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Îți prezentăm LINKEO C, noul nostru sistem de cablare structurat, dedicat mediului LAN al 
întreprinderilor mici și mari. Unic și inovator, LINKEO C este conceput pentru a oferi instalatorilor 
o soluție completă și confortabilă, cu instalare și întreținere rapide, oferind performanțe înalte și cu 
un termen de garanție de 25 de ani. Descoperă cum soluțiile LINKEO C accelerează procesele de 
instalare și îți permit să economisești timp, precum și să crești productivitatea.

DESIGN UNIC

Alege un conector
cu un design unic fără
precedent, care
nu necesită unelte și
este ușor de utilizat, fără
efort și beneficiezi de
semnătura Legrand.

MONTARE ȘI
REMONTARE RAPIDE

Fiecare conector din
gama LINKEO C poate fi
montat pe cablu în mai
puțin de 1'10".
Și toate celelalte
operațiuni sunt la fel 
de simple.

PERFORMANȚĂ

Alege dintr-o gamă
completă, de la cat. 5e 
la cat. 6A, de conectori
disponibili în versiuni cu
și fără protecție.

Un conector la superlativ
Noul sistem LINKEO C introduce pe piață un conector keystone care nu necesită unelte și 
permite conexiuni rapide în toate categoriile, de la 5e la 6A. Conectorul se montează ușor 
și rapid pe cablu, iar mecanismul său de blocare printr-o singură atingere garantează 
fiabilitate superioară pentru transmisia de date. Designul ecologic și minimalist al 
ambalajului reduce timpul de dezambalare și deșeurile: carton neutru 100%, fără plastic. 

Noile game EasyPact MVS și Easy 
Pact CVS de întreruptoare automate și 
separatoare de sarcină, lansate de 
Schneider Electric, oferă performanțe 
fiabile pentru a satisface majoritatea 
aplicațiilor comune de la 16 la 630A 
(pentru EasyPact CVS) și de la 800 la 
4000A (pentru EasyPact MVS).

Întreruptoarele și separatoarele 
EasyPact oferă echilibrul perfect între 
performanță, preț și calitate. Acestea 
permit conectarea sau deconectarea 
circuitelor electrice și asigură siguran-
ța prin protecția împotriva defectelor 
de scurtcircuit sau suprasarcină, fiind 
potrivite în aplicații precum: protecția 
instalațiilor de iluminat, a motoarelor 
electrice, a rețelelor de distribuție, a 
tablourilor electrice sau a altor consu-
matori.

Fabricate din materiale de calitate 
superioară în fabrici de producție cer-
tificate ISO 9001 și ISO 14000, gama 
de întreruptoare automate EasyPact 
este complet testată și certificată de 
organizații naționale, internaționale și 
terțe în conformitate cu toate standar-
dele de siguranță relevante.

Ca urmare a abordării globale a 
companiei în ceea ce privește respon-
sabilitatea față de mediu, produsele 
respectă toate standardele ecologice 
pentru producție, inclusiv RoHS și 
 REACH, fiind proiectate pentru a fi 
dezasamblate și reciclate cu ușurință.

Gama EasyPact MVS

Caracteristici tehnice
Gama EasyPact MVS este potrivită 

pentru sisteme de până la 690V și ofe-
ră selectivitate completă, asigură coor-
donarea protecției sistemului electric, 
fiabilitatea și continuitatea serviciului.
 Întreaga gamă este clasificată 

pentru o capacitate de rupere (Icu) = 
50 și 65kA, la 440V, timp de 1s;

 Adaptabilitate pentru aplicații de 
până la 690V;
 Construcție cu 3 și 4 poli;
 Setarea online a parametrilor de 

protecție;
 Unitate de control Micrologic, 

care permite monitorizarea curentului 
și a tensiunii.

Echipamentele din gama EasyPact 
MVS au, de asemenea, un design 
compact, modular și acces frontal, 
contribuind la simplificarea comenzi-
lor și ușurința în utilizare.

Pentru o siguranță sporită, echipa-
mentele EasyPact MVS vin cu obtura-
toarele de siguranță cu diferite opțiuni 
de blocare cu cheie și lacăt, asigurând 
protecția utilizatorilor. Toate întrerup-
toarele automate și separatoarele din 
oferta EasyPact sunt concepute pen-
tru a funcționa în strânsă coordonare 
pentru a localiza și reduce impactul 
unei defecțiuni și a maximiza timpul de 
funcționare a instalației.

Gama EasyPact CVS

Caracteristici tehnice
Proiectate pentru a satisface majo-

ritatea cerințelor de protecție din clă-
dirile mici și mijlocii, întreruptoarele 
EasyPact CVS oferă un nivel ridicat de 
performanță și fiabilitate pentru a fi 
sigure în timpul instalării, operării și 
întreținerii. Acestea au următoarele 
caracteristici tehnice:
 Curent nominal cu valori de la 16 

la 630A;

 Capacitate de rupere de la 25 la 
50kA la 400/415V;
 Versiuni cu 3 sau 4 poli;
 3 dimensiuni de gabarit;
 Protecție termomagnetică și elec-

tronică pentru întreaga gamă.
Întreruptoarele robuste sunt pro-

iectate în conformitate cu standardul 
IEC 60947-2 și oferă un indicator de 
poziție a contactului vizibil care se 
poate bloca pentru a asigura siguran-
ța operatorului. Setările de limitare a 
curentului de lucru și protecția termi-
că pot reduce foarte mult solicitările 
asupra echipamentelor cauzate de 
scurtcircuite și efectele asociate 
acestora.

Protecția împotriva punerii la pă-
mânt poate fi asigurată prin instalarea 
unui modul opțional Vigi™ CVS. În ca-
zul unei defecțiuni de circuit, indicato-
rii vizuali simpli ajută personalul de 
întreținere să localizeze rapid între-
ruptorul declanșat și să ia măsuri pen-
tru a corecta problema.

Gamele EasyPact MVS și EasyPact 
CVS de întreruptoare de joasă tensiu-
ne sunt disponibile acum în oferta 
Schneider Electric.

Noile Game EasyPact MVS și EasyPact CVS

Descoperiți mai multe despre noile echipamente EasyPact MVS și CVS  
pe site-ul Schneider Electric Romania:

https://www.se.com/ro/ro/product-subcategory/23859433-intreruptoare-automate-easy-
pact/?filter=business-4-distributie-electrica-de-joasa-tensiune-produse-si-sisteme

Pe măsură ce operațiunile în 
afaceri devin tot mai digitale 
– și mai complicate – crește 
nevoia de energie electrică de 
înaltă calitate și fiabilă.
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Legrand s-a angajat să protejeze mediul înconjurător pe termen lung.
Pentru a-și intensifica eforturile de a reduce amprenta de carbon,
grupul utilizează ambalaje 100% din carton reciclat și elimină
treptat ambalajele de plastic ale produselor sale.

De aceea, toate produsele LINKEO C sunt livrate în ambalaje 100%
din carton reciclat, fără folie de plastic și gata de utilizare. 
Aceast lucru înseamnă că nu pierzi timp cu dezambalarea 
echipamentului și că reduci deșeurile generate în unitatea ta. 

Mai puține deșeuri,
mai mult timp

Montare și
remontare rapide

Conectorul keystone LINKEO C este conceput ca fiecare pas al
procesului de instalare și întreținere să fie rapid și simplu. Fiecare
conector poate fi montat pe cablu în mai puțin de 1 minut și 10 secunde. 
Și poate fi demontat și remontat pe cablu fără unelte și fără deteriorări, 
în numai câteva secunde. Conectorii sunt mereu pregătiți pentru utilizare 
repetată. 

„După ce am aflat care sunt prioritățile tale în acest 
domeniu, înțelegem că ai nevoie să optimizezi timpul de 
instalare.” Director de proiectare în cadrul Legrand, la unitatea Saint-Marcellin din Franța

De la categoria 5e la categoria 6A, performanță 
care răspunde necesităților oricărui client

De la tablouri de conexiuni la prize de capăt, cabluri și cordoane de
conectare, LINKEO C oferă o gamă completă de echipamente pentru
crearea de infrastructuri digitale de înaltă performanță.

În centrul sistemului se află conectorul RJ 45, disponibil în toate
categoriile, de la 5e la 6A, în versiuni cu sau fără protecție.
Codul de culoare vă ajută să le identificați dintr-o privire. 

Cat. 6A STP/UTP 10 Gbits/s Etichetă de blocare gri antracit

Cat. 6 STP/UTP/FTP 1 Gbit/s Etichetă de blocare gri deschis

Cat. 5e STP/UTP 1 Gbit/s Eticheta de blocare albă

Tabloul de conexiuni LINKEO C este livrat standard cu un sistem de gestionare a cablurilor 
situat în partea din spate, cu ajutorul căruia puteți organiza cu ușurință cablurile, obținând 
o instalație curată și ordonată.
De exemplu, pe partea din spate a tabloului, mai multe ghidaje de cabluri mențin cablurile 
organizate și dirijate corect în interiorul cabinetului. O soluție practică, ce facilitează 
operațiunile de întreținere de rutină și limitează deconectările accidentale.  

Gestionare simplă a cablurilor

Conceput pentru a-ți accelera munca, tabloul de conexiuni LINKEO C facilitează instalarea 
și întreținerea. 
Trebuie doar să îl inserezi pe montanții cabinetului, fără a-l înșuruba. 
Tabloul se menține în poziție.
Acum, poți realiza cu ușurință toate operațiunile. Înșurubează fiecare tablou în poziție după 
ce ai realizat corect toate conexiunile.  

Poziționează provizoriu tabloul fără a-l fixa

Asigurarea conectivității de la un capăt la altul

Adaptorul prizei de date pentru conectorul keystone unic: alb, 2 module, zonă de marcare 
pentru identificarea facilă a rețelei informatice.
Îl poți instala pentru coloane și derivații cu conectare rapidă, game de multiprize desktop și 
under-desk, doze cu montaj în podea, îngropat și aparent.  

          Instalare pe termen lung

Legrand are încredere în calitatea soluțiilor sale și garantează timp de 25 de ani performanțele sistemelor noastre de
cablare pe bază de cupru și fibre.
Cu respectarea anumitor condiții, „GARANȚIA PERFORMANȚEI TIMP DE 25 DE ANI” asigură funcționarea corectă a
SOLUȚIILOR LEGRAND DE CABLARE STRUCTURATĂ timp de douăzeci și cinci de ani.  

WARRANTY

Prepoziționarea tabloului pentru o vedere de ansamblu rapidă

Proiectanții LINKEO C au ținut cont de necesitățile tale și au creat un sistem care răspunde cerințelor tale de instalare la 
fața locului. Au optimizat etapele, simplu și eficient.
De exemplu, poți prepoziționa orice tablou de conexiuni LINKEO C pe montanți pentru a obține o imagine de ansamblu a 
instalației tale. Ai identificat o modalitate de a-ți simplifica instalația? Poți face acest lucru rapid și cu ușurință. Nu este 
nevoie să deșurubezi tablourile sau să deconectezi cabluri ori cordoane. Aceste detalii îți permit să economisești timp. 



Soluții Honeywell IP video de înaltă calitate 
pentru sistemele conforme cu NDAA

Într-un mediu cu amenințări tot mai mari din partea actorilor rău intenționați, securitatea cibernetică  
a sistemelor video este critică. Multe dintre tendințele care conduc la securitatea cibernetică în sistemele 
video încep cu reglementările guvernamentale.

John S. McCain National Defense 
Authorization Act 2019 (NDAA), Secți-
unea 889, influențează modul în care 
sistemele video sunt proiectate și fa-
bricate nu doar pentru a fi utilizate în 
Statele Unite, ci și în alte țări. Secțiu-
nea 889 NDAA interzice guvernului 
SUA să achiziționeze echipamente vi-
deo și de telecomunicații de la anumi-
te companii și filialele acestora. În re-
giunea Europei de Est, atât guvernele, 
cât și clienții sunt atenți la expunerea 
subliniată de NDAA.

Camerele IP Honeywell Seria 30, 
Seria 60 și Modum sunt concepute 
pentru a fi utilizate ca parte a sisteme-
lor video care respectă NDAA 2019, 
Secțiunea 889. În plus, gamele noastre 
MAXPRO® și Pro-Watch® VMS/NVR, 
NVR-urile noastre din seria 30 și 
NVR-urile IP ADPRO iFT/iFT -E ur-
mează procesul nostru extins de tes-
tare cibernetică și nu conțin compo-
nente de la niciuna dintre companiile 
evidențiate în NDAA 2019, Secțiunea 
889. Împreună cu camerele Seria 30, 

Seria 60 și Modum, acestea pot fi uti-
lizate pentru a furniza sisteme video 
compatibile cu NDAA 2019, Secțiunea 
889. Aceste game sunt potrivite pentru 
o varietate de aplicații în IMM-uri, în-
treprinderi de nivel entry-level și in-
frastructură critică în care conformita-
tea este esențială, cum ar fi locații 
guvernamentale, utilități, locații co-
merciale premium, campusuri și retail.

Secțiunea 889 NDAA 2019 se con-
centrează pe echipamente de supra-
veghere video și echipamente de tele-

comunicații. Deși nu este un sistem 
video, software-ul și hardware-ul nos-
tru de control al accesului Pro-Watch 
este complet testat cibernetic și nu 
conține componente de la niciuna din-
tre companiile evidențiate în NDAA 
2019, Secțiunea 889. ProWatch, 
 WINPAK și alte programe și hardware 
de control al accesului pot fi utilizate 
cu Pro-Watch VMS/NVR și camerele 
noastre din seria 30 și 60 în sisteme 
integrate compatibile cu NDAA 2019, 
Secțiunea 889.

Produse Honeywell specifice care 
pot fi utilizate ca parte a sistemelor 
conforme cu Secțiunea 889 NDAA sunt:
 Camere IP Seria 30; 
 Camere IP Seria 60;
  Camere termice Modum IP 

pentru detectarea temperaturii 
corpului;

 NVR-uri din seria 30;
  VMS și NVR MAXPRO® și 

Pro-Watch®;
 NVR-uri IP ADPRO iFT/iFT -E;
  Soluția de Securitate integrată și 

administrare Control Acces 
Pro-Watch®;

 Control acces WINPAK®.

Vă prezentăm câteva game de pro-
duse.

Camere IP seria 30

Camerele IP Honeywell Seria 30 pot 
fi utilizate ca parte a unei soluții video 
integrate care vă dă posibilitatea să 
creșteți siguranța și securitatea clădirii 
dumneavoastră. Cu distanță a LED 
Smart IR de 50 de metri, o rezoluție a 
camerei de până la 5 MP și criptare vi-
deo securizată, seria 30 se potrivește 
atât întreprinderilor mici până la mijlo-
cii (IMM-uri), cât și întreprinderilor 
 entry-level care doresc să-și reducă 
costul de răspundere și costul lor total 
de proprietate.

Camere IP seria 60

Camerele din seria 60 sunt supuse 
unor teste stricte de calitate și 
conformi tate cu reglementările în vi-
goare și sunt conforme cu testul și cer-
tificarea produselor de securitate. Ca-
merele din se ria 60 dispun de 
streaming criptat TLS1.2 (HTTPS), 
respectă standardul de securitate a 
datelor din industria cardurilor de pla-
tă (PCI-DSS) și includ un chipset de 
criptare NIST FIPS încorporat. Împre-
ună, aceste elemente ajută la îndepli-
nirea cerințelor din ce în ce mai stricte 
stabilite de departamentele IT pentru 
a proteja întreprinderile împotriva ac-
cesului neautorizat și a distribuirii 
neautorizate de date și videoclipuri.

NVR-uri din seria 30

NVR-urile din seria 30 sunt NVR-uri 
accesibile cu caracteristici complete 
necesare cererilor generale, care ofe-

ră înregistrare la rezoluții video 4K HD 
(UHD). Un utilizator poate alege dintre 
NVR-uri cu 4, 8 sau 16 canale, cu mai 
multe opțiuni de hard disk de până la 
20 TB de stocare internă, pentru o so-
luție ideală și flexibilă. Opțiunile de 
stocare flexibile, performanța ridicată 
de înregistrare și transfer date pe rețea 
și performanța robustă de securitate 
cibernetică fac aceste NVR-uri ideale 
pentru o gamă largă de aplicații de se-
curitate în care conformitatea este 
esențială și datele sunt protejate.

Fiabilitatea, integritatea și încrede-
rea sunt semnele distinctive ale siste-
melor video IP Honeywell pentru a 
oferi clienților produse securizate ci-
bernetic care îndeplinesc reglementări 
stricte și pot funcționa în conformitate 
cu NDAA. Portofoliul video IP al 
 Honeywell include nu numai camere 
IP, înregistratoare video în rețea și so-
luții de stocare în rețea, ci și analize 
video inteligente și sisteme sofisticate 
de management video.
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6. Pe stâlpi se pot monta brațe sim-
ple, duble, triple, cvadruple, în funcție 
de cerințele proiectului.

Stâlpii cei mai solicitați în proiectele 
de iluminat stradal sunt cei de 8 m.
 Sunt recomandați pentru ilumina-

tul stradal pe străzi cu trafic intens, cu 
maxim 2 benzi pe sens, dar și în par-
cări;
 Pentru stâlpii de 8 m sunt reco-

mandate lămpile stradale de minim 
6000 lumeni;
 Diametru bază stâlp: 130 mm;
 Diametru vârf: 60 mm;
 Grosime tablă oțel: 3 mm;
 Dimensiune flanșă: 250x250 mm.

De asemenea, partenerul Gonvarri 
Industries produce și stâlpi Çepaş 
pentru proiectoare cu elevator, preta-
bili în spații deschise, aeroporturi, dar 
şi stâlpi tip special pentru stadioane, 
cu înălțimi de până la 60 m. Acestea 
sunt produse diferențiatoare pe piață, 
de complexitate mare, ce indică o 
înaltă capacitate de adaptare la speci-
ficul proiectelor, sporind eficiența și 
usurința în mentenanța proiectoarelor. 

Capabilitatea de producție stâlpi cu 
design special este deja validată în 
proiecte majore internaționale: în 
 Turcia – Tunelul Eurasia, Aeroportul 
 Hakkari Yüksekov, Aeroportul Balı-
kesir Edremit, în Qatar – autostrada Al 
Rayyan, New Orbital, Al Wakrah, în 
Ucraina și Grecia, realizând proiecte 
complexe de iluminat stradal, cât și 
stadioane. Pe lângă stâlpii de iluminat, 

un alt domeniu complementar în care 
partenerul Consolight excelează este 
cel al parapeților de autostradă, do-
meniu în care sunt deja implicați în 
proiecte de infrastructură aferentă au-
tostrăzii Câmpia Turzii – Ogra, în va-
loare de 3 milioane de euro, dar și în 
proiectul în derulare pentru Centura 
Bucureștiului – Nord și Sud.

Se pot produce și comercializa 
 stâlpi de iluminat cu 2 opțiuni de for-
mă: octogonale sau conice.

Stâlpi octogonali – pentru autostrăzi 
și iluminat stradal, bulevarde, inter-
secții, parcuri, fabrici, șantiere și spații 
de lucru, produse la diferite înălțimi

Stâlpii pentru proiectoare: cu ele-
vator, scară de protecție și scară mo-
bilă. Sunt utilizați în zone deschise, 
precum parcuri, parcări, porturi, 
 aeroporturi.

Stâlpi pentru stadioane și alte faci-
lități sportive: cu scară de protecție.

Stâlpi speciali cu 1, 2, 3 sau 4 brațe 
de dimensiuni diferite, în funcție de 
zona în care sunt utilizați și tipul de 
corpuri de iluminat montate.

CONSOLIGHT vă stă la dispoziție la 
adresa comenzi@consolight.ro pentru 
stâlpi de iluminat standard (3 m – 12 
m), din stoc sau cu livrare rapidă, pre-
cum şi pentru comenzi speciale, adap-
tate proiectelor particulare pe care le 
derulați.

Stâlpii de iluminat Çepaș, produși 
de compania spaniolă Gonvarri Indus-
tries și comercializați de Consolight, 
au un excelent raport calitate/preț și 
îndeplinesc integral standardele euro-
pene, cu certificări ISO în zonele de 
protecție de mediu (ISO 14001:2015, 
Environmental Management System), 
sistem de management al calității (ISO 
9001:2015) și QHSE (ISO 45001:2018, 
Occupational Health and Safety Ma-
nagement).

Gama standard de stâlpi octogonali 
are o acoperire largă, de la 3 m până la 
12 m uzual, iar pentru proiecte speciale 
se pot produce stâlpi până la 20 m. 

Caracteristicile stâlpilor Çepaș 
sunt: 

1. Rezistență la viteza vântului: 90 
km/h, conform standardului în vigoare 
EN 040-5; 

2. Realizați din oțel galvanizat la 
cald, conform standard TS EN ISO 
3834-2, standard EN 10025; EN ISO 
1461; oțel de tip S235 JR, caracteris-
tic materialelor sudate;

3. Tip constructiv cu flanșă: se 
montează cu ajutorul sistemului de fi-
xare prin ancore în fundația din beton;

4. Fixarea stâlpului se face în două 
etape: prima etapă este fixarea siste-
mului de ancorare în beton (dimensiu-
nile fundației se regăsesc în fișa tehni-
că), urmând etapa a doua, fixarea 
stâlpului după întărirea betonului;

5. Stâlpul octogonal se livrează îm-
preună cu ușița de vizitare și sistemul 
de ancorare inclus în preț (buloane și 
șablon de montaj);

STÂLPII DE ILUMINAT ÇEPAŞ,  
COMERCIALIZAȚI DE CONSOLIGHT: 

gama completă, de la dimensiuni și funcționalități standard  
la personalizare în proiecte speciale (stadioane, aeroporturi)

www.consolight.ro

Viața se derulează cu viteză 24 de ore pe zi. Chiar și un singur loc întunecat, în care lumina nu ajunge  
la parametri optimi, poate opri sau cauza pagube în activitățile desfășurate. Stâlpii de iluminat  
sunt elemente importante în derularea continuă a activităților din sectoarele publice sau private.
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INTERACT PRO – soluția ideală pentru 
reîntoarcerea angajaților tăi la birou

Iluminatul este un element extrem de important, mai ales 
la locul de muncă, iar soluțiile moderne pot să creeze un 
mediu atractiv, confortabil și sănătos pentru cei care își des-
fășoară activitatea de la birou. Un sistem de iluminat conec-
tat ajută angajații să controleze mediul în care își desfășoară 
activitatea, să selecteze lumina potrivită pentru ochii lor în 
funcție de sarcina pe care o au de îndeplinit sau momentul 
zilei când își desfășoară activitatea. Iluminatul inteligent sti-
mulează munca, facilitând în același timp productivitatea și 
starea de bine a angajaților, dar și reducerea costurilor.

Interact PRO este un sistem de ilumi nat software inteligent 
dezvoltat pentru întreprinderile mici și mijlocii. Aplicația dis-
pune de o interfață intuitivă, care permite IMM-urilor să con-
troleze și să gestioneze sistemul de iluminat. 

Iluminat inteligent pentru firme și mai inteligente

Proiectat pentru spații de dimensiuni mici și medii, de 
până la 1.000 m2 în birouri și până la 10.000 m2 în spații in-
dustriale, Interact PRO permite conectarea și gestionarea si-
multană a până la 200 puncte de lumină. Software-ul  Interact 
PRO, conectat prin cloud, oferă un portal web, o interfață și 
o aplicație prin care firmele pot controla iluminatul.

Interact PRO se potrivește în toate zonele de lucru:  birouri, 
depozite, spații industriale sau chiar parcări. Senzorii detec-
tează automat prezența unei persoane și declanșează aprin-
derea luminii sau reducerea intensității când respectiva per-
soană pleacă, diminuând consumul de energie și costurile. 
De asemenea, senzorii pot să detecteze automat nivelul de 
lumină naturală și să ajusteze iluminatul în consecință, astfel 
că firmele își pot îmbunătăți semnificativ eficiența energetică. 
Datele de la sistemul de iluminat conectat sunt afișate prin 
interfața și aplicația Interact PRO. Aceasta permite proprie-
tarilor de afaceri să ia decizii informate cu privire la gestiona-
rea consumului de energie și să atingă țintele de sustenabili-
tate, demonstrând astfel responsabilitate socială. În plus, 
platforma IoT Interact permite notificări de tip push și upda-
te-uri de securitate, astfel că sistemul este menținut automat 
la zi. Aplicația are acces la mai multe date și informa ții, ceea 
ce înseamnă că Interact PRO poate să ajute IMM-urile să ia 
decizii mai bune despre cum să-și facă afacerea mai produc-
tivă și, în același timp, un loc mai plăcut pentru angajați.

Instalare rapidă

Instalarea sistemului de iluminat, conectat wireless cu o 
aplicație, înseamnă că acesta poate fi setat mai rapid decât 
sistemele de iluminat tradiționale. Software-ul și gateway-ul 
Interact PRO funcționează perfect cu corpurile de iluminat, 
lămpile și senzorii Interact Ready de la Philips, pentru a crea 
o infrastructură de iluminat conectat care oferă instalatorilor 
o tranziție sigură la iluminatul conectat.

Interact PRO permite profesioniștilor în iluminat să ofere 
servicii cu valoare adăugată deoarece prin intermediul 
interfe ței se pot efectua diagnosticări ale sistemului de ilumi-
nat de la distanță. Aceasta le permite să identifice cu ușurin-
ță orice problemă la sistemul de iluminat, să facă recoman-
dări clienților lor și să evite deplasările fără rost la sediul 
clienților.

După o perioadă în care majoritatea angajaților au lucrat de acasă sau în sistem hibrid, lucrurile încep 
să revină la normal, iar clădirile de birouri redevin locurile dinamice și vibrante unde oamenii muncesc 
în echipe, colaborează și schimbă idei, contribuind la dezvoltarea activității. Marea reîntoarcere la birou 
vine cu o serie de noi provocări ce țin de siguranță și confort.

Pentru mai multe detalii vizitați https://www.interact-lighting.com/ro-ro/what-is-possible/interact-pro 

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 6,9 miliarde de euro în 2021, avem o echipă de 
aproximativ 37.000 de angajaţi în peste 70 de ţări. 

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.

Componentele sistemului

Șipcă Philips CoreLine Lampă Philips CoreLine Aparat de iluminat Philips 
CoreLine High bay Panou Philips CoreLine Panou încastrat Philips 

CoreLine
Lampă subțire Philips 

CoreLine

Philips CoreLine montat 
la suprafață Canal Philips CoreLine Philips CoreLine rezistent 

la apă Philips Flex Blend Philips Gentle Space Spot LED Philips Master 
Connect

Tub LED Philips Master 
Connect Philips Maxos Fusion LED industrial Philips 

Maxos Philips Pacific LED Philips Power Balance Kit de conectare Philips 
RF-DALI

Philips Slim Blend Philips True Level Philips True Line Philips Keyline
Senzor wireless Philips 
(CM IP42 WH, IA CM 

WH 10/1, LCN3110/05, 
LCN3120/05)

Întrerupător wireless 
Philips (UID8470 & 8480)

Nivelul de întreprindere

Aplicația Interact 
PRO

Portalul wireless Interact 
(LCN 1850/05)

Bridge  
de conectivitate  
(LCN 1860/05)

Aplicația Software-ul 
Interact

Aplicația mobilă 
pentru spațiul de 

lucru și management

Fundația Nivel avansat

Aplicația Interact 
PRO

Aplicația Interact 
PRO

Portalul wireless 
Interact  

(LCN 1840/05)
Portalul Interact PRO

Iluminat disponibil de la:
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Abordarea sistematică  
a monitorizării puterii

Gateway-ul 7KN Powercenter 3000 
oferă companiilor o abordare sistema-
tică a colectării și grupării valorilor 
electrice, cum ar fi curentul, tensiunea 
și energia de la până la 40 de dispozi-
tive de protecție SENTRON de nivel 
inferior, comutare, măsurare și mo-
nitorizare. Protocoalele standard,  
cum ar fi PROFINET, PROFIBUS și 
Modbus, transmit valorile către 7KN 
Powercenter 3000, unde starea indivi-
duală, statisticile și valorile măsurate 
sunt grupate în pachete de date, ceea 
ce reduce semnificativ volumul de 
transmisie. Pentru prelucrare, vizuali-
zare și evaluare ulterioară, datele gru-
pate sunt transmise către o interfață 
web integrată, către sisteme locale de 
management al energiei, cum ar fi 
SENTRON Powermanager sau direct 
către sisteme de operare IoT des chise, 
bazate pe cloud, cum ar fi SENTRON 
MindSphere. 

Configurare 

7KN Powercenter 3000 poate fi 
configurat prin SENTRON Powercon-
fig. Parametrizarea are loc în fereastra 
normală a proiectului, în timp ce toate 
setările de securitate sunt efectuate 
prin vizualizarea tab-ului „Securitate“. 
Utilizatorul nu numai că poate confi-
gura, dar și iniția manual transmisia de 
date. Ciclurile reglabile asigură, de 
asemenea, transmiterea automată a 
pachetului de date către sisteme de 
nivel superior. 

Comunicație

7KN Powercenter 3000 servește ca 
o interfață de comunicație sigură și 
universală, atât în sistemele de moni-
torizare locale, cât și într-un cloud. În 
plus, interfața de comunicare bazată 
pe IP poate fi utilizată ca o interfață 
LAN sau telefon mobil fără fir. Întregul 
acces de comunicare la și de la aplica-
ții de nivel superior, de exemplu la 
SENTRON Powermanager, are loc 
complet printr-o singură adresă IP.

Punerea în funcțiune, funcționarea 
activă și setările de securitate sunt, de 
asemenea, simplificate pentru tabloul 
de distribuție datorită unei singure in-
terfețe de comunicare. Comunicarea 
cu cloud-ul MindSphere are loc 
 printr-un gateway unic, securizat și, 

astfel, garantează o securitate ridicată 
a datelor. Sistemele deja existente de 
monitorizare a puterii pot fi extinse cu 
o conexiune în cloud în orice moment. 
Prin intranet sau acces la internet este 
posibil să accesați sistemele de evalu-
are atât în interiorul, cât și în afara 
proprietății.

Disponibilitate ridicată a sistemului 

7KN Powercenter 3000 oferă o 
abordare sistematică pentru detecta-
rea și gruparea datelor pentru crearea 
unei operațiuni eficiente din punct de 
vedere energetic și nesigure. Utilizato-
rul primește informațiile de stare pe 
tabloul de distribuție nu numai direct 
la fața locului: datorită accesului de la 
distanță, datele privind distribuția 

SENTRON 7KN PowerCenter 3000 
– Managementul inteligent al energiei 

în portofoliul SENTRON

energiei electrice, inclusiv toate valori-
le și statisticile, pot fi revizuite în orice 
moment, independent de locație. În 
plus, permite controlul distribuției 
energiei electrice, precum și întreține-
rea preventivă. Semnalele de alarmă 
fac rapid utilizatorul conștient de de-
fecțiuni, în timp ce informațiile de sta-
re permit identificarea rapidă și ușoa-
ră a defecțiunii. Astfel, defecțiunile 
sunt identificate și pot fi remediate 
rapid în timp util, ceea ce garantează o 
disponibilitate ridicată a sistemului.

Digitalizarea valorilor energetice 

Pentru companii, 7KN Powercenter 
3000 este o soluție eficientă pentru 
subiectele de monitorizare a puterii și 
digitalizarea acesteia. Toate informați-
ile sub formă de valori energetice, sta-
tistici, avertizări sau limite sunt afișate 
transparent utilizatorului în browser, 
prin aplicația de telefonie mobilă, în 
sistemele de management al energiei 
sau în aplicații cloud. Preprocesarea 
inteligentă a datelor relevante (date in-
teligente) prin gruparea stării individu-
ale, a statisticilor și a valorilor măsu-
rate în pachete de date compacte 
reduce cheltuielile generale și costuri-
le de transmitere. Opțiunile ușoare de 
integrare, de exemplu prin conexiuni 
LAN wireless, minimizează, de aseme-
nea, costurile de investiții în domeniul 
infrastructurii IT. În combinație cu 
economiile potențiale rapide, se asi-

gură amortizarea rapidă a investiției, 
asigurând în același timp detectarea 
continuă a valorilor de putere și redu-
cerea costurilor cu energia și a emi-
siilor de CO2 în timpul operațiunilor.

Varietate de opțiuni de evaluare

Cu 7KN Powercenter 3000, datele 
incluse pentru evaluare sunt transmise 
către diferite sisteme. Interfața web 
integrată permite astfel o vizualizare 
bine organizată a datelor în toate echi-
pamentele terminale, de la PC la 
smartphone. Configurația widget-ului 
personalizabil asigură adaptarea spe-
cifică utilizatorului a vizualizării. Siste-
mele locale de monitorizare a puterii, 
cum ar fi powermanager-ul  SENTRON, 
pot fi, de asemenea, conectate la 7KN 
Powercenter 3000. În plus, datele pot 
fi salvate în sisteme de operare IoT 
deschise, evaluate independent de 
 locație și prelucrate ulterior. Prin 
 intermediul aplicațiilor cloud relevan-
te, sunt posibile analize cuprinzătoare 
în orice moment și chiar în diferite lo-
cații. 

Aplicații potențiale  
în diferite sectoare industriale

Platforma de date IoT bazată pe 
cloud 7KN Powercenter 3000 este o 
soluție de digitalizare pentru distribu-
ția energiei electrice în industrie, in-
frastructură și clădiri, prin care in-

frastructura rețelei de comunicații 
facilitează punerea în funcțiune a sis-
temelor de distribuție a energiei elec-
trice medii și mari, mai ales în clădiri 
de mari dimensiuni. Posibilitățile flexi-
bile de aplicare oferă, mai presus de 
toate, companiilor mici și mijlocii o in-
troducere ușoară în gestionarea ener-
giei independentă de locație și digitali-
zarea distribuției de energie electrică. 
În cadrul managementului proceselor, 
7KN Powercenter 3000 își asumă par-
tea operativă a producției, clădirii sau 
infrastructurii, de exemplu. Ca aplica-
ție în gestionarea energetică a unui sis-
tem de distribuție a energiei electrice, 
aceasta prevede detectarea, controlul 
și transparența fluxurilor de energie. 
Pentru utilizarea în întreținere și ser-
vice, măsurile de furnizare și asigurare 
a alimentării cu energie electrică sunt 
indicate utilizatorului. 

Standarde cheie

Sentron 7KN Powercenter 3000 
respectă, printre altele, următoarele 
standarde:
 Managementul energiei și auditu-

rile energetice în conformitate cu ISO 
50001;
 Certificări inițiale și recertificări 

în conformitate cu cerințele de audit 
ale ISO 50003.

Platforma de date IoT bazată pe cloud 7KN Powercenter 3000 extinde gama Siemens de soluții de 
digitalizare. De asemenea, oferă firmelor mici și mijlocii o intrare flexibilă și eficientă în gestionarea 
energiei, în conformitate cu EN 50001. Valori precum curentul, tensiunea, energia și starea sunt 
măsurate de dispozitive capabile de comunicare, de exemplu dispozitivele de măsurare SENTRON 7KM 
PAC sau întrerupătoarele de circuit de caz turnate SENTRON 3VA și transmise platformei de date.  
Acolo sunt pregătite în pachete de date inteligente (date inteligente) pentru vizualizare și evaluare. 

www.siemens.com
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Murrelektronik vă sprijină în acest 
demers – cu automatizarea descentra-
lizată în cadrul unui sistem modular.

Simplu şi inteligent: adaptat nevoi-
lor clientului.

Pregătiți pentru viitor în toate do-
meniile.

Automatizare fără panou de comandă

În câmp, descentralizare, folosirea 
modulelor, combinarea tehnologiilor, 
folosirea eficientă a energiei, reduce-
rea gradului de complexitate și simpli-
ficare. Și găsirea de soluții inteligente.

Asta reușește Vario-X să facă: auto-
matizare 100% descentralizată, fără 
panou de comandă!

Vario-X este o platformă de auto-
matizare, flexibilă și scalabilă în mod 
consecvent, cu maximă deschidere și 
performanță pe toate nivelurile și pen-
tru toate interfețele.

Viitorul automatizării nu prevedere 
panouri de comandă.

„Vario-X este o platformă de auto-
matizare, flexibilă și scalabilă în mod 
consecvent, cu maximă deschidere și 
performanță pe toate nivelurile și pen-
tru toate interfețele. Viitorul automati-
zării nu prevedere panouri de coman-
dă și aer comprimat – ci conectare la 
rețea, ștechere și rentabilitate a costu-
rilor“, spune Olaf Prein, Head of Glo-
bal Business Unit Automation at 
Murrelektronik.

Simplu și inteligent

Vario-X este o platformă modulară 
de automatizare care poate fi asam-
blată conform nevoilor și poate aduce 
toate componentele de automatizare 
direct la locul acțiunii.

Astfel asigură, la integrarea impe-
cabilă a servopropulsiilor descentrali-
zate, un management fiabil al tensiu-
nii, semnalului și datelor. Pentru prima 
dată, toate funcțiile de automatizare 
pot fi implementate complet descen-
tralizat – fără panou de comandă. 
Carcasele robuste cu tipul de protecție 
IP67 (rezistent la apă/praf) sunt co-
nectate simplu una lângă cealaltă 
 într-o magistrală backplane robustă 
cu profil structural integral al utilajului. 
Astfel, întreaga stație poate fi conecta-
tă fără altă protecție în toate sistemele 
de profiluri uzuale și rezistă în cazuri 
extreme, chiar și la solicitarea în cazul 
călcării pe carcase.

Efecte secundare pozitive în ceea 
ce privește eficiența energetică și ne-
cesarul de spațiu: când panourile de 
comandă devin redundante, nu mai 
este nevoie de răcire și se eliberează 
mai mult spațiu de producție, care 
poate fi utilizat pentru echipamentele 
de producție cu valoare adăugată, 
precum roboți.

Geamănul digital pentru planificare, 
instalare, operare și service

Vario-X nu reprezintă doar o magis-
trală backplane, unități de comandă, 
cabluri și alte elemente similare. Insta-
lația automatizată cu Vario-X are încă 
de la început un geamăn digital. O co-
pie mobilă 1:1 a instalației reale, care 
include toate funcțiile și toți parametrii 
sistemului ulterior – și asta încă din 
faza de proiect, chiar înainte de a fi 
comandată sau montată prima com-
ponentă mecanică.

Cel mai important pas  
privind transformarea digitală

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

În lumea automatizării, nicio piatră nu rămâne neîntoarsă. Practic, totul este sub observație.  
Iar obiectivele sunt deja stabilite: planificare digitală, instalare și punere în funcțiune mai simplă  
și mai rapidă, rentabilitatea costurilor și sustenabilitatea.

Olaf Prein, Head of Global Business Unit 
Automation at Murrelektronik

VARIO-X

Parte a suitei software
Caneco ONE

Calcul și dimensionare de circuite
  Caneco BT calculează curenți de scurtcircuit, căderi de tensiune, secțiuni de cabluri etc., în 

conformitate cu 17 standarde internaționale, inclusiv IEC 60364.
  Calculează și alege cele mai economice echipamente dintr-o bază de date multiproducători: 

ABB, EATON, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, LEGRAND etc.

Selectivitate și coordonare
  Caneco BT oferă o analiză bazată pe curbe de declanșare și tabele ale producătorilor.

Schimb eficient de date
  Caneco BT permite importul/exportul de date din fișiere Excel, schimbul bidirecțional de date 

cu aplicații Revit® și AutoCAD®, exportul schemelor monofilare gata dimensionate, în  
software-ul SEE Electrical și SEE Electrical Expert, unde sunt convertite automat în scheme 
multifilare. 

Neutralitatea la licitații
  Caneco BT operează cu o metodă brevetată „Pseudo Generic Object“ (PGO). Această metodă 

permite unui proiectant să respecte cerințele de neutralitate în cadrul licitațiilor și consultărilor.

Software pentru calculul și dimensionarea instalațiilor electrice de Joasă tensiune

www.cadelectric.ro/caneco/
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multe cauze includ transportul intern 
între etapele de producție individuale 
și faptul că personalul rămâne indis-
pensabil în multe puncte din lanțul de 
producție. 

Producția în Europa Centrală și de 
Est este făcută de către afaceri mici și 
mijlocii. „Mulți producători încearcă 
să-și îmbunătățească procesele de 
producție pentru a păstra o porțiune 
mai mare din lanțul de producție pe 
plan intern“, spune Jakob Miazga, Se-
nior Area Sales Manager, COPA-DATA 
CEE/ME. „Ei se folosesc acest aspect 
ca o oportunitate de a se dezvolta din 
furnizori de piese în parteneri de sis-
tem, îmbunătățind relațiile cu clienții“.

În cadrul mașinilor de producție in-
dividuale, un grad ridicat de automati-
zare oferă deja rate excelente de pro-
ductivitate. În schimb, interacțiunea 
dintre echipamentele de producție 
existente în operațiunile intersectoria-
le arată adesea un potențial semnifi-
cativ de îmbunătățire. Toate echipa-
mentele de producție ar putea fi 
integrate cu un sistem cuprinzător de 
automatizare a fabricii pentru a crea o 
unitate mai agilă și mai receptivă. Pro-
vocarea este că echipamentele din 
atelierele companiilor producătoare – 
mașinile, hardware-ul de control și 
software-ul – au fost de obicei dezvol-
tate organic de-a lungul multor ani, 
poate chiar de câteva decenii.

O platformă software independentă

Sistemele de control al procesului 
comunică cu echipamentele de control 
ale mașinilor individuale implicate în 

procesul de producție. Acest lucru le 
permite să monitorizeze procesul și să 
controleze întregul lanț de producție. 
„Toți marii producători de sisteme de 
control industriale oferă de asemenea 
sisteme de control al procesului“, con-
firmă Jakob Miazga. „Multe dintre ele, 
însă, sunt optimizate pentru cerințele 
din anumite industrii sau limitate la uti-
lizarea cu hardware-ul fabricat de 
producătorii lor“.

În schimb, platforma software zenon 
este un produs COPA-DATA, un produ-
cător independent din Austria. Platfor-
ma folosește mai mult de 300 de drive-
re pentru a comunica cu componente și 
sisteme de la toate brandurile. 

zenon a fost dezvoltat și îmbunătățit 
în permanență de către COPA-DATA în 
decursul mai multor decade. Cu un 
grad excepțional de ridicat de auto-
matizare, acesta ușurează gestionarea 
și operarea unităților de producție 
complexe. Mai mult de atât, zenon 
simplifică partea de inginerie și men-
tenanță. Acest lucru permite compa-
niilor să se adapteze situațiilor opera-
ționale neprevăzute. 

Spre deosebire de multe alte siste-
me de control al procesului, zenon nu 
este un pachet specific unei singure 
industrii, ci a fost folosit încă de la în-
ceput de industrii multiple. Datorită 
acestui fapt, zenon aduce la un loc o 
vastă experiență, inteligență, înțelege-
re a cerințelor și reglementărilor și a 
integrării dispozitivelor din diverse 
zone de aplicare – de la fabricarea de 
automobile și echipamente la produc-
ție farmaceutică, furnizare de energie 
și automatizarea clădirilor. 

Automatizare completă  
pentru unitățile existente 

zenon facilitează integrarea dispo-
zitivelor și sistemelor existente. Plat-
forma software vine complet echipată 
cu un PLC integrat. Acest lucru simpli-
fică foarte mult integrarea mașinilor, a 
echipamentelor de manipulare și a lo-
curilor de muncă manuale, precum și 
a intralogisticii și a senzorilor supli-
mentari cu soluții globale de automati-
zare.

Pentru a facilita acest aspect, zenon 
implementează concepte de control 
unificate. Astfel se ușurează controlul 
și operarea unităților complexe de 
 fabricație, asamblare și ambalare 
printr-un grad ridicat de automatizare. 
De asemenea, devine posibilă integra-
rea alimentării cu energie și a tehnolo-
giilor pentru construcții. zenon îmbu-
nătățește în acest mod eficiența întregii 
unități de producție în timp ce reduce 
costurile pentru energie și ajută la 
conservarea resurselor. 

Inginerie fără programare

Prin folosirea zenon, implementa-
rea de proiecte dificile cu funcționali-
tăți complexe nu necesită cunoștințe 
de software avansate. Integratorii de 
sistem pot crea proiecte fără progra-
mare, doar setând parametri. Partea 
de inginerie mai poate fi simplificată și 
accelerată prin asamblarea de Smart 
Objects. Aceste micro-proiecte zenon 
prefabricate și ușor de folosit pot fi 
salvate în biblioteci pentru a fi folosite 
la nevoie. 

Niels Bohr, fizician și laureat al 
Premiului Nobel, a declarat: „Predic-
țiile sunt foarte dificil de făcut, mai 
ales dacă vorbim despre viitor!“. 
Pentru a se adapta la cerințele și 
schimbările impredictibile din piață 
într-un mod agil și dinamic, industria 
producătoare are nevoie de flexibili-
tate maximă, chiar și atunci când este 
sub o presiune imensă în ceea ce pri-
vește competiția globală pentru a re-
duce costurile. 

Automatizarea e la mare cerere

Pentru a preîntâmpina aceste pro-
vocări, companiile pot beneficia de pe 
urma automatizării complete a proce-
sului de producție. Viziunea de ghida-
re este ca întreaga fabrică să funcțio-
neze ca o singură mașină. Derivând 
instrucțiunile necesare pentru mașini, 
echipamente de manipulare, facilități 
de transport și echipamente de testare 
direct din datele de produs și contract, 
scopul este de a controla și monitoriza 
central toate activitățile. 

În producția industrială, unitățile 
care se conformează acestei descrieri 
deja există. Rafinăriile, fabricile de ci-
ment și laminoarele de oțel funcțio-
nează după acest principiu. Ele sunt 
controlate și monitorizate din camere 
de control centrale încă de la alimen-
tarea cu materie primă până la livrarea 
produsului finit. În industria automoti-
ve, mașinile și punctele de lucru ma-
nual se află de obicei în legătură cu 
procesele de manipulare și cele intra-
logistice, pentru a forma linii întregi de 
fabricație sau asamblare. 

Unități de producție complet inte-
grate cu concepte de control unificate 
vin cu beneficii în ceea ce privește efi-
ciența, stabilitatea proceselor, rapor-
tarea și trasabilitatea. Includerea teh-
nologiei pentru imobile și alimentarea 
cu energie pot îmbunătăți eficiența ge-
nerală a echipamentelor dintr-o unita-
te de producție. 

O multitudine de cerințe

În alte segmente ale industriei pro-
ducătoare această complexitate ope-
rațională nu este la fel de des întâlnită. 
Motivele sunt date de produsele care 
sunt alcătuite din piese diferite și de 
diversitatea proceselor individuale im-
plicate în procesul de fabricație. Mai 

Preîntâmpinați viitoarele provocări 
din fabricație și asamblare

Mulți ani au trecut de când termenul de Industry 4.0 a fost folosit public pentru prima dată în 2011  
la târgul Hannover Messe. În orice caz, unitățile de producție care se optimizează singure sunt puține. 
Platforma software zenon de la COPA-DATA permite companiilor din toate industriile să își combine 
echipamentul de producție eterogen – chiar și cel care a fost dezvoltat în timp – pentru a forma unități 
de producție cu un grad ridicat de automatizare de la un capăt la altul. Eficiența fabricilor de acest fel 
este îmbunătățită de capacitatea zenon de a integra manipularea și procesele intralogistice, precum și 
automatizarea energiei și a clădirilor. 

Creați sisteme de producție holistice prin programe digitale de reîntinerire

Platforma software zenon permite integratorilor de sistem să creeze sisteme de producție 
complexe cu o infrastructură centralizată. Acest lucru îmbunătățește eficiența  

și flexibilitatea unităților de producție, minimalizând mentenanța.

Datorită vizualizării flexibile și intuitive care afișează toate componentele  
unei unități de producție, zenon facilitează luarea rapidă și precisă a deciziilor,  

ușurând în același timp procesul de depanare.
Jakob Miazga, Senior Area Sales Manager, 

COPA-DATA CEE/ME
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zenon oferă în plus Application 
Sets. Probabil cel mai relevant dintre 
acestea pentru producție este setul 
„Line Management“, folosit pentru a 
crea linii inteligente de fabricație, 
asamblare și ambalare. Alte Applica-
tion Sets există pentru a simplifica, de 
exemplu, integrarea managementului 
energetic și automatizarea clădirilor. 

Crearea proiectelor de automatiza-
re prin setarea parametrilor și conec-
tarea blocurilor software modulare nu 
numai că ușurează implementarea sis-
temelor de control cuprinzătoare cu 
un grad ridicat de automatizare. Sim-
plifică, de asemenea, mentenanța și 
modificările ulterioare. Mai mult de 
atât, reduce efortul necesar imple-
mentării conceptelor de control noi și 
unificate dintr-o întreagă fabrică. 
Acest fapt reduce la rândul său timpul 
și efortul necesar pentru training-ul 
operatorilor și îmbunătățește siguran-
ța în operare. 

Utilizarea know-how-ului

Ca platformă software complexă 
care se adresează diferitelor industrii, 
zenon face funcționalitățile create 
pentru o anumită industrie disponibile 
pentru utilizatorii din toate industriile. 
Printre acestea se află producția ori-
entată pe loturi, care este în concor-
danță cu standardul ISA 88, creat iniți-
al pentru industriile Food & Beverage 

și cea farmaceutică. Aici se regăsesc 
seturi de parametri sub formă de rețe-
te. Acestea sunt separate de funcțio-
nalitățile de bază ale unităților asocia-
te, ceea ce face mai ușoară modificarea 
și testarea chiar și a seturilor foarte 
complexe de parametri. Acest lucru 
facilitează introducerea de noi produ-
se în unitățile existente prin simpla 
modificare a unei rețete și fără să se 
intervină în software-ul PLC. 

Extindere peste mai multe locații  
și limbi utilizate

Utilizarea vizualizării HTML5 în ze-
non face ca monitorizarea și controlul 
mașinilor individuale sau liniilor întregi 
să fie independent de hardware-ul 
HMI utilizat. Acest fapt face monitori-
zarea unităților de producție ușoară și 
independentă de locație. Tehnicienii 
de service pot, de exemplu, să obțină 
acces securizat la echipamente de la 
distanță pentru a determina dacă este 
nevoie de o intervenție la fața locului. 

Soluția bazată pe cloud zenon 
 Service Grid IoT permite monitorizarea 
și controlul a linii întregi sau unități de 
producție indiferent de locație. Acest 
lucru facilitează operarea eficientă a 
mai multor unități de producție lucrând 
autonom dintr-o singură locație centra-
lă. Abilitatea de a controla o fabrică 
dintr-o altă locație permite o derulare 
stabilă a proceselor în perioade dificile; 

de exemplu, atunci când există o lipsă 
de personal într-o anumită locație. 

zenon suportă colaborarea dintre 
personalul din diferite țări prin dis-
play-uri cu formate și setări de limbă 
specifice utilizatorilor. Limba poate fi 
selectată chiar și în timp ce un raport 
este în curs de creare. 

Securitatea este cheia

Datorită digitalizării aflate în curs, 
protecția la accesare și securitatea da-
telor sunt noțiuni din ce în ce mai im-
portante pentru industria producă-
toare. zenon utilizează stocarea și 
gestionarea centrală a datelor folosind 
metode de criptare moderne și autori-
zarea multi-nivel și mecanisme de au-
tentificare. Astfel sunt protejate unități-
le de producție și seturile de parametri 
împotriva accesului neautorizat. 

Toate procesele pot fi complet tra-
sate în cazul în care apar plângeri din 
partea clienților. Parametrii critici ai 
rețetelor sau schimbările de parametri 
pot fi documentate în siguranță folo-
sind o semnătură electronică.

Reîntinerire prin date și digitalizare

zenon permite industriei producă-
toare să-și revitalizeze unitățile de 
producție, folosind date și digitalizare 
pentru a deveni apte să facă față vii-
toarelor provocări. Luând aceleași 
măsuri, producătorii pot reduce cos-
turile pentru energie, pot combina mai 
multe locații pentru a forma o unitate 
de operare complexă și pot pune 
mentenanța în regim stand-by – toate 
acestea cu cel mai înalt standard de 
securitate. 

„Nu există o soluție standard, fieca-
re caz trebuie să fie adaptat pentru a 
se potrivi diferitelor cerințe și circum-
stanțe individuale“, evidențiază Jakob 
Miazga. „Așadar, zenon oferă o flexi-
bilitate aparte, iar experții din indus-
trie care fac parte din companiile 
membre ale Comunității globale de 
parteneri COPA-DATA pot ajuta la va-
lorificarea punctelor forte ale zenon 
pentru a construi sisteme de producție 
care să funcționeze ca un întreg”.

Detalii şi contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

Pe lângă gradul ridicat de automatizare, zenon oferă diferite opțiuni pentru monitorizarea 
mobilă și reacții rapide. Arhitecturile bazate pe cloud și vizualizarea web facilitează 

operarea tuturor segmentelor unităților de producție, de la camerele de comandă-control 
sau PC-uri de birou aflate la distanță, precum și accesul securizat prin dispozitive mobile.

METAL SHOW & TIB, expoziția de 
referință pentru prelucrarea metale-
lor, tehnologiilor și echipamentelor in-
dustriale organizată de EUROEXPO 
Fairs și Romexpo, își redeschide porți-
le în format fizic. 

Între 11 şi 14 mai 2022, în pavilio-
nul B2 de la Romexpo Bucureşti, liderii 
și profesioniștii industriei se vor reuni, 
după 3 ani, pentru a discuta aplicat 
despre produsele, tehnologiile, inova-
țiile și soluțiile eficiente parteneriate-
lor de business de lungă durată, po-
trivit conceptului The Future of 
Technology. Totul într-un singur loc!

Te invităm la Marea întâlnire indus-
trială să ne revedem și să discutăm 
constructiv despre ce s-a schimbat în 
piață, care este noua paradigmă de 
colaborare în industrie, despre efecte-
le timpilor de livrare în contextul pan-
demiei și al conflictului extern. 

Timp de 4 zile, 
 Vezi produsele și compari ofertele 

a sute de companii expozante, care vin 
cu cele mai bune branduri de pe piață; 
 Obții informații direct de la sursă 

și consultanță de specialitate de la re-

prezentanții companiilor, prin discuții 
față în față; 
 Transmiți comenzi, negociezi și 

profiți de prețuri și condiții preferenți-
ale oferite doar pe perioada expo-
ziției. 

CONSULTANȚĂ DE PROCES SOFTWARE DE INGINERIE IMPLEMENTARE SUPORT GLOBAL

Modelează ingineria viitorului.

Ușurință în utilizare, performanță puternică: Lasă noua Platformă 

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

utilizator complet nouă cu aspect întunecat practic, un meniu 

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

suplimentare bazate pe cloud deschid noi posibilități pentru 

dumneavoastră de colaborare între echipe.

Descoperă mai multe:

www.eplan.co.uk/itsinyourhands

It’s in your hands!

Să ne concentrăm asupra utilității
Platforma EPLAN 2022

CONSULTANȚĂ DE PROCES SOFTWARE DE INGINERIE IMPLEMENTARE SUPORT GLOBAL

Modelează ingineria viitorului.

Ușurință în utilizare, performanță puternică: Lasă noua Platformă 

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

utilizator complet nouă cu aspect întunecat practic, un meniu 

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

suplimentare bazate pe cloud deschid noi posibilități pentru 

dumneavoastră de colaborare între echipe.

Descoperă mai multe:

www.eplan.co.uk/itsinyourhands

It’s in your hands!

Să ne concentrăm asupra utilității
Platforma EPLAN 2022

METAL SHOW & TIB – The Future of Technology 
revine pe scenă între 11 și 14 mai 2022

Accesul este gratuit, pe baza invitației electronice descărcate de pe site-ul oficial www.metalshow-tib.ro.

Nu rata Marea întâlnire industrială din 11-14 mai 2022!
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Scanați codul și descoperiți 
lumea perfectă a gestionării 
cablurilor în instalații 
fotovoltaice -  Vă așteptăm!

Produsele HellermannTyton conectează, fixează, izolează, protejează și identifică cablurile în 
instalațiile fotovoltaice - oferind siguranță, fiabilitate și durabilitate fără egal - indiferent de cât de 
dure sunt condițiile în care acestea sunt aplicate. 

Fie că sunteți în căutarea unui colier de cabluri mai fiabil, a unei identificări mai durabile sau a unui 
proiectant cu experiență care să acționeze în calitate de consilier, concentrându-se pe costul total 
al energiei, HellermannTyton are expertiza la care puteți apela pentru a vă ajuta să vă mențineți 
cheltuielile operaționale la un nivel cât mai scăzut. 

Clienți din întreaga lume beneficiază de produsele noastre prin creșterea eficienței și prelungirea 
duratei de viață a instalațiilor fotovoltaice. Portofoliul nostru oferă numeroase produse, printre care:
• Cleme de fixare pentru muchii dintr-una sau două piese - EdgeClip
• Clemă metalică pentru muchii
• Coliere de cabluri din material PA11
• Etichete de identificare TAGPU
• Clemă P cu clichet

Expertiza 
noastră în 
gestionarea 
cablurilor  
aduce lumină 
în industria 
solară

Reduceți cheltuielile operaționale (OPEX) prin 
managementul corect al cablurilor de la bun început

www.HellermannTyton.com/ro

• Proiectate pentru mânunchiuri mari de cabluri și 
conductori

• Adecvat pentru mânunchiuri de cabluri de tip scară
• Material poliuretanic, robust și durabil
• Pregătit pentru imprimare prin transfer termic sau fasciul 

laser
• Temperatură de funcționare: între -25 °C și +105 °C
• Fără halogeni

Pentru mai multe informații vizitați site-ul nostru:
www.HellermannTyton.com/ro/TAGPU

• Aplicare facilă manuală
• Făcut din oțel inoxidabil
• Temperatură de funcționare: între -80 °C și +538 °C
• Design integrat pentru a fixa diferite dimensiuni de 

cabluri și conductori
• Prezintă o forță de extracție ridicată pentru a rezista în 

condiții extreme
• Adecvat pentru panouri de diferite grosimi

Pentru mai multe informații vizitați site-ul nostru:
www.HellermannTyton.com/ro/MSC2LP

Indicatoare TipTag rezistente la UV

TAGPUClemă metalică solară

O soluție excelentă atunci, când materialul este 
expus la substanțe chimice sau la abraziune!

Ușor de instalat fără instrumente - o soluție cu 
o forță de extracție ridicată!

www.HellermannTyton.com/ro

• Rezistent la UV, făcut din poliamidă 6.6
• Disponibil într-o gamă largă de dimensiuni
• Temperatură de funcționare: de la -40 °C până la +85 °C,  

(+105 °C, 500 h)
• Zimți interiori pentru susținerea rezistentă în mânunchiuri 

a cablurilor
• Aplicare facilă, fie manuală, fie cu un instrument de 

aplicare

Pentru mai multe informații vizitați site-ul nostru:
www.HellermannTyton.com/ro/PA66W

Seria T PA66W
Coliere de cabluri rezistente la UV

Soluția perfectă pentru legarea și fixarea 
cablurilor în zonele exterioare!

• Mecanism de blocare care nu poate fi desfăcut
• Oțelul inoxidabil protejează împotriva deteriorărilor 

provocate de coroziune
• Temperatură de funcționare: între -80 °C și +538 °C
• Rezistent la intemperii și temperaturi ridicate
• Rezistent la acizi
• Rezistent la foc
• Rezistență chimică deosebită

Pentru mai multe informații vizitați site-ul nostru:
www.HellermannTyton.com/ro/coliere-MBT

Seria MBT 
Coliere de cabluri din oțel inoxidabil 304

Ideal pentru aplicații care necesită rezistență și 
fiabilitate la nivel ridicat!

Clemă metalică pentru muchii MSC2LP

CABLURI ȘI ACCESORIICABLURI ȘI ACCESORII



Tranzistorii sunt împărțiți în funcție 
de mai multe criterii, următoarele ti-
pologii fiind cele mai importante:

1. Tranzistori bipolari și unipolari;
2. Tranzistori realizați din germaniu, 

siliciu și alte substanțe pentru tehnici 
de frecvență foarte înaltă (carbură de 
siliciu, nitrură de galiu, arsenură de 
galiu);

3. Tranzistori de putere mică sau 
mare și, de asemenea, de frecvență 
mică sau mare.

Ultimele două se referă la materia-
lele utilizate pentru fabricarea tranzis-
torilor și la parametrii de bază și nu 
sunt la fel de importante ca sistemati-
ca descrisă în prima secțiune. Această 
tipologie este esențială, deoarece 
 descrie de fapt două tipuri de bază de 
tranzistori care diferă prin principiul 
lor de funcționare: tranzistorii cu efect 
de câmp (unipolari) și tranzistorii bi-
polari. Desigur, există subtipuri supli-
mentare de tranzistori în cadrul fiecă-
ruia dintre aceste tipuri (MOSFET, 
JFET, IGBT etc.), dar principiul cheie 
de funcționare este comun pentru toți.

Tranzistorii cu efect de câmp se ca-
racterizează prin faptul că în ei circulă 
curentul printr-un semiconductor cu 
un singur tip de conductivitate, astfel 
încât curentul de ieșire este, în cazul 
lor, o funcție a tensiunii de comandă. 
Principiul este simplu: un semicon-
ductor este echipat cu doi electrozi – o 
sursă S și o drenă D – între care circulă 
un curent (așa-numitul canal). De-a 
lungul canalului există un al treilea 
electrod suplimentar (G – gate) care, 
sub influența unei tensiuni aplicate, 
modifică conductivitatea canalului și 
influențează astfel curentul care circu-
lă. În acest mod simplu, un tranzistor 
cu efect de câmp permite controlul 
curentului dintr-un circuit.

Tranzistorii bipolari au o structură 
mai complexă. Aceștia sunt alcătuiți 
din trei straturi de semiconductori cu 
diferite tipuri de conductivitate – n sau 
p (n – negativ, p – pozitiv). Aranjamen-
tul acestor trei straturi conductoare 
diferite poate fi npn sau pnp, dar indi-
ferent cu care dintre ele avem de-a 
face, există întotdeauna un strat E 
(emițător), B (bază) și C (colector). 
Principiul acestor tranzistori este de a 
utiliza curentul mic care circulă între 
bază și emițător pentru a controla cu-
rentul mai mare care circulă între co-
lector și emițător. Dacă o tensiune 
continuă circulă între bornele unui 

tranzistor în așa fel încât să avem un 
pol pozitiv pe borna p și un pol negativ 
pe borna n, obținem un flux de curent 
și un fel de poartă deschisă. În cazul 
polarității inverse, poarta se închide 
din cauza rezistenței ridicate și fluxul 
de curent este imposibil. 

Datorită proprietăților lor de ampli-
ficare, tranzistorii sunt utilizați, printre 
altele, în construcția tuturor tipurilor 
de amplificatoare. Reprezintă elemen-
tele de bază ale unui număr mare de 
circuite electronice, cum ar fi sursele 
de curent, generatoarele, stabilizatoa-
rele sau cheile electronice, printre al-
tele, ceea ce a dus la utilizarea lor în 
construcția porților logice. De aici ne 
apropiem de cea mai cunoscută apli-
cație a tranzistorilor în construcția me-
moriilor RAM și ROM cu semiconduc-
tori, și anume microprocesoarele. 
Fabricarea lor nu ar fi fost posibilă 
fără tehnologia de integrare (circuite 
integrate), a cărei utilizare a devenit 
deja foarte răspândită. 

Cum se testează un tranzistor  
– metode de testare  
a funcționării corecte

În zilele noastre, pentru a verifica 
funcționarea corectă a unui tranzistor, 
se poate folosi una dintre cele mai 
 populare două modalități: verificarea 
cu un multimetru clasic sau utilizarea 
unor testere special concepute pentru 
testarea diferitelor componente elec-
tronice cu tranzistori în prim-plan. Fo-
losind aceste metode, tranzistorul tre-
buie dezlipit de circuit și îndepărtat de 
pe placa de circuit imprimat, deși, așa 
cum vom arăta mai târziu în text, este 

posibil să se testeze aceste compo-
nente și fără această necesitate. 

Aflați cum să verificați  
un tranzistor cu un contor

Un astfel de test al unui tranzistor 
bipolar poate fi efectuat fie prin co-
mutarea multimetrului în modul ohm-
metru (test de rezistență), fie prin co-
mutarea la testul de diodă, în primul 
caz limita trebuie setată la 2 kOhm. 
Următorul pas este să determinați 
dacă aveți de-a face cu un tranzistor 
npn sau pnp – documentația tehnică 
vă poate ajuta în acest sens. Presupu-
nând că este vorba despre un tip pnp 
și decideți să testați în modul ohm-
metru, procedați după cum urmează: 
 Conectați sonda negativă a multi-

metrului la ieșirea bazei (de obicei o 
sondă neagră), iar cea pozitivă (roșie) 
mai întâi la colector și apoi la emițător. 
Obținerea unei valori în intervalul 
~500-1500 Ohm confirmă funcționa-
rea corectă a tranzistorului. 
 Sonda roșie este conectată la 

bază, în timp ce sonda neagră este 
aplicată o dată la colector și o dată la 
emițător. Pentru un tranzistor care 
funcționează corect, multimetrul ar 
trebui să indice faptul că valoarea mă-
surată este în afara intervalului speci-
ficat. 
 Atât sonda pozitivă, cât și cea ne-

gativă ating pinii colector și emițător ai 
tranzistorului. Rezultatul măsurat tre-
buie să fie 1, indiferent dacă ați aplicat 
o sondă pozitivă sau negativă.
 Testați rezistența a cel puțin uneia 

dintre tranziții în ambele direcții. Un 
rezultat de 1 în ambele direcții, indi-

Dezvoltați la mijlocul secolului al 
 XX-lea, tranzistorii au devenit baza 
dezvoltării rapide a electronicii. Înlocu-
ind tuburile de electroni, aceștia au dat 
startul unei ere de miniaturizare a in-
strumentelor și dispozitivelor electroni-
ce care continuă până în prezent. La fel 
ca orice altă componentă, un tranzistor 
poate funcționa defectuos sau poate fi 
deteriorat. În acest articol vă vom arăta 
cum să verificați funcționarea corectă a 
acestor componente electronice. 

Ce este un tranzistor – informații  
de bază

Cea mai simplă explicație a ceea ce 
este un tranzistor poate fi dată într-o 
singură propoziție destul de simplă: un 
tranzistor este un element electronic se-
miconductor cu 3 electrozi (cu trei pini) 
sau uneori cu 4 electrozi, cu capacitatea 
de a amplifica un semnal electric care 
poate acționa ca un dispozitiv de control 
al curentului într-un circuit electric.

Apariția tranzistorilor la mijlocul se-
colului trecut a schimbat complet dez-
voltarea tuturor tehnologiilor, electro-
nica fiind în prim-plan. Înlocuirea 
tuburilor electronice mari și consuma-
toare de energie cu aceste componen-
te miniaturale – produse astăzi în di-
mensiuni nanometrice, ca în cazul 
microprocesoarelor de calculator – a 
accelerat dezvoltarea tehnologiei și 
ne-a adus la nivelul actual de progres 
al civilizației. 

Scurt tutorial despre cum 
să verificați un tranzistor

 Ce este un tranzistor - informații de bază
 Cum se testează un tranzistor - metode de testare a funcționării corecte

 Aflați cum să verificați un tranzistor cu un contor
 MOSFET-uri și JFET-uri

 Verificarea tranzistorilor cu testere de componente electronice
 Cum să verificați un tranzistor fără a-l dezlipi
 Cum să verificați un tranzistor cu un multimetru din oferta TME

Citiți cum să verificați în mod eficient funcționarea unui tranzistor
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când o rezistență care merge la infinit, 
confirmă faptul că tranzistorul este 
defect. În mod identic interpretăm un 
rezultat egal cu zero sau aproape zero. 

Presupunând că tranzistorul este de 
tip npn și hotărâți să testați dioda (de-
oarece acest tip de tranzistor seamănă 
cu un sistem cu două diode în paralel), 
trebuie mai întâi să comutați multime-
trul în poziția corespunzătoare, apoi 
să conectați dioda roșie la bază și cea 
neagră la emițător. După această pro-
cedură, aparatul de măsură ar trebui 
să indice o anumită valoare a tensiunii 
continue pe afișajul său, care trebuie 
comparată cu datele din documenta-
ția tehnică a tranzistorului testat. 
Aceasta presupune verificarea faptului 
că măsurarea obținută se încadrează 
între valorile minime și maxime speci-
ficate de producătorul componentei. 
Dacă da, atunci puteți concluziona că 
tranzistorul funcționează corect. 

În afară de testele de mai sus pri-
vind funcționarea corectă a unui tran-
zistor, se poate să doriți să determi-
nați și amplificarea (câștigul de curent), 
și anume câștigul de curent notat cu 
simbolul h21, dar în acest scop apara-
tul de măsură trebuie să fie echipat cu 
o priză specială pentru testarea aces-
tor elemente. În acest caz, comutați 
dispozitivul în modul hFE, apoi intro-

duceți bornele tranzistorului în prizele 
corespunzătoare marcate B, E și C 
(bază, emițător, colector) și citiți va-
loarea măsurată a câștigului în curent 
continuu pe ecranul LCD. 

Tranzistori MOSFET și JFET

Tranzistorii de câmp de tip  MOSFET 
reprezintă o provocare interesantă. În 
cazul lor, setați, de asemenea, conto-
rul în poziția „test diodă“, apoi urmați 
secvența de mai jos: 
 sonda pozitivă la drenă, cea ne-

gativă la poartă (timp de aproximativ 2 
secunde),
 sonda negativă la sursă (timp de 

aproximativ 2 secunde),
 sonda negativă la drenă, sonda 

pozitivă la poartă,
 sonda pozitivă la sursă.
După efectuarea acestei combinații, 

ultima dată când sonda roșie este co-
nectată la sursă – nu înainte – ar trebui 
să apară pe ecranul multimetrului o 
anumită valoare măsurată. În cazul în 
care au apărut citiri la conexiunile an-
terioare, concluzia ar fi că tranzistorul 
este defect. Acest lucru se datorează 
unui fapt simplu: poarta ar trebui să 
fie izolată de celelalte circuite și cu 
astfel de combinații nu ar trebui să se 
afișeze nimic. 

În cazul tranzistorilor de tip JFET, 
situația este chiar diferită. Dacă doriți 
să le testați, amintiți-vă că acestea au 
o rezistență mică între drenă și sursă 
și, în plus, canalul acestor tranzistori 
se închide sub influența tensiunii apli-
cate. Prin urmare, dacă totuși se înre-
gistrează o pană, concluzia este că 
trebuie înlocuit tranzistorul cu unul 
nou, deoarece unitatea testată este cu 
siguranță defectă.

Trebuie menționat faptul că tranzis-
torii unipolari (cu efect de câmp) sunt 
componente sensibile la electricitatea 
statică. Prin urmare, o măsurare ne-
atentă sau inadecvată poate duce la 
deteriorarea unei componente care a 
funcționat anterior. Acest lucru este 
cu atât mai adevărat în cazul tranzisto-
rilor IGBT. 

Verificarea tranzistorilor  
cu testere de componente electronice

Testerele multifuncționale de com-
ponente electronice sunt dispozitive 
mici asemănătoare multimetrelor cla-
sice, cu excepția faptului că domeniul 
lor este testarea tranzistorilor, rezis-
tențelor, condensatoarelor, diodelor 
și a multor alte componente utilizate în 
electronica convențională. Acestea 
pot măsura tensiunea, rezistența și alți 

câțiva parametri și pot prezenta parametrii măsurați pe afi-
șajele lor. De obicei sunt alimentate cu baterii (în mod uzu-
al de 9 V sau 12 V), au un nivel ridicat de funcționare auto-
mată, au prize speciale în partea din față și sunt astfel 
foarte ușor de utilizat. Unele au sonde clasice în loc de slo-
turi pentru picioarele elementelor de testare, dar chiar și în 
cazul acestora totul este automat. Pur și simplu atașați ori-
ce sondă la orice pin și testerul va identifica automat toți 
pinii, va recunoaște tipul de joncțiune semiconductoare, va 
determina tipul de tranzistor și va testa tensiunea de con-
ducție, tensiunea de tăiere (pentru MOSFET-uri), curentul 
de scurgere, tensiunea de prag, rezistența sau va măsura 
câștigul de curent.

Cum să verificați un tranzistor fără a-l dezlipi

Verificarea performanțelor unui tranzistor fără a-l dezlipi 
din circuit este foarte dificilă și este supusă unui risc ridicat 
de eroare, deoarece rezultatul măsurătorii poate fi afectat 
de alte componente ale circuitului. Pentru ca un astfel de 
test să fie semnificativ, este important să se cunoască sche-
ma sistemului și particularitățile componentelor sale indivi-
duale, precum și interacțiunile acestora. Cu toate acestea, 
există pe piață dispozitive cu o funcție care ne permite să 
verificăm funcționarea corectă a tranzistorilor fără a fi ne-
voie să îi dezlipim. Acestea pot fi, de exemplu, osciloscoa-
pe cu funcție de testare a componentelor de la Rohde& 
Schwarz. Este important faptul că documentația tehnică a 
acestor contoare include diagrame care arată funcționarea 
corectă a componentelor selectate. 

Desigur, achiziționarea unui osciloscop cu funcție de tes-
tare a componentelor este asociată cu o cheltuială conside-
rabilă, dar în cazul serviciilor profesionale, de exemplu, 
este o investiție excelentă, deoarece funcția de testare a 
componentelor permite compararea rapidă a caracteristi-
cilor dispozitivelor cu privire la eficiența cărora nu avem 
nicio rezervă cu caracteristicile celor care necesită repara-
ții. Acestea sunt instrumente de diagnosticare ideale care 
vor reduce semnificativ timpul petrecut la reparații.

Cum să verificați un tranzistor  
cu un multimetru din oferta TME

Utilizând catalogul TME, în categoria de produse „multi-
metre digitale portabile“, utilizați filtrul „testarea tranzisto-
rului“. Obțineți apoi o listă a acelor modele care permit 
efectuarea testării tranzistorului atât cu ajutorul sondelor 
clasice, cât și cu ajutorul unor prize speciale cu pini, lucrând 
cu tranzistori pnp și npn. Aici sunt interesante produse de la 
mărci precum Peaktech, B&K Precision, Axiomet și Uni-T, 
printre altele. Toate modelele selectate sunt unități compac-
te, cu afișaje LCD cu retroiluminare, mai multe prize și un 
cadran principal ușor de citit pentru selectarea modului de 
funcționare. De asemenea, cele mai multe dintre ele sunt 
protejate de capace realizate din materiale plastice durabile 
și cu absorbție de impact pentru a le crește durata de viață.

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

library-articles/page/44797/scurt-tutorial-despre-cum-sa-veri-
ficati-un-tranzistor/
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Arcurile electrice sunt un 
pericol real în panourile 

electrice din clădiri și infrastructuri
ARCON®, un sistem de protecție împotriva defectelor de arc,  

oprește panoul într-un timp record pe piață, de două milisecunde 

Furnizarea de energie electrică în 
astfel de clădiri se bazează pe pano-
urile de distribuție de joasă tensiune 
care se află în centrul instalației elec-
trice. Cerințele impuse acestor pano-
uri, în special pe măsură ce operațiu-
nile și infrastructura se extind în timp, 
le lasă extrem de vulnerabile la de-
fecțiunile de arc electric. 

O defecțiune de arc electric într-un 
panou de distribuție a energiei elec-
trice este greu de ignorat. O creștere 
masivă a presiunii în interiorul panou-
lui, ce poate ajunge la 25 de tone pe 
metru pătrat, poate duce la o explo-
zie, aruncând componente prin aer, 
distrugând instalația și amenințând 
viața oricui aflat în apropiere. Apoi, 
există costul înlocuirii aparatelor de 
protecție și comutație, potențialele 
acțiuni în justiție și plata daunelor 
asociate. Cu alte cuvinte, oamenii, 
proprietatea și continuitatea afacerii 
sunt puse în pericol serios atât ime-
diat, cât și pe termen lung. 

Experiența Eaton în siguranța în 
exploatare a aparatelor de comutație 
este demonstrată de ARCON®, un 
sistem de protecție împotriva defec-
telor de arc, ce opreşte panoul  într-un 
timp record pe piață de două milise-
cunde pentru a minimiza daunele. 
Reacționând semnificativ mai repede 
decât intervalul de timp larg acceptat 
de 15 până la 30 de milisecunde, sis-
temul limitează nivelul de deteriora-

re. Astfel, dispozitivul rămâne cel mai 
rapid sistem de atenuare a defectului 
de arc electric disponibil pe piață. 
După remedierea cauzei defectului și 
înlocuirea dispozitivului de stingere a 
arcului, sistemul poate fi repus în 
funcțiune în cel mai scurt timp posi-

bil, pentru a asigura nivelul necesar 
de disponibilitate.

„Datele noastre ne arată că doar 
conformitatea cu standardul poate 
să nu fie suficientă pentru a maximiza 
protecția. De aceea, un nivel mai ridi-
cat de siguranță poate fi atins prin 

implementarea noilor tehnologii. Iar 
în ceea ce privește protecția împotri-
va defectelor de arc electric, adopta-
rea tehnologiei de ultimă generație 
este o măsură cheie pe care angaja-
torii o pot lua pentru a reduce posibi-
lele daune asociate și pentru a spori 
protecția angajaților, depășind astfel 
cerințele minime. Ca rezultat, vorbim 
despre o reducere importantă a ris-
cului unei defecțiuni catastrofale cau-
zate de apariția arcului electric și 
consecințele sale costisitoare“, spune 
Gabriel Tache, General Manager Ea-
ton Electric România.

Companiile consumatoare de 
energie își pot extinde, în timp, ope-
rațiunile, adăugând noi instalații pe 
sistemele existente. Rezultatul final 
este că ansamblul de tablouri, apara-
te de protecție și comutație se poate 
supraîncărca, provocând un arc elec-
tric, distrugând nu numai proprietăți 
și bunuri valoroase, dar și instalația, 
perturbând grav continuitatea activi-
tății și punând în pericol vieți ome-
nești.

Distrugerea parțială sau completă 
a sistemului de distribuție a energiei 
va duce inevitabil la întreruperi ale 
activității, care pot dura zile, săptă-
mâni sau chiar luni. Dar mai grav este 
că daunele asociate (costurile care 
apar în timpul întreruperilor de activi-
tate) cresc semnificativ cu cât întreru-
perea este mai lungă.

Șase tipuri de riscuri ce pot apărea  
în cazul unui defect de arc electric  
și cum să vă protejați de ele

Cauzele din spatele originii unui 
arc electric sunt variate, dar cele mai 
frecvente situații includ: un tablou 
electric deteriorat sau dimensionat 
incorect pentru aplicații; erori de fa-
bricație, instalare sau întreținere; de-
fecte de material nedetectate; anima-
le mici în interiorul tabloului electric 
(rozătoare, insecte); defecțiuni sau 
service defectuos sau neprogramat 
periodic.

Eaton a identificat șase tipuri de 
riscuri care pot apărea în urma unui 
arc electric într-o clădire sau într-o 
infrastructură în care alimentarea cu 
energie electrică este vitală:
 Riscuri de securitate pentru per-

soane. Un arc electric urmat de in-
cendiu generează o situație de pericol 
pentru oameni. Dacă explozia este 
mică sau izolată, pagubele vor fi mici; 
pe de altă parte, o explozie de mari 
dimensiuni poate provoca riscuri se-
rioase de arsuri grave sau chiar de 
deces.
 Deteriorarea iremediabilă a in-

stalației. Un arc electric poate distru-
ge complet tabloul electric. Indiferent 
de consecințele economice directe 
ale înlocuirii acesteia, instalația sau 
clădirea va rămâne fără energie elec-
trică pentru o perioadă de timp, ceea 

ce va genera și o serie de pierderi in-
directe.
 Pierderi financiare semnifica-

tive. Înlocuirea tablourilor electrice 
poate reprezenta o investiție semnifi-
cativă și poate dura chiar câteva săp-
tămâni. Costurile suplimentare pot 
include curățenia, eliminarea deșeu-
rilor, închiderea, costurile cu perso-
nalul și taxele legale.
 Oprirea producției. Pentru între-

prinderile mici și mijlocii, o zi de inac-
tivitate poate ajunge să însemne 
 costuri substanțiale, iar în situația 
economică și socială în care ne aflăm, 
acest lucru poate însemna chiar sista-
rea definitivă a activității lor.
 Probleme legate de continuita-

tea activității. Problemele pot varia 
de la pierderi de comenzi și profit 
până la daune grave aduse reputației. 
Revenirea din această situație este 
costisitoare și consumatoare de timp.
 Deteriorarea mediului de lucru 

şi a mediului înconjurător. Atunci 
când are loc o explozie din cauza unui 
arc electric, există posibilitatea de 
contaminare dacă se întrerupe un 
proces chimic industrial, iar substan-
țele periculoase necesită tratament 
special pentru deșeuri. Acest lucru 
produce pagube semnificative asupra 
mediului înconjurător.

Pentru clădirile comerciale critice a căror funcționare din punct de vedere energetic este critică,  
cum ar fi fabricile de procesare, spitalele și uzinele, alimentarea continuă cu energie electrică  
este esențială. Potrivit unor cercetări derulate de Eaton, companie lider în managementul energiei 
electrice, pentru o instalație medie de producție din industria alimentară, daunele perioadei de 
nefuncționare a producției pot ajunge la 40.000 de euro în primele 24 de ore. ARCON® este un sistem  
de protecție împotriva defectelor de arc, ce oprește alimentarea cu energie electrică într-un timp record 
pe piață, de doar două milisecunde, pentru a minimiza daunele.

Gabriel Tache, General Manager Eaton Electric România

www.eaton.com
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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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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
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Noul bazar Eplan este disponibil 
acum, oferind companiilor din întrea-
ga lume acces rapid la furnizorii de 
servicii din domeniile acoperite de 
Eplan. Pe această platformă, al cărei 
acces este acordat prin intermediul 
 site-ului Eplan, persoanele pot căuta 
furnizori care oferă servicii asociate cu 
aplicațiile Eplan.

Nu vă petreceți timp căutând,  
ci petreceți-l găsind ceea ce căutați 

Pentru inițiatorii serviciului Eplan, 
obiectivul este unul clar: „Ne dorim ca 
toți clienții noștri din întreaga lume să 
aibă succes“, conchide Marco Litto, 
Senior Vice President Strategy & Cor-
porate Program al Eplan, rezumând 
totul. Activitatea de zi cu zi arată că 
proiectarea întâmpină obstacole speci-
fice legate de pregătirea și integrarea 
datelor, lucruri pe care uneori compa-
niile nu le pot rezolva singure. De multe 
ori, acestea au nevoie și de resurse 
umane ca sprijin. Acest lucru ridică o 
întrebare: ce furnizor din domeniul sof-
tware-ului CAE, în speță, din mediul 
Eplan, este potrivit pentru acest lucru? 
Apoi începe căutarea dificilă, în special 
în țările mai mari, unde expertiza Eplan 
are o acoperire mai mică. Până acum, 
departamentul de vânzări Eplan a faci-
litat stabilirea contactului cu companii-
le. Acest proces de căutare va fi acum 
mai simplu cu ajutorul Marketplace.

 
Acces rapid la furnizorii internaționali

Eplan Marketplace cuprinde trei 
sectoare. Sectorul „Servicii de ingine-
rie“ include servicii cum ar fi crearea 
de scheme, proiectarea de hardware 

sau configurarea de date pentru dis-
pozitive. Companiile ar putea găsi so-
luția pe care o căutau, de exemplu, 
pentru a contracara blocajele din pro-
iecte. Sectorul „Serviciul de produc-
ție“ se adresează serviciilor de ingi-
nerie a tablourilor de control, de 
construcție a panourilor, de asambla-
re a cablurilor și de creare a cablaje-
lor. „Consultanța generală“ include 
furnizorii de servicii care oferă consul-
tanță clienților care activează simultan 
în domeniile ERP, PLM sau al dezvol-
tării de software (automate programa-
bile – PLC, vizualizare etc.). Prin cău-
tarea după software-ul utilizat, tipul 
de servicii sau o anumită regiune din 
cadrul unei țări, utilizatorii pot filtra 

furnizorii potriviți pentru anumite sar-
cini. De asemenea, contactul cu com-
paniile poate fi inițiat direct prin inter-
mediul platformei.

Valoarea maximă  
este calitatea testată

Cum funcționează? Furnizorii de 
servicii se pot înregistra gratuit prin in-
termediul unui site. Cerințele pentru a 
participa la Eplan Marketplace sunt 
calificări dovedite – de exemplu, un 
angajat care a urmat instruirea pentru 
a deveni Eplan Certified Engineer, 
precum și o evaluare din partea a cel 
puțin unui client de referință. Manage-
rii Eplan validează apoi furnizorul și 
calificările și, dacă verificarea are suc-
ces, compania este inclusă în Market-
place. În mod firesc, atât includerea în 
Marketplace, cât și utilizarea acestuia 
sunt gratuite. Utilizatorii pot folosi for-
mularul de contact pentru a trimite o 
cerere de informații furnizorului de 
servicii – serviciile sunt apoi convenite 
și facturate în afara Marketplace. 
 Platforma permite includerea feed-
back-ului, care poate ajuta alte părți 
interesate în alegerea viitorului furni-
zor de servicii.

60 de întreprinderi mici și mijlocii 
sunt deja incluse în Marketplace, iar 
furnizorul de soluții Eplan intenționea-
ză să-și extindă ofertele aici. Compa-
niile cu expertiză corespunzătoare în 
domeniul ingineriei din întreaga lume 
sunt încurajate să se înscrie în Market-
place.

Serviciu nou:  
Eplan Marketplace

Furnizorul de soluții Eplan vă prezintă un nou serviciu. Bazarul Eplan este o platformă internațională 
care reunește utilizatorii de software CAE (proiectare asistată de computer) și furnizorii de servicii,  
de exemplu, din domeniul ingineriei, al producției de tablouri de control, al construcției de panouri  
și din cel al consultanței. Accesul rapid la furnizorii de servicii în aceste medii Eplan asigură desfășurarea 
fără probleme a unui proiect, chiar și în cazul în care există probleme în ceea ce privește resursele.

Cine poate susține acest proiect?

„Ne dorim ca toți clienții noștri din întreaga 
lume să aibă succes“, conchide Marco Litto, 
Senior Vice President Strategy & Corporate 

Program al Eplan, rezumând totul.

Aflați mai multe la:
https://www.eplan-software.com/eplan-marketplace

Testerul asigură verificări importan-
te de siguranță în funcționare: prezența 
pământului de protecție PE pentru a 
verifica conexiunea la masă și existen-
ța unor tensiuni periculoase; testul de 
rezistență a PE (RPE) pentru a verifica 
dacă orice obiect metalic expus este 
legat la pământ corespunzător; testa-
rea tensiunii la atingere pentru a se asi-
gura că împământarea încărcătorului 
nu ajunge la un nivel periculos atunci 
când ieșirea încărcătorului este activa-
tă și verificarea protecției RCD prin 
cronometrarea vitezei de declanșare a 
dispozitivului. Acest test presupune in-
jecția unui curent calibrat de pierdere 
la pământ, corespunzător valorii nomi-
nale de declanșare a dispozitivului și 
măsurarea timpului în care dispozitivul 
RCD întrerupe alimentarea. 

De asemenea, sunt asigurate și 
 următoarele teste de funcționare a 
charger-ului EV: verificarea operațiu-
nii de detectare a proximității; verifica-
rea funcționării pilotului de control, 
unde starea calculatorului din charger 
este afișată împreună cu curentul de 
încărcare maxim indicat, conform ce-
rințelor IEC61851-1; măsurarea tensi-
unii, frecvenței și a ciclului de funcțio-
nare a semnalului CP; verificarea ieșirii 
încărcătorului EV prin măsurarea ten-
siunii și a frecvenței atunci când încăr-
carea este în curs. Dacă este cazul, 
EVCC300 verifică, de asemenea, po-
laritatea corectă a alimentării L–N.

Următoarele aplicații pot fi efectua-
te extrem de ușor și rapid cu noul tes-
ter EVCC300: verificări de siguranță și 
funcționare pe punctele de încărcare 
modul 2 și modul monofazat 3; verifi-
carea după instalare înainte de preda-
rea către beneficiarul instalației; verifi-
carea ca parte a unui program obiș nuit 
de întreținere; verificarea încărcătoru-
lui după reparație înainte de predarea 
la beneficiar; verificarea după fabrica-
ție ca parte a unei inspecții; verificarea 
defecțiunilor atunci când clientul ra-
portează probleme legate de încărcă-
tor la reprezentanța auto sau la centrul 
de service.

 EVCC300  
– tester pentru stații de încărcare 

vehicule electrice –
Noul EVCC300 introduce o modalitate nouă și convenabilă de verificare a punctelor de încărcare  
a vehiculelor electrice. Un concept simplu, totul într-unul, oferă o soluție ușor de utilizat pentru a verifica 
atât siguranța, cât și funcționarea încărcătoarelor pentru vehiculele electrice. Instrumentul este ideal 
pentru cei care doresc să verifice un încărcător EV după fabricare, instalare sau reparare  
sau doar ca o parte a unui program de întreținere/inspecție a rețelei.

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

2. – 6. 10. 2022
Frankfurt am Main

The world’s leading trade fair for 
lighting and building services technology
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