre 
cablurile noastre, catalogul web 
este cel mai bun prieten al vostru.

www.ro-catalogue.prysmiangroup.com

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.

Contactați-ne pentru detalii: 
Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. 
Tel.: +40 329 406633
E-mail: infocables-ro@prysmiangroup.com 
www.prysmiangroup.ro

CENTRE R&D 
ÎN LUME

140
ANI DE 
EXPERIENȚĂ

25

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.

Aplicația CableApp
O soluție profesională pentru 
selectarea precisă și eficientă a 
cablurilor electrice potrivite.
Selectați parametrii doriți și primiți de 
îndată cele mai bune recomandări de 
cabluri. Aplicația noastră autoexplicativă 
cu interfață ușor de folosit nu vă oferă 
doar cea mai bună soluție de cablu 
pentru selecția făcută, aceasta calculează 
și economiile de energie și emisii de 
CO2 luând în considerare dimensiunile 
alternative ale conductorilor și astfel, vă 
ajută să reduceți amprenta de carbon. 

www.cableapp.com

Ușor de folosit

Eficace

Eficientă

Durabilă

Interfață dublă

Informații produse

Filtre de căutare

Comparație cabluri

Fișe tehnice

Generator DoP
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ajută să reduceți amprenta de carbon. 

www.cableapp.com

Ușor de folosit

Eficace

Eficientă

Durabilă

Interfață dublă

Informații produse

Filtre de căutare

Comparație cabluri

Fișe tehnice

Generator DoP
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Noua gamă se caracterizează prin:
 Un nou design 
Aspectul reînnoit reflectă calitatea și prestigiul tabloului de distribuție. Acesta 

vine acum într-o nouă culoare albă, ce oferă un aspect mat, pentru o percepție 
de robustețe.

Semnătura verde „Schneider Electric“ și mânerul schimbat aduc o notă de 
eleganță tabloului electric.

 Rezistență îmbunătățită 
Structura tabloului a fost îmbu-

nătățită în mod semnificativ pen-
tru creșterea eficienței și pentru a 
oferi siguranță utilizatorilor. Ca-
drul și ușile ranforsate fac mai 
ușoară și mai sigură operarea și 
întreținerea tabloului de distribuție, astfel asigurând o funcționare durabilă a aces-
tuia, în orice mediu.
 Calitate și sustenabilitate
Noile tablouri, proiectate și fabricate cu atenție, sunt definite prin calitate și 

grijă față de mediul înconjurător.
Pentru o sustenabilitate crescută, Schneider Electric a eliminat utilizarea am-

balajelor din plastic pentru tabloul de distribuție PrismaSeT. Noul ambalaj eco-
logic minimizează cantitatea de deșeuri și costurile de eliminare a acestora, prin 
utilizarea exclusivă a cartonului reciclat.
 Siguranță sporită 
Ca răspuns la nevoia de siguranță operațională superioară, tabloul de distri-

buție PrismaSet este testat și validat în conformitate cu standardul IEC 61439-1 
& 2 și garantează siguranța și fiabilitatea instalației. Folosit împreună cu noile 
întreruptoare ComPacT, sporește siguranța utilizatorilor.

ComPacT NSX & NSXm – noua generație  
de întreruptoare automate

Datorită celor mai avansate caracteristici digitale și de conecti-
vitate, noile înteruptoare automate sunt mai eficiente energetic, 
ușor de întreținut și rapid de instalat, disponibile până la 630A. 
Aceastea oferă protecție fiabilă împo triva pericolelor electrice, 
potrivite pentru a fi utilizate împreună cu tablourile electrice de 
distribuție PrismaSeT.

Gama ComPacT este optimizată, aduce noi funcții avansate și 
un design ergonomic pentru o instalare și o utilizare mai ușoară, 
precum:
 Un nou design 
Acum, întreruptoarele ComPacT NSX se diferențiază printr-un 

aspect diferit, multifuncțional. Echipamentele vin cu o etichetă 
verde Schneider Elcetric și un comutator nou, ergonomic, pentru o 
operare manuală mai ușoară a întreruptorului.

Introducerea unei plăci frontale semitransparente permite iden-
tificarea rapidă a echipării întreruptorului, dacă sunt în funcțiune 
sau poziționate corect.
 Conectivitate 
Conectivitatea revoluționează și îmbunătățește instalarea, între-

ținerea și modernizarea întreruptoarelor din gama ComPacT.
Noul contact auxiliar wireless minimizează timpul total de ca-

blare, asigură comunicație locală și de la distanță, cu pre-alarme și 
alarme de declanșare, ceea ce permite o eficiență operațională și 
energetică proactivă sporită.

Totodată, accesoriile modulare de tip „plug&play“ extind posi-
bilitățile avansate de monitorizare a rețelei electrice. Astfel, între-
ruptoarele ComPacT utilizate împreună cu un software de mana-
gement energetic devin o soluție Eco struxure Power completă.
 Compatibilitate retroactivă 
  Noua gamă ComPacT păstrează în continuare avantajele 

generației anterioare
Având aceeași formă și dimensiune precum echipamentele pre-

cedente, acestea permit adaptarea ulterioară a întreruptoarelor 
deja utilizate și oferă clienților opțiunea de extindere a capacităților 
pentru ComPacT într-un mod eficient.

 Protecție diferențială integrată
Întreruptoarele din gama ComPacT 

vin cu protecție diferențială integrată în 
Micrologic pentru evitarea electrocută-
rii în instalațiile electrice.

  Tehnologie de rupere  
Roto-activă

O inovație prin care limitarea efecti-
vă a curentului de defect aduce bene-
ficii întregii instalații, în special con-
ductoarelor, prin reducerea efectelor 
produse de scurcircuit, în scopul creș-
terii duratei de viață a instalației elec-
trice.

 Conectori EverLink
Echipamentele din gama ComPacT dispun de conectori Ever-

Link, o metodă inovatoare de conectare a cablurilor cu tehnologie 
brevetată de compensare a fluajului (deformarea lentă a materia-
lului din cauza încălzirii), integrată direct în borne.

Echipamente moderne, sustenabile și 
inovatoare

Tendințele actuale privind creșterea 
consumului de energie electrică con-
duc, în mod evident, la o transformare 
accelerată în domeniul distribuției elec-
trice. Pe măsură ce operațiunile de 
producție devin tot mai complexe, 
crește nevoia de aplicare a unor soluții 
inovatoare în instalațiile electrice.  
În acest scop, Schneider Electric pro-
pune noile oferte  PrismaSeT și Com-
PacT disponibile deja pe piața din 
 România.

PrismaSeT – noua generație de 
tablouri electrice de distribuție

Fiind unul dintre cele mai flexibile și 
complete sisteme modulare de pe pia-
ță, PrismaSeT permite adaptarea cu 
rapiditate la noile cerințe ale utilizato-
rilor.

Tablourile testate și certificate în 
conformitate cu standardele IEC vin în 
două variante: PrismaSeT P și Prisma-
SeT G, disponibile până la 4000 A.

Noile oferte PrismaSeT și ComPacT

Descoperiți mai multe despre noile oferte PrismaSeT și ComPacT  
pe site-ul Schneider Electric Romania: www.se.com/ro.
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Siguranță deplină și flexibilitate 
maximă în utilizare

Firma franceză MARECHAL ELEC-
TRIC a lansat în 2019 primul întrerup-
tor separator detașabil, denumit EVO. 
Grație caracteristicilor sale unice și 
designului inovator, denumit Twist & 
Switch, EVO permite punerea în con-
formitate a mașinilor și echipamente-
lor. EVO este un întreruptor ergono-
mic și modern ce dispune de un 
indicator al poziției contactelor între-
ruptorului.

Designul Twist & Switch face din 
EVO un întreruptor unic pe piața de 
profil. Există numeroase caracteristici 
ale întreruptorului EVO care justifică 
această afirmație: 
 Întreruperea este clar aparentă, 

separabilă și vizibilă; 
 Etanșeitatea IP66/IP67 este au-

tomat asigurată în pozițiile ON și OFF 
și în poziția de separare cu ajutorul 
bușoanelor; 
 Suprafața EVO este netedă, fără 

asperități și fără șuruburi aparente; 
 Dimensiunile EVO și gabaritul 

sunt reduse; 
 Costurile de instalare și timpul de 

oprire sunt reduse; 
 Întreruptorul EVO este rotativ și 

separabil; 
 Întreruptorul EVO oferă o mare 

ușurință și simplitate în utilizare. 

Caracteristici tehnice

 Lăcătuire în poziție OFF;
 Întrerupere clar aparentă, sepa-

rabilă și vizibilă;
 Viteză de rupere independentă 

de forța operatorului;
 Etanșeitate IP66/IP67 în pozițiile 

ON și OFF și în poziția de separare cu 
ajutorul bușoanelor;
 IP4X pentru părțile active;

 Design neted, fără asperități și 
fără șuruburi aparente;
 Disponibil în versiunile 2-3-4-6 

poli + leg.pământ;
 Dimensiune max. 120 mm.

Avantajele EVO

 Simplificare și economie;
 Siguranță garantată 100%;
 Fiabilitate; 
 Ușurință în utilizare; 

 Adaptat mediilor industriale se-
vere;
 Siguranța operatorilor și confor-

mitate cu normele; 
 Ușurință la curățare;
 Posibilitate de racordare de pute-

re și/sau de semnal; 
 Design compact (doză de perete 

la 50° sau 90°). 
Tehnologia de vârf a EVO este do-

vedită și de următoarea schemă con-
structivă:

AC-22A/ AC-23A (18,5 kW)
AC-3 (11 kW)

Etanșeitate IP66/IP67 automată în pozițiile ON și OFF 
(și în poziția de separare cu ajutorul bușoanelor)

Borne de racordare codate
1,2,3,4/N,5,6 precum și pe culori

Brățară  de protecție

Înveliș de poliester cu fibră de sticlă

Bornele de racordare ameliorează 
conductivitatea și rezistența la vibrații

Dublă întrerupere pe pol

Contacte din aliaj de argint 
(tratament anticoroziune)

Disc de siguranță IP4X
Fără posibilitate de 
acces la părțile active 
ale soclului

Mâner ergonomic
Montaj fără șurub

TEHNOLOGIE
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EVO TWIST & SWITCH  
– întreruptor/separator detașabil

www.marechal.com
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Reducerea riscului din centrele de date 
presupune prevenţia și capacitatea de a identifica 
pericolele critice și de a reacţiona rapid. 

Aplicaţiile de securitate cu mai multe niveluri asigură locaţiei 
dumneavoastră protecţia și controlul necesar pentru reducerea 
întreruperilor și a pericolelor de pătrundere neautorizată. 

Pe lângă siguranţă în caz de avarie și sisteme de 
securitate, centrele de prelucrare a datelor trebuie să 
deţină cele mai bune sisteme de detectare a incendiilor. 

Honeywell oferă soluții personalizate 
pentru clădirea dumneavoastră.

CENTRE DE DATE
SIGURE, EFICIENTE 
ȘI REZISTENTE

Pentru mai multe informaţii 
scanaţi codul QR

Honeywell Life Safety România S.R.L.
Str. Salcâmilor, Nr. 2 bis

305500 Lugoj

România

hls-romania.com


