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O lume întreagă prin 
intermediul unui 
singur cablu!
Transmiterea energiei și a datelor prin noul 
nostru cablu hibrid satisface fiecare gust și 
oferă o sferă nouă de posibilități.
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na și SUA), au raportat de asemenea 
o creștere de două cifre“. La fel ca în 
Germania, cererile venite din afară au 
fost într-un număr mai mare decât 
creșterea actuală a vânzărilor.

Tehnologia de automatizare expe-
rimentează în prezent un boom real în 
toate industriile din întreaga lume; 
însă cererea depășește capacitățile 
de producție ale furnizorilor, care au 
fost slăbite de către efectele pande-
miei globale. Pentru Beckhoff, acest 
fapt este evident în mod deosebit în 
lipsa de semiconductori și alte com-
ponente electronice. „Această pro-
blemă este posibil să continue și în 
2022“, prezice Hans Beckhoff, adău-
gând, „numaidecât, trebuie să ne 
pregătim pentru o disponibilitate mai 
bună a materiei prime pentru a putea 
onora comenzile clienților cât de re-
pede posibil. Din acest motiv lucrăm 
fără încetare pentru a extinde și a op-
timiza întreaga companie – de la ad-
ministrare și dezvoltare până la pro-
ducție“.

Expansiuni ale infrastructurii 
corporației la sediul central global  
din Verl

Creșterea rapidă și dinamică a 
companiei prezintă niște provocări 
majore. Capacitățile de producție au 
fost deja extinse, la fel și resursele de 
personal. Până la sfârșitul anului, 
 Beckhoff își va extinde capacitatea de 
producție din Verl și din proximitate 
cu mai mult de 50% în comparație cu 
începutul anului 2020. „În acest scop, 
mobilizăm și ultimele rezerve de spa-
țiu disponibile și achiziționăm și alte-
le“, spune Hans Beckhoff. Beckhoff a 
achiziționat recent un spațiu de 15 
hectare în imediata vecinătate a pro-
prietăților existente într-un parc in-
dustrial inter-municipal aflat în plani-
ficarea orașelor Verl și Rietberg. 
„Avem în plan să creăm aici un parc 
industrial care să ofere posibilitatea 
unei extinderi ulterioare atât pentru 
Beckhoff Automation, cât și pentru 
subsidiarii proprii Smyczek și 

 Schirmer, care se află, de asemenea, 
într-un proces de creștere dinamic 
alături de noi. Cel puțin încă 1.000 de 
locuri de muncă vor fi create aici în 
următorii zece ani“, menționează 
Hans Beckhoff. 

Extindere dincolo de Verl 

În același timp cu extinderile din 
Verl, Beckhoff se extinde atât pe plan 
național, cât și internațional. Compa-
nia are deja filiale proprii în 40 de 
țări, iar această rețea de suport aflată 
în creștere nu dă semne de încetinire. 
O nouă clădire este în construcție în 
Balingen, Baden-Württemberg, Ger-
mania, pentru biroul de vânzări aflat 
acolo. Acesta este conceput să fie 
complet autonom în ceea ce privește 
necesarul energetic și va fi gata la în-
ceputul anului 2023. În Marktheiden-
feld, unitatea de producție pentru 
tehnologia drive a filialei Fertig 
 Motors se află în proces de extindere. 

În anul 2021, specialistul în tehno-
logie de automatizare a deschis de 
asemenea un punct de lucru în 
 Kaunas, Lituania, pentru a deservi 
piața din această parte a lumii. Filiala 
Beckhoff Austria construiește un nou 
sediu în Bürs. În același timp, 
 Beckhoff Suedia construiește un se-
diu nou, în timp ce prima fabrică de 
producție din afara Germaniei ur-
mează a fi construită în apropiere de 
 Shanghai, în China. Principalul motiv 
pentru această mișcare este de a ex-
tinde piața din China din interiorul ță-
rii, din moment ce aceasta este una 
dintre cele mai puternice în ceea ce 
privește vânzările pentru Beckhoff 
Automation – în proporție de 22%. 

Echipamentul high-tech din Westphalia 
de Est facilitează tehnologiile viitoare 
din întreaga lume

Beckhoff Automation este un pio-
ner în tehnologia de comandă-control 
bazată pe PC. Multe standarde de 
tehnologie de automatizare cunoscu-
te azi au fost recunoscute într-o fază 
incipientă și promovate cu succes ca 
inovații de către acest business de fa-
milie din Westphalia de Est. Mai mult 
de 70% din controller-ele Beckhoff 
sunt folosite pentru automatizare în 
construcția de mașini, iar puterea și 
inteligența acestora servește la 

Dezvoltarea economică – Mai mult  
de 1 miliard de euro din vânzări  
pentru prima dată în 2021

În ciuda unor adevărate provocări 
întâlnite pe parcurs, anul financiar 
2021 a fost un succes pentru Beck-
hoff Automation. Pentru prima dată în 
istoria sa de aproape 42 de ani, spe-
cialistul în tehnologie de automatizare 
stabilit în Verl, Germania, a depășit 
pragul de 1 miliard de euro în vânzări. 
Cu un rezultat global de 1,182 mi-
liarde de euro, compania și-a crescut 
vânzările cu aproximativ 28% în com-
parație cu 2020. „Acesta este un re-
zultat de care suntem incredibil de 
mândri“, spune încântat Hans 
 Beckhoff, a cărui companie a înregis-
trat un nivel fără precedent de cereri 
primite. „Am fi putut vedea o creștere 
chiar și mai mare anul trecut, dar lip-
sa de componente, precum și limitări-
le capacităților noastre ne-au ținut pe 
loc din anumite puncte de vedere“.

Dezvoltare economică pozitivă  
în Germania, Europa și nu numai

Pentru piața germană, Beckhoff a 
realizat o creștere în vânzări de apro-
ximativ 27%, în timp ce numărul cere-
rilor înregistrate s-a dublat. Compa-
nia a înregistrat tendințe similare în 
multe alte țări în care își vinde produ-
sele. „Cu una sau două excepții, am 
avut câștiguri consistente în 2021 în 
aproape toate țările cu propriile 
noastre filiale de vânzări. Cele mai 
mari două filiale ale noastre (din Chi-

 Vânzările au trecut de 1 miliard de euro pentru prima dată
 Compania își continuă cursul de creștere dinamică
 Provocări aduse de lipsa de componente și de pandemie
 Sistemul MX revoluționează industria de automatizări

Cel mai de succes an din istoria companiei: 

Beckhoff Automation atinge 
vânzări de 1,182 miliarde euro

Hans Beckhoff, fondator și conducător Beckhoff Automation
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sie de date contactless pentru părțile 
mobile. Sursa de alimentare con-
tactless și comunicația sincronizată 
de date în timp real permit părților 
mobile individuale să fie extinse în 
stații mobile de manipulare și proce-
sare, ceea ce reprezintă un progres 
enorm în ceea ce privește flexibilita-
tea mașinilor. Sistemul modular XTS 
a fost extins pentru NCT să includă 
un modul de motor special și părți 
electronice care pot fi asamblate pe 
partea mobilă. Hardware-ul necesar 
pentru tehnologia de transmisie este 
complet integrat în modulul-motor, 
ceea ce înseamnă că funcționalitățile 
existente și design-ul compact sunt 
menținute. Nu sunt necesare conexi-
uni sau alimentări adiționale. Contro-
lul hardware-ului de pe partea mobilă 
este complet implementat în TwinCAT. 
Toate funcționalitățile TwinCAT cu-
noscute sunt disponibile pentru o im-
plementare simplă a proiectelor. 

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

Cilindrii electrici din seria AA3000 
combină puterea și dinamica cu avan-
tajele tehnologiei servo, incluzând 

poziționarea controlată, menținerea 
în siguranță la oprire și eficiența ener-
getică ridicată. Aceste aspecte îi fac 
ideali ca drive-uri directe pentru apli-
cații lineare cu forțe de proces și 
 viteze mari. Mecanismul integrat de 
rulmenți preciși pe role, șurub cu bile 
și ghidaj, asigură o mișcare pură de 
translație și o densitate de putere ex-
trem de bună. Mai mult de atât, din 
acest aspect rezultă dimensiuni foar-
te compacte. La capătul arborelui se 
află un filet exterior pe care pot fi 
montate adaptoare convenționale 
precum capete bile sau cârlige de 
prindere din gama pneumatică/ 
hidraulică.

ELM3002-0205 pentru măsurători  
de înaltă tensiune pe bateriile auto, 
generatoare și motoare

Modulul de măsurare EtherCAT 
ELM3002-0205 asigură măsurători 
de înaltă precizie de până la 1.000 V 
în zonele de electromobilitate și ener-
gii regenerabile. Procedând astfel, 
este, de asemenea, capabil să susțină 
o creștere a eficienței turbinei eoliene 
prin controlul direct al invertorului, 
pentru a numi doar un exemplu. Ce-
rința de bază pentru aceasta este o 

măsurare a tensiunii în aria de 1.000 
V direct la generator. Segmentul de 
electromobilitate face cerințe simila-
re, de exemplu, în creșterea rapidă a 
producției la scară largă la nivel mon-
dial de baterii și acumulatori auto de 
înaltă calitate.

Terminalul de măsurare cu 2 ca-
nale obține o rată de eșantionare 
maximă de 50 kSps per canal cu 
funcția de supraeșantionare. Aceas-
tă rată mare de eșantionare pentru 
aplicațiile de înaltă tensiune oferă o 
perspectivă și mai profundă asupra 
aplicației energetice respective. Ca 
rezultat, se poate obține un timp de 
răspuns mai rapid la generator și, 
datorită preciziei ridicate de măsu-
rare, se poate realiza și o măsurare 
mai precisă a frecvenței, ceea ce 
duce, la rândul său, la o stabilizare 
îmbunătățită a frecvenței în rețeaua 
electrică. În domeniul de aplicare al 
testării bateriilor, pot fi efectuate 
teste de încărcare și calitate fiabile 
datorită ratei mari de eșantionare.

 creșterea performanței mașinilor, în 
același timp reducând consumul de 
energie și resurse. 

Mai multe domenii de aplicare pot 
fi găsite în tehnologia de proces, auto-
matizarea clădirilor și generarea de 
energie alternativă. Combinația de 
tehnologie IT prin PC-urile industriale 
și automatizare oferă de asemenea 
soluții optimizate în aceste domenii 
pentru mulți clienți Beckhoff. Pe lângă 
această performanță, sistemele de 
control sunt caracterizate în mod de-
osebit de flexibilitate și deschidere. 
Librăriile software extinse pentru sec-
vențe și controlul mișcării, tehnologie 
de control și măsurare, procesare de 
imagini, inteligență artificială, comu-
nicații, Industrie 4.0, edge computing 
și hardware-ul modular robust repre-
zintă fundația pentru aplicații din mul-
te industrii de viitor din întreaga lume: 
în dispozitivele medicale high-tech, în 
turbinele eoliene folosite pentru con-
versia sustenabilă a vântului în energie 
electrică, în mașini pentru producția 
de semiconductori, în producția de 
baterii și celule solare etc.

Pe acest fond, Beckhoff este de 
asemenea responsabil cu echiparea 
grupului BMW pentru producția de 

automobile cu PC-uri industriale și 
panouri de control multi-touch. Ast-
fel, Beckhoff oferă grupului BMW 
posibilitatea de a folosi cele mai noi 
procesoare Intel® Core™-i într-o 
gamă largă de design-uri și se asigură 
că și viitoarele generații de procesoa-
re vor fi ușor de integrat datorită ci-
clurilor mai scurte de inovație. 

MX-System revoluționează design-ul 
dulapului de comandă-control

Anul trecut, Beckhoff a lansat nu-
meroase noi dezvoltări pentru gamele 
de produse existente – PC-uri indus-
triale, I/O, tehnologie drive și soft-
ware de automatizare. Odată cu in-
troducerea sistemului MX, compania 
a prezentat lumii automatizării o ade-
vărată revoluție și și-a extins portofo-
liul pentru a include o categorie nouă 
de produse. „MX-System este un set 
de instrumente de automatizare mo-
dular. Toate funcțiile care se regă-
seau în dulapurile de comandă-con-
trol pot fi acum ușor asamblate pe o 
placă de bază folosind modulele 
adecvate. Design-ul robust al siste-
mului facilitează montarea directă pe 
mașină, așadar o carcasă suplimen-
tară de protecție nu mai este nece-

sară. Sistemul ușor de folosit repre-
zintă o revoluție în electrificarea 
mașinilor și va schimba fața automa-
tizării  pentru totdeauna!“, explică 
Hans  Beckhoff.

„MX-System este o potrivire per-
fectă în ceea ce privește construcția 
de mașini, dar sistemul ar trebui să 
ofere beneficii semnificative când 
vine vorba de tehnologie de proces, 
de măsurare și multe altele. Oriunde 
sunt implicate energia electrică și in-
teligența, MX-System va oferi avan-
taje reale!“. Pe lângă economia de 
spațiu, design-ul, ingineria și instala-
rea sunt de asemenea simplificate: 
„De exemplu, instalarea unui dulap 
de comandă-control care înainte 
dura 24 de ore poate fi redusă până 
la o oră de asamblare simplă de mo-
dule“, relatează conducătorul com-
paniei, care în anii 1980 a pornit 
această firmă ca și constructor de ta-
blouri electrice.

Sistemul de transport XTS  
cu inovatoarea tehnologie  
NCT – No Cable Technology

Beckhoff și-a extins sistemul de 
transport liniar XTS cu un nou tip de 
tehnologie pentru energie și transmi-

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro
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Unica System+
SCHNEIDER ELECTRIC A LANSAT

Îmi pot personaliza 

atât de 

simplu și rapid biroul 

Modulare, rapid de instalat și usor de rearanjat, dispozitivele Unica 
System+ oferă o întreagă gamă de funcții necesare într-un birou modern

Datorită designului modular, dispozitivele Unica System+ oferă o mai mare 
flexibilitate în ceea ce privește personalizarea, modernizarea și rearanjarea.

Unica System+ contribuie la îmbunătățirea 
atât a funcționalității, cât și a stilului în fiecare 
spațiu de lucru.

• Unități de birou

• Coloane 

• Minicoloane 

• Prize de pardoseală

• Doze de pardoseală

• Accesorii pentru 
gestiunea cablurilor

• Stații de lucru

Gama Unica System+ oferă dispozitive 
ergonomice și minimaliste, care adaugă 
confort și conectivitate, permițând 
utilizatorilor să lucreze așa cum doresc.

Unica System+ 
îmbină ușurința în 

instalare și 
flexibilitatea, pentru 
a oferi utilizatorilor 
o soluție completă 

Soluții moderne pentru birouri 
Descoperă oferta 

Unica System+ și alege 
produsele care ți se 

potrivesc

Scanați codul QR
pentru mai multe

detalii

Unica System+

Confort și simplitate

Spații complet funcționale, de la parter până la ultimul etaj

Unități de birou XS

  Unitățile de birou XS 
sunt dotate cu prize 
simple, încărcătoare 

USB tip A și C sau 
wireless.

Disponibile în culorile 
alb și antracit, sunt 

pre-cablate și usor de 
instalat. Unitățile XS 

se montează în orificii 
de 60mm, pe birouri 

sau mese, și pot fi 
echipate cu un capac 

transparent care se 
poate deschide la 180 

de grade.
Unități de birou S

Cablul poate fi legat 

O modalitate inteligentă de a gestiona cablul

Unitățile de birou Unica 
System+ S au castigat premiul 
iF DESIGN AWARD 2020 la 
categoria “Office and Industry”

Datorită unui design inovator și compact, unitățile de 
birou S oferă utilizatorilor un plus de flexibilitate și 
mobilitate.
Pot fi montate pe suprafețele birourilor sau ale 
meselor, cu o clemă integrată, acoperită cu cauciuc, 
astfel este facilitat accesul rapid la energie electrică, 
oriunde este nevoie.

Reglabil pentru grosimea 
biroului de maxim 45mm
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Unități de birou L

Fixare pe birou prin prindere sau cu șuruburi

Kit de piese de capăt 
(inclusiv funcția de prindere)

Alăturarea mai multor 
unități modulare prin 
conectori rapizi

Dispozitivele pot fi montate orizontal sau vertical, utiliza-
te separat sau împreună cu alte ehipamente și se pot fixa 
pe birou, coloane sau minicoloane 

Modulele, realizate din bucăți din aluminiu extrudat, sunt 
disponibile în diferite dimensiuni și opțiuni de design. 
Componentele funcționale se montează prin clipsare 
și includ: prize, încărcătoare USB, prize RJ45, HDMI, 
încărcătoare wireless și multe altele.

Încărcător Wireless

Coloane și minicoloane
Coloanele sunt perfecte pentru clădirile 
cu instalație electrică prin tavan. 
Acestea sunt modulare și personalizabile. 

Minicoloanele sunt concepute pentru 
clădirile cu instalația electrică prin podea, 
disponibile în două culori, antracit și alb.

Minicoloanele Unica System+ pot fi 
mutate cu ușurintă în jurul biroului.

Accesorii: masă 
Cablu de ieșire

Se poate adăuga un accesoriu de gestionare a cablurilor 
pentru a securiza cablul de ieșire

Prize și doze de 
pardoseală

Robuste, proiectate pentru o manipulare 
în siguranță, prizele și dozele de paroseală 

au caracteristici inteligente pentru a 
asigura un timp de funcționare îndelungat 

și o estetică durabilă.
Dispozitivele sunt 

disponibile pentru instalare în diverse 
tipuri de pardoseală.

Prize de pardoseală XS
Prizele de pardoseală XS sunt disponibile în două 
forme: rotunde și pătrate. Capacul se deschide la 180 
de grade, ajutând la evitarea riscului de rupere a bala-
malei dacă este lovit.

Certificate IP44, prizele de pardoseală XS sunt potrivi-
te pentru curățarea umedă a pardoselilor.
Dispozitivele vin în două variante de montaj, pentru 
podele din beton și podele cu acces ridicat.

Priză de podea XS din metal, rotundă Priză de podea XS din metal, patrată 

Întotdeauna pre-echipate cu priză de alimentare 

Doze de pardoseală
Prizele și dozele de pardoseală Unica System+ 
îmbină ușurința în instalare, flexibilitatea și 
confortul, pentru a oferi utilizatorilor o soluție 
completă.

Dozele de pardoseală sunt disponibile în trei 
dimensiuni, M, L si XL, fabricate din plastic și 
metal, în versiuni de 8, 12, 16 si 24 de module.

Doză de pardoseală L din plastic

Doză de pardoseală M din metal

Simplu, elegant și ordonat
Gestiunea cablurilor

Unitate de trecere a cablurilor
pentru podele

Conductă flexibilă 
pentru cabluri

Cleme de fixare

Accesoriile de gestiune a cablurilor Unica System+ adaugă finisaje 
elegnte. Acestea sunt disponibile în diferite culori și dimensiuni pentru 
a se potrivi cu alte componente.

Suport pentru
trecere cabluri

Stații de lucru 
Disponibile în mai multe dimensiuni, cu montaj vertical 
sau orizontal, aparent sau încastrat, stațiile de lucru vă 
oferă flexibilitatea completă pentru a maximiza confortul 
utilizatorilor.
Trei opțiuni de culoare - alb (disponibil și în finisaj 
antibacterian), aluminiu și antracit. 
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#1 cea mai sustenabilă 
companie din lume

Schneider Electric împlinește anul acesta 25 de ani de prezență în România, reunind o echipă puternică,  
un portofoliu impresionant de clienți și de parteneri și o importanță regională în creștere, în contextul  
unei economii în care consumul de energie electrică este tot mai important. Un pionier al automatizării  
și al sustenabilității în afaceri, Schneider Electric câștigă acum teren cu tehnologii și soluții care prevestesc 
lumea de mâine. Discutăm în acest an aniversar cu Lucian Enaru, Country General Manager România.

Cum a evoluat industria și cum a evoluat Schneider Elec-
tric România în acest sfert de secol?

Prin natura activității noastre, ne-am situat cumva me-
reu în viitor, în raport cu necesitățile clienților noștri, pe 
tot parcursul acestor 25 de ani. Am vorbit despre eficiență 
energetică încă de când acest concept era puțin cunoscut, 
pentru că puțini erau cei care vedeau cu ce viteză extraor-
dinară crește consumul de energie electrică la nivel global 
și ce presiune pune acest fenomen asupra rețelelor urba-
ne. Între timp, industria auto a migrat puternic către ener-
gie electrică, pandemia a determinat multe business-uri 
să se mute online, solicitând puternic centrele de date, 
lumea întreagă caută să folosească, pe cât posibil, energii 
verzi, iar noi, cu soluțiile, produsele și programele noas-
tre, suntem excelent poziționați să venim în întâmpinarea 
tuturor acestor provocări. Experiența la nivel global, de 
peste 180 de ani, ne-a ajutat să anticipăm tendințele unei 
piețe mereu în schimbare.

Schneider Electric a reușit prin soluția EcoStruxure să 
răspundă provocărilor în ceea ce privește eficiența energe-
tică în cele mai importante segmente de activitate. Aceste 
soluții interconectează și monitorizează locuințe, clădiri, 
centre de date, unități de producție și nu numai. Ne spri-
jinim astfel partenerii să-și atingă obiectivele proprii de de-
carbonizare. În medie, companiile reușesc să-și reducă 
emisiile de carbon cu aproximativ 20% prin utilizarea efici-
entă a energiei. 

După calculele noastre, la nivel global, prin soluțiile 
EcoStruxure, am reușit să prevenim, începând cu 2018, 
emisia a 800 milioane de tone de dioxid de carbon. 

Dar nu a fost întotdeauna așa.
Nu a fost întotdeauna așa. În nume propriu, Schneider 

Electric a venit în România, într-adevăr, acum 25 de ani, 
reunind operațiunile companiilor Telemecanique și Merlin 
Gerin, care erau prezente pe piață încă din 1993. Am venit 
de la bun început pe o bază solidă, dar cu ambiții foarte 
mari și cu un portofoliu de produse și soluții care ne justifică 
ambițiile. În primul an, în 1997, am deschis filiale în Con-
stanța, Cluj, Iași, Brașov, Craiova și Timișoara pentru că ne 
interesau pe de o parte marile centre urbane, cu proiecte 
rezidențiale în derulare, iar pe de altă parte centrele indus-

triale, unde puteam propune soluțiile noastre pentru marile 
companii. La început am avut clienți în special din rândul 
marilor multinaționale, companii industriale active în Ro-
mânia. Costul energiei electrice sau al altor tipuri de com-
bustibili nu era încă o problemă atât de acută. Dar, cum 
spuneam, noi vedeam tendințele încă de pe atunci și împăr-
tășeam informațiile cu potențialii clienți pe care știam că îi 
putem ajuta cel mai mult.

În 2004 ați integrat TAC – Building Management Systems.
Da, compania suedeză a fost integrată de Schneider 

Electric în 2003 și, un an mai târziu, puteam furniza local 
soluții de building management system. A fost un moment 
propice pentru că piața imobiliară, rezidențială și de birouri 
era în plină expansiune, iar dezvoltatorii începeau să-și 
pună probleme legate de managementul eficient al clădiri-
lor, pe măsură ce costurile legate de construcții creșteau și 
se reflectau în chirii. Ca să-și mențină competitivitatea și 
profitabilitatea pe piață au început să integreze soluții auto-
mate de management al clădirilor, iar treptat și acest seg-
ment a început să se dezvolte pentru noi.

În prezent, criteriile economice, de grad de ocupare și de 
calitate a ocupării, dar și obiectivele de sustenabilitate ale 
multora dintre companiile care închiriază sau dețin mari 
centre de birouri fac ca soluțiile noastre să fie extrem de 
binevenite. Iar noi le-am dezvoltat acum integrând realita-
tea virtuală și inteligența artificială, pentru a le face și efici-
ente, dar și relativ simplu de accesat și integrat.

Achiziția APC din 2008 a fost și ea o etapă importantă în 
dezvoltarea companiei.

Desigur că această achiziție ne-a pregătit pentru migra-
rea semnificativă care a avut loc pe parcursul pandemiei – 
pe de o parte am avut o mulțime de oameni care au conti-
nuat să lucreze de acasă sau de oriunde, oameni care aveau 
nevoie de surse constante și continue de energie electrică, 
iar pe de altă parte am avut un număr mare de business-uri 
care au migrat integral online și care au avut nevoie de ser-
vicii de centre de date sau de centre de date proprii. Faptul 
că eram pe piață din 2008, că aveam un track record de 
proiecte de succes și game de produse foarte complexe, 
ne-a ajutat și ne ajută în continuare.

Toate achizițiile internaționale ne-au făcut ca, pe măsură 
ce au trecut anii, să ne consolidăm expertiza și să ne diver-
sificăm oferta de produse, soluții și servicii. Serviciile au o 
pondere în creștere în portofoliul nostru și e firesc să fie 
așa. Instalațiile trebuie întreținute, actualizate, scalate, înlo-
cuite atunci când este cazul. Vedem cât de important este 
în sectorul de sănătate, unde pentru securitatea pacienților 
și a cadrelor medicale am colaborat în ultima vreme cu sute 
de spitale, înlocuind tablouri electrice sau întregi sisteme, 
uneori pentru prima dată după zeci de ani.

Centrul Regional de Suport Clienți – Bucharest HUB.
Bucharest Shared Services HUB reunește aproximativ 

120 de colegi care vorbesc 16 limbi diferite, acoperind 27 
de țări, și reprezintă un partener global care furnizează o 
experiență unică pentru clienții noștri din întreaga lume. 
Orientarea către calitate și eficiență, prin inovație și angaja-
ment, ne ajută să livrăm servicii de calitate și să răspundem 
celor mai exigente cerințe. 

Care sunt direcțiile pe care va continua să se dezvolte 
Schneider Electric în următorii 25 de ani?

Cu toții ne dorim o planetă mai sănătoasă și un viitor mai 
sustenabil pentru generațiile viitoare. Dar, în același timp, 
ne dorim confort, acces facil la inovație și evoluție, clădiri și 
orașe moderne. Ca să putem beneficia de ambele, e  nevoie 
de un efort sustenabil la nivel de individ. Companiile mari 
sunt tot mai orientate către sustenabilitate, însă câți dintre 
noi conștientizăm cu adevărat impactul pe care-l avem asu-
pra mediului înconjurător pe termen lung? 

În Schneider Electric asta încercăm să realizăm, pe lângă 
eforturile constante de a ajuta partenerii să aibă la rândul 
lor afaceri sustenabile, să sprijinim comunitățile să conști-
entizeze impactul pe care-l au. Cum facem acest lucru? 
Prin educație, creativitate, inovație și experiență. Schneider 
Electric România privește spre viitorul acesta sustenabil și 
contribuie la consolidarea lui, de 25 de ani.

Schneider Electric nu vinde o soluție, un serviciu sau un 
produs care să răspundă tendințelor actuale. Schneider 
Electric are o misiune clară în ceea ce privește sustenabili-
tatea și știm că dincolo de tendințele actuale care răspund 
unor nevoi pe termen scurt, există un obiectiv comun care 
poate fi atins printr-o anumită predictibilitate. Astfel că so-
luțiile noastre sunt concepute pentru a răspunde tendințe-
lor actuale, dar și pentru a îmbunătăți viețile, sănătatea, 
starea de bine și siguranța cetățenilor. Iar aceste aspecte au 
nevoie de timp, ele se construiesc pe termen lung. Când 
locuim, lucrăm sau ne tratăm într-o clădire modernă care 
are încorporată componenta inteligentă, starea noastră fizi-
că și mentală se îmbunătățește. Când locuim în orașe cu 
facilități care au încorporate tehnologii de ultimă generație, 
care asigură eficiență energetică, care țin cont de reducerea 
emisiilor de carbon, suntem în siguranță. Și cred că de asta 
avem nevoie cu toții, din punctul în care suntem, să privim 
cu speranță spre un viitor sustenabil. 

Sustenabilitatea va deveni o cerință tot mai accentuată, 
pe măsură ce consumul nu încetează să crească și resurse-
le epuizabile sunt... ei bine, epuizabile. Un control automat 
al casei, al clădirii de birouri, al halei de producție va fi nu 
numai necesar pentru un consum rațional și echilibrat, ci și 
pentru confortul nostru. Ne vom obișnui tot mai mult să 
interacționăm cu inteligența artificială și vom începe să în-
vățăm și noi de la ea, nu doar viceversa.

Potențial enorm au, în continuare, marile companii indus-
triale și, de altfel, către ele ne îndreptăm acum la nivel global. 
Ne uităm cu atenție nu numai la centrele lor proprii de pro-
ducție, ci și la furnizorii lor de materiale și materii prime, 
analizăm lanțurile valorice și venim cu propuneri care să re-
ducă amprentele de carbon și consumurile de energie la ni-
velul tuturor verigilor. Acesta este un aspect care ne privește 
pe fiecare dintre noi. Și scopul nostru este foarte simplu: să 
permitem tuturor să profite la maximum de energia și resur-
sele noastre. Credem că tehnologia ne permite să susținem 
progresul și sustenabilitatea pentru toți. La Schneider Elec-
tric numim acest lucru Life Is On, pentru că pe de o parte 
trebuie să aducem energie tuturor oamenilor care nu au ac-
ces la ea, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că am-
prenta de carbon va fi înjumătățită în următorii 20 de ani. 

Viitorul este electric, misiunea noastră este să ne asigu-
răm că poate fi alimentat continuu și eficient și că, dincolo 
de toate, este sustenabil.Lucian Enaru, Country General Manager România

12  |  ELECTRICIANUL 4/2022 ELECTRICIANUL 4/2022  |  13  

ACTUALITATEACTUALITATE



Beneficii pentru client

 Utilizarea dispozitivelor de protec-
ție la supratensiune este în vigoare de la 
01.10.2016 și este obligatorie conform 
DIN VDE 0100-443:2016-10*.
 Identificare clară a tipului produ-

selor, deoarece pe față este imprimat 
T1 T2.
 Concept de protecție coordonat 

(protecție de bază/medie/fină).
 Protecția la supratensiune Sie-

mens reprezintă disponibilitatea maxi-
mă a sistemului.

Important

 Protecție fiabilă împotriva supra-
tensiunii cauzate de trăsnet și manevre 
de comutare.
 Protecție pe trei niveluri, potrivită 

pentru fiecare cerință.
 Portofoliu cuprinzător pentru un 

sistem consistent de protecție împotri-
va trăsnetului.

Domenii de aplicare a protecției  
la supratensiune 

 În cazul impactului asupra vieții 
umane, de ex. Sisteme de securitate, 
echipamentele medicale din spitale.
 În cazul impactului asupra insti-

tuțiilor publice, de ex. serviciilor pu-
blice, centrelor de telecomunicații, 
muzeelor etc.
 În cazul impactului asupra activi-

tății comerciale sau industriale, de ex. 
hoteluri, bănci, fabrici, piețe comerci-
ale, ferme etc. 
 În cazul impactului asupra zone-

lor aglomerate, de ex. clădiri de locuit 
mari, biserici, birouri, școli etc.
 În cazul efectelor asupra indivizi-

lor, de ex. clpdiri rezidentiale mici și 
mijlocii, birouri mici.

Protecția la supratensiune în clădirile 
rezidențiale devine obligatorie!

Aproximativ un milion de fulgere lovesc pe an – un pericol care este mai bine să fie evitat. Descărcătorul 
de supratensiune oferă protecție la supratensiune de la circuitul de alimentare la priză. Acest lucru 
protejează atât sistemele, cât și dispozitivele de înaltă calitate și evită pagubele economice cauzate  
de defecțiunea sistemului și a dispozitivului. Protecția la supratensiuni atmosferice și la manevre  
de comutare adaptate condițiilor locale poate preveni aceste pagube.

www.siemens.com

Prezentarea produsului
Cod comanda Descriere

5SD7444-1 Descărcător combinat tip 1 + tip 2, clasa de cerințe B + C, UC 350 V, module de protecție 
conectabile, 4 poli, circuit 3 + 1, pentru sisteme TN-S și TT, cu contact de semnalizare la 
distanță

5SD7414-2 Descărcător atmosferic T1/T2, UN 240/400 V, UC 335/264 V a.c., module de protecție 
conectabile, circuit 3 + 1 (TN-S, TT), lățime 72 mm

5SD7414-3 Descărcător atmosferic T1/T2, UN 240/400V, UC 335/264 V a.c., module de protecție 
conectabile, circuit 3 + 1 (TN-S, TT), lățime 72 mm, cu contact de semnalizare la distanță

5SD7424-2 Descărcător T2, UN 240/400V, UC 350/264 V a.c., module de protecție conectabile, 
circuit 3 + 1 (TN-S, TT), lățime 49,2 mm

5SD7424-3 Descărcător T2, UN 240/400V, UC 350/264 V a.c., module de protecție conectabile, 
circuit 3 + 1 (TN-S, TT), lățime 49,2 mm, cu contact de semnalizare la distanță

5SD7464-0 Descărcător de supratensiune de tip 2, clasa de cerințe C, UC 350 V, module de protecție 
conectabile, 4 poli, circuit 3 + 1 pentru sisteme TN-S și TT

5SD7464-1 Descărcător tip 2, clasa de cerințe C, UC 350 V, module de protecție conectabile, 4 poli, 
circuit 3 + 1 pentru sisteme TN-S și TT, cu contact de semnalizare la distanță

5SD7432-7 Descărcător de supratensiune de tip 3, clasa de cerințe D, tensiune nominală UN 230 V, 
UC AC 253 V, 2 poli pentru alimentare monofazată

5UB1564 DELTA i-system, alb titan, priză Schuko 10/16 A 250 V, cu borne de conectare fără 
șuruburi, cu protecție la supratensiune, câmp de etichetare, afișaje funcționale, placă 
de acoperire 55 x 55 mm

The Evolution Of Smart

Classe 300EOS with Netatmo este noua unitate video internă conectată, pe 2 fire/Wi-Fi 
cu asistent vocal Amazon Alexa încorporat. Folosind aplicația Home + Security, pe lângă 
apelurile video, este posibilă și gestionarea dispozitivelor din gama de securitate Netatmo, 
creând un sistem de securitate inteligent, simplu și rapid.
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Ediția de toamnă Light + Building: 

Perspective pentru viitor
Frankfurt pe Main, 30.05.2022. Noi tendințe, relaționări umane și soluții inovatoare: așteptări mari 
pentru locul de întâlnire al industriei de iluminat și servicii tehnologice pentru clădiri, iar data începerii 
ediției de toamnă a Light + Building 2022 se apropie. Între 2 și 6 octombrie 2022, a venit, în sfârșit,  
din nou momentul când se va desfășura o ediție specială a târgului internațional de top în iluminat. 

Debutul reușit al multor târguri internaționale, cum ar fi 
Prolight + Sound în aprilie și IFFA în mai 2022, alimentează 
așteptările pozitive. 

Repornirea industriei vine într-un moment care este mai 
mult ca niciodată caracterizat de incertitudine și crize. Cu 
toate acestea, dezbaterea climatică intensificată pune între-
bări despre sursele alternative de energie și conceptele de 
mobilitate și oferă industriei un mediu în care soluțiile sale de 
perspectivă sunt mai așteptate ca niciodată. Light + Building 
Autumn Edition 2022 vă oferă ocazia de a descoperi noile 
produse și tendințe care se poziționează optim pentru cerin-
țele vremurilor. Am formulat șase întrebări pentru Johannes 
Möller, Head Brand Management Light + Building.

 
1. Cum activați în prezent în centrul expozițional din 

 Frankfurt?
Johannes Möller: IFFA s-a încheiat recent în centrul nos-

tru expozițional și a depășit toate așteptările: atât expozanții, 
cât și vizitatorii au fost mai mult decât mulțumiți. Timp de 
șase zile, companiile au beneficiat de o calitate înaltă a vizi-
tatorilor. Cei care au fost la expoziție au luat decizia conști-
entă de a vizita și chiar au avut nevoie să o facă. Situația a 
fost similară din partea industriei: cei care au vrut să-și pre-
zinte inovația către piață și să impulsioneze afacerile au fost 
la fața locului. Pentru că temele de interes nu pot aștepta, iar 
ultimele evoluții sunt cel mai bine discutate și soluțiile pre-
zentate în cadrul unor întâlniri directe dintre persoane. Acest 
fapt mă inspiră pentru Light + Building, când centrul expozi-
țional este plin de viață din nou și atâta energie pozitivă curge 
prin holurile pavilioanelor expozanților.

2. Vremurile de criză deschid și oportunități: cum a folosit 
Light + Building timpul scurs de la ultima ediție, cea din 2018, 
și ce modificări fac ca evenimentul să repornească acum?

Johannes Möller: Am învățat multe în ultimele luni. Desi-
gur, digitalizarea a accelerat, de asemenea, afacerea noas-
tră. Dar multe conversații cu expozanții și asociațiile au arătat 
că nucleul afacerii noastre, întâlnirile personale, rezistă. Am 
învățat cum să completăm expoziția clasică într-un mod 
semnificativ. Acum privim spre viitor și facem tot ce ne stă în 
putință pentru a construi în această toamnă podul prin care 
să aducem înapoi la Frankfurt pe toți jucătorii obișnuiți din 
piață, la ediția normală din 2024. Susținem desfășurarea îm-
preună a Light + Building Autumn Edition la Centrul Expozi-
țional din Frankfurt între 2 și 6 octombrie 2022 odată cu 

 Light + Building Digital Extension. Platforma digitală oferă 
șansa de a găsi partenerii de afaceri potriviți și de a intra în 
contact cu aceștia în avans. Light + Building Digital Extension 
va fi disponibil în perioada 2 - 14 octombrie 2022, extinzând 
astfel și oportunitățile internaționale de schimburi și informa-
re chiar și dincolo de perioada târgului.

3. Light + Building toamna este organizată ca Ediția de 
Toamnă. Cum diferă față de târgul tradițional internațional 
din martie?

Johannes Möller: Este o ediție specială. Din cauza pan-
demiei, a trebuit să găsim o dată alternativă pentru eveni-
mentul planificat inițial în martie. După o lungă pauză, indus-
tria ne-a spus foarte clar că trebuie să existe un loc de 

întâlnire pentru industrie și pentru întâlnirile dintre persoane 
în 2022. Anul acesta, Centrul expozițional al Messe  Frankfurt 
este extrem de solicitat pentru multe evenimente. Am exami-
nat toate opțiunile și am programat expoziția la începutul lu-
nii octombrie. Pentru expozanții din sectorul construcțiilor, 
aceasta este o alternativă foarte bună, dar programarea în 
toamnă este mai puțin potrivită pentru ciclurile inovative ale 
sectorului iluminatului. Suntem conștienți de acest lucru. De 
aceea suntem mulțumiți că vin la expoziție atâtea firme de 
iluminat – mai ales din străinătate. 

Un alt factor este pandemia din China. Chiar dacă pande-
mia s-a calmat din fericire în Germania și Europa, China încă 
se luptă cu asta, din păcate. Acesta este motivul pentru care 
trebuie să ne descurcăm în acest moment fără participarea 
multor expozanți asiatici.

În acest sens, ediția specială compactă nu poate fi com-
parată cu cea obișnuită a Light + Building. Dar în prezent 
primim zilnic întrebări de la firme care ar dori să participe la 
ediția din toamnă. În acest sens, suntem foarte optimiști și 
facem tot ce putem pentru a ne asigura că va fi un eveniment 
de înaltă calitate pentru toate părțile.

4. Cum va arăta ediția specială și ce expozanți și vizitatori 
așteptați?

Johannes Möller: În acest moment, așteptăm aproximativ 
1.300 de expozanți din 46 de țări. Există producători din toa-
te domeniile de iluminat, tehnologia clădirilor, precum și din 
domeniul tehnologiei de securitate în rețea, astfel încât co-
mercianții combină la Light + Building Autumn Edition expo-
ziția cu comerțul. Sectorul Clădirilor este foarte puternic po-
ziționat în zona de vest a expoziției. În special pe fondul 
digitalizării și electrificării necesare atingerii obiectivelor cli-
matice, importanța acestui sector este în creștere și toți jucă-
torii cheie sunt aici. În sectorul iluminatului, una sau două 
mari companii lipsesc, dar companiile străine în special pro-
fită de această posibilitate de a se prezenta. Astfel, iluminatul 
este foarte bine poziționat la nivel internațional și este cel mai 
mare dintre cele două sectoare. Peste 60 la sută dintre expo-
zanți aparțin sectorului iluminatului. Acest lucru ne arată cât 
de mult au nevoie companiile de expoziția care este extrem 
de utilă pentru ele, fiind o mare oportunitate de a se pozițio-
na perfect și a genera un nivel cu totul nou de atenție.

5. Ediția specială diferă și în ceea ce privește amenajarea 
halelor? Ce se va găsi și unde?

Johannes Möller: Datorită grupării tuturor meseriilor teh-
nice, automatizarea clădirilor joacă un rol important. Ea este 
reprezentată în halele 9, 11 și 12. În plus, vizitatorii vor găsi 
soluții de sisteme eficiente energetic pentru clădiri, instalații 
electrice și tehnologie de rețea și electrotehnică în aceste 
hale. Pentru prima dată, Light + Building va ocupa și Hala 8 
cu secțiunea Intersec Building. În acest fel, grupăm gama de 
produse și servicii pe tema tehnologiei de securitate conec-
tate, care devine din ce în ce mai importantă în locuințe și 
clădiri și este indisolubil legată de ingineria serviciilor de 
construcții. Hala 8 formează tranziția către zona de iluminat, 
cu producători de componente de iluminat. Aici sunt repre-
zentate și sursele de lumină și sistemele de control. Ilumina-
tul în toate fațetele sale este elementul central în halele 3, 4 
și 6, unde gama de produse include design orientat pentru 
corpuri de iluminat în toate stilurile, corpuri de iluminat teh-

nice, iluminat exterior și stradal, de urgență și iluminat de 
siguranță, precum și game complete de produse. Planul ex-
poziției oferă o prezentare detaliată: www.light-building.
com/fairground.

6. Ce se va mai întâmpla de acum până în octombrie?
Johannes Möller: Timpul de planificare a devenit mai 

scurt pentru toți cei implicați. Primim comenzile finale de 
participare la târg din ce în ce mai târziu, vizitatorii cumpără 
bilete cu un preaviz scurt și schimbă vouchere cu puțin timp 
înainte de eveniment. Cu toate acestea, este deja posibil să 
vă planificați vizita astăzi. Magazinul nostru de bilete este 
deschis și poate fi găsit la www.light-building.com/tickets. Și 
expozanții își încep gestiunea programului acum. Noi înșine 
acționăm mai flexibil în calitate de organizatori de târguri 
 astăzi. Acest lucru ne permite să reacționăm imediat la 
schimbarea condițiilor. În același timp, suntem mereu în con-
tact strâns cu expozanții și partenerii noștri. În plus, asocia-
țiile comerciale ne oferă feedback-ul expozanților pentru a 
lua decizii care sunt în interesul industriei. Acest lucru funcți-
onează numai dacă există parteneriate bune și, din fericire, 
Light + Building are aceste parteneriate. În acest sens, sun-
tem bine pregătiți și concentrați pe prezentarea unei ediții 
speciale și interesante, bine planificate, care oferă un pro-
gram de sprijin atractiv, informativ și inspirator, astfel încât 
să merite participarea pentru toată lumea.

Evenimentul Light + Building Autumn Edition va avea loc 
în perioada 2 - 6 octombrie 2022.

În paralel, Forumul Intersec se deschide în perioada 3 - 6 
octombrie 2022.

Light + Building Digital Extension este accesibilă în peri-
oada 2 - 14 octombrie 2022.

Social Media:
www.light-building.com/facebook  

www.light-building.com/twitter 
www.light-building.com/youtube 
www.light-building.com/linkedin 

www.instagram.com/building.technologies.messeffm

Johannes Möller, Director Brand Management Light + Building.

Secțiunile de inginerie a iluminatului și serviciile  
pentru clădiri fac posibil schimbul încrucișat și oferă o gamă unică, 

internațională, de produse.
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Utilajele și instalațiile au nevoie de 
alimentare – fiabil, ușor de instalat și 
sigur de utilizat. Sunt necesare, prin 
urmare, soluții simple pentru a aprovi-
ziona utilajele și instalațiile cu energie. 
Conectorii noștri electrici standardi-
zați din seria MQ15 de la Murrelektro-
nik îndeplinesc aceste criterii. Conec-
torii se instalează simplu datorită 
conectării rapide care nu necesită scu-
le. Este suficientă o rotire de 1/4 pen-
tru o blocare sigură, iar conectorul 
electric este etanș conform IP67. Cu 
sistemul inovativ de conectare rapidă, 
timpul de montaj este redus în cazul 
unei noi instalări, reparații și întrețineri 
cu până la 80 procente. La un montaj 
sigur contribuie faptul că starea de 
etanșare a conectorului electric este 
marcată atât optic, cât și tactil, în plus 
ajută la montajul MQ15 un „CLICK“ ca 
feedback acustic. Încapsularea com-
pletă PUR asigură siguranță la ma-
nipulare, precum și protecție împotri-
va îndoirii și vibrației. Pentru o și mai 
bună protecție sunt responsabile un 
dispozitiv de blocare și un adaptor de 
protecție aflate la conectorul electric.

Un portofoliu larg pentru un volum 
ridicat pe termen lung

Programul produsului cuprinde co-
nectori electrici supraîncărcați, prefa-
bricați cu PUR foarte rezistent sau ca-
blu PVC avantajos din punct de vedere 
a costurilor, conectori electrici cu 
montare pe panou pentru integrarea 
motorului, precum și variante cu co-
nectare proprie. Sunt disponibile în 
acest sens o execuție cu 4 poli și una 
cu 6 poli cu o secțiune a conductorilor 
electrici de 1,5 mm2, resp. 2,5 mm2. 
Portofoliul produsului este rotunjit prin 
soluția de distribuire h cu cabluri tuna-

te cu care distribuirea energiei poate 
avea loc flexibil la inserările dorite, 
astfel putând fi reduse locurile de in-
serare.

MQ15 transferă energii ridicate 
 într-un spațiu foarte mic cu cel mai 
bun raport preț/performanță de pe 
piață datorită utilizării unor plasticuri 
foarte bune conductoare și renunțării 
la piese de metal scumpe. Pe lângă 
varianta cu 4 poli cu trei contacte de 
alimentare + PE, varianta cu 6 poli 
oferă în plus două contacte pentru 
semnal. Cel din urmă oferă prin 
aceasta posibilitatea de a integra și 
alte funcții, cum ar fi temperatura sau 
frâna. Valorile de transfer al curentu-
lui până la un volum de sarcini 16 A în 
cazul unei tensiuni de 600 V AC des-
chid un alt câmp de aplicații. Cu co-
nectorii electrici cu montare pe panou 

MQ15, motoarele se pot converti cu 
mare ușurință la o soluție conectabilă. 
Acest aspect economisește timp și mi-
nimizează costurile cu personalul de 
instalare și de întreținere. Flanșa este 
înșurubată simplu printr-un orificiu fi-
letat M20x1,5 – în carcasa motorului – 
fără adaptator sau soluție mecanică 
specială.

Cu o clasă de protecție IP67 în sta-
re conectată, seria MQ15 este potri-
vită și pentru activitățile dure de zi cu 
zi. Conectorii electrici MQ15 sunt 
testați electric în proporție de 100% și 
oferă astfel o soluție Plug and Play 
simplă și fără cusur. Toate variantele 
există deja de la 1 bucată MOQ, indi-
ferent de execuție sau lungime. Pro-
dusul conform CE este de asemenea 
listat UL, dar poate fi utilizat în întrea-
ga lume.

Conectori electrici  
pentru alimentare la utilaj Cabluri pentru alimentarea cu energie 

electrică și transmisia de date 
SiroccoHYBRID pentru aplicații suflate

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

Conectorii electrici rezistenți la apă și la praf din seria MQ15 a Murrelektronik sunt concepuți pentru 
conectarea motoarelor asincrone și trifazate. 

Conectorii electrici rezistenți la apă și la praf din seria MQ15 a Murrelektronik  
alimentează utilaje și instalațiile cu energie și sunt concepute pentru conectarea  

motoarelor asincrone și trifazate.
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Biroul de acasă, școala online și nivelurile crescute de 
streaming video în timpul pandemiei de Covid-19 au con-
dus la o creștere semnificativă a traficului de date pe in-
ternet. Digitalizarea sporită înseamnă că volumul de date 
va continua să crească. Rețelele de telecomunicații de 
înaltă performanță, fiabile, folosind tehnologie de vârf și 
puncte de acces mai aproape de utilizatorii finali, vor pu-
tea reduce riscul blocajelor de date în viitor. Pentru multe 
orașe și comunități atunci când își extind rețelele un lucru 
esențial îl reprezintă costul. Conductele existente adesea 
nu mai au mult spațiu rămas. Cablurile optice care pot fi 
instalate în spațiile limitate disponibile în conducte pot re-
duce volumul lucrărilor de instalare și pot reduce costurile 
și întreruperile. În plus, dezvoltarea tehnologiilor mobile 
5G și IoT determină nevoia de dispozitive și antene la dis-
tanță. Acest lucru aduce o altă provocare pentru operato-
rii de rețea, deoarece aceste dispozitive din locații înde-
părtate trebuie conectate atât la energie electrică, cât și la 
fibră optică. Având în vedere necesarul de energie și în 
special locația la distanță a acestor dispozitive ridică o în-
trebare dificilă cu privire la modul de furnizare a energiei, 
deoarece sursele locale de energie pentru fiecare dispozi-
tiv ar fi extrem de  costisitoare, perturbatoare și dificile din 
punct de vedere logistic. Pentru a simplifica implementa-
rea punctelor de acces și a dispozitivelor de margine, 
Prysmian a dezvoltat cablurile hibride cu fibră optică și 
conductoare de cupru, SiroccoHYBRID, pentru instalare rapi-
dă în microconducte.

Cablul SiroccoHYBRID cu un diametru de 7,7 mm poate fi 
instalat prin suflare în microconducte cu diametrul interi-
or de 10 mm. Microductele de 10 mm sunt utilizate în mod 
obișnuit pentru rețelele de acces în multe locații din 
 Europa. Beneficiind de infrastructura existentă și de cos-
turi reduse de instalare fără să fie nevoie de săpături, dis-
pune de conductoare de cupru cu o suprafață de secțiune 
transversală de 1 mm2 și până la 36 de fibre optice 
 BendBrightXS (ITU-T G.657.A2). Cablul poate fi suflat 
până la 1 km la viteză mare (40 m/min). 

Pentru a atinge o distanță de suflare de 1.000 m într-o 
microconductă de 10 mm, SiroccoHYBRID are o secțiune 
transversală mică și încorporează conductori flexibili 
 inovatori de cupru și module de fibre cu diametru redus. 
SiroccoHYBRID a fost implementat cu succes în rețelele exte-
rioare și interioare.

În plus, apar metode noi de transmitere a energiei elec-
trice, care pot fi clasificate ca clasa 4, permițând gestio-

narea în siguranță a 300 VDC. Aceste tehnologii se  bazează 
de obicei pe transmiterea energiei în pachete și controlul 
continuu al liniei pentru integritate, permițând transmite-
rea energiei și a fibrei printr-un singur cablu hibrid. Acest 
lucru face posibilă livrarea de până la 1.500 de wați pe 
300 m. 

Celulele mici pentru serviciile mobile 4G/5G ar trebui 
instalate în locații foarte specifice, așa cum este subliniat 
de planificarea radio, dar furnizarea de energie și fibră 
într-un număr mare de locații poate fi prohibitiv de costi-
sitoare. Cablurile cu microconducte SiroccoHYBRID și meto-
dele noi de transmisie a energiei permit operatorilor de 
rețea să alimenteze în siguranță radiourile de la distanță 
dintr-o locație centrală. Utilizând spațiul disponibil în in-
frastructura de conducte construită pentru rețelele de ac-
ces, operatorii de telecomunicații pot transporta acum 
atât energie, cât și conectivitate printr-un singur cablu. Ca 
rezultat, celulele mici și dispozitivele de margine pot fi in-
stalate mai rapid cu costuri reduse, oferind capacitatea de 
a concentra backup-urile bateriei într-un singur punct. 

SiroccoHYBRID deschide noi oportunități dincolo de den-
sificarea 4G/5G și dispozitivele de vârf, acoperind came-
re CCTV, DAS, rețele Wi-Fi și detecție în medii metropo-
litane exterioare și interioare.

Accesați portofoliul nostru de produse în  
Catalogul Online și contactați-ne pentru detalii la: 

infocables-ro@prysmiangroup.com sau  
customercare.romania@prysmiangroup.com.

Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. 
Tel.: +40 349 403228; +40 349 403210; +40 349 403269

www.prysmiangroup.ro
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GREEN WELLBEING 
ÎMPREUNĂ CU LEGRAND SPRE O CASĂ CONFORTABILĂ 
ȘI EFICIENTĂ DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC

• Măsurarea și managementul energiei
• Managementul temperaturii și calității aerului
• Managementul iluminatului
• Managementul stațiilor de încărcare a vehiculelor   
   electrice (EV)

MĂSURAREA ȘI 
MANAGEMENTUL ENERGIEI 
Economii anuale medii 
de~10 %

MANAGEMENTUL STAȚIILOR DE ÎNCĂRCARE A 
VEHICULELOR ELECTRICE (EV) 
Trecerea la mobilitatea electrică presupune o 
reducere medie de 1 tonă de emisii de CO2 pe an2

4

1

MANAGEMENTUL TEMPERATURII ȘI CALITĂȚII AERULUI 
Încălzirea inteligentă poate genera o îmbunătățire medie cu 7% 
a consumului de energie cu o reglare a încălzirii de doar 1°C

3

MANAGEMENTUL 
ILUMINATULUI
O medie de cel puțin 30% 
energie economisită 
pe an1

2

(1) Economii medii anuale la facturile la energie:
Estimare necontractuală a consumului de energie sau a 
economiilor. Calculate anual pe baza soluțiilor standard.
această declarație nu constituie un angajament comercial.
Cifrele estimate de mai sus pentru economiile de energie iau în 
considerare creșterea consumului și conștientizarea economisirii 
la facturile la energie ca urmare a optimizării contractelor și a 
utilizării energiei în intervale mai convenabile.

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

4 DOMENII PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI CONFORTUL, 
PRIN REDUCEREA CONCOMITENTĂ A FACTURILOR LA ENERGIE ȘI A EMISIILOR DE CO2

Test de impedanță baterie

BITE5 va măsura impedanța celu-
lei, tensiunea celulei și temperatura. 
Datele înregistrate pot fi urmărite pe 
ecranul tactil al unității. Se pot vizuali-
za datele fiecărui test sau tendința da-
telor fiecărei celule. Se pot seta limite-
le de trecere, avertizare și eșec pentru 
tensiune și impedanță. Se pot memora 
tensiunea de riplu, curentul de riplu și 
curentul de plutire. Datele pot fi trans-
ferate către un soft de management 
pentru crearea de rapoarte și analize 
automate.

 
Test de descărcare a bateriei

BITE5 va înregistra tensiunea, cu-
rentul CC, impedanța și temperatura 
fiecărei celule pe parcursul întregului 

test de descărcare. Măsurați impe-
danța medie la sfârșitul testului de pu-
nere în funcțiune și utilizați-o ca limită 
pentru testele viitoare de impedanță. 
Urmăriți datele înregistrate pe ecranul 
tactil BITE5 și vizualizați datele despre 
tendințe ale fiecărui test sau tendința 
de descărcare a fiecărei celule.

Sisteme solare

Măsoară și înregistrează tensiunile 
CC ale cutiei combinator PV. Măsoară 
intrarea și ieșirea invertoarelor. Tes-
tează bateriile Li-ion din componența 
sistemelor de panouri solare.  

 
Testerul Megger este prevăzut cu 

un afișaj tactil, domeniu de măsură 
pentru tensiuni continue până la 
1.000 VCC, care asigură măsurarea 

șirurilor de acumulatori, combinatoa-
relor PV și intrarea invertoarelor, 
 respectiv pentru tensiuni alternative 
până la 600 VC pentru măsurarea 
tensiunilor de la ieșirea invertoarelor. 
Transferul datelor memorate se poa-
te face prin USB sau card de memorie 
SD către software-ul de gestiune a 
datelor PowerDB care permite ulte-
rior crearea de rapoarte personaliza-
te. Pentru măsurarea efectivă sunt 
disponibile sonde de tip concentric 
cu două dimensiuni de vârfuri de mă-
sură care permit accesul la terminale-
le tuturor bateriilor reîncărcabile.

 BITE5 – Tester de baterii 
reîncărcabile și panouri solare

BITE5 este un tester de 
acumulatori care va testa 
bateriile cu plumb acid (VLA și 
VLRA), bateriile NiCd, precum 
și bateriile Li-ion. BITE5 va 
măsura și înregistra tensiunea 
bateriei, impedanța și 
temperatura. BITE5 asigură și 
testul de descărcare. Acesta va 
măsura tensiunea și curentul 
pe tot parcursul ciclului de 
descărcare. Pot fi măsurate, 
de asemenea, impedanța și 
temperatura pe tot parcursul 
ciclului de descărcare.

Megger Germany GmbH
Reprezentanță în România:  

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

20  |  ELECTRICIANUL 4/2022

MĂSURARE ȘI TESTARE



GESTIONAREA STAȚIEI EV

Stații de încărcare a 
vehiculelor electrice
________
Gama Green’Up Access este dedicată 
reîncărcării vehiculelor electrice în 
locuințele private: o soluție rentabilă, 
adaptabilă, simplă și sigură. Prin 
intermediul Green’Up, poți gestiona 
procesul de încărcare a mașinii direct 
de pe Smartphone, tabletă sau PC și 
poți controla consumul de energie 
electrică. De asemenea, este posibilă 
setarea încărcării în afara orelor de 
vârf, când costul energiei este mai 
mic.

Controlul temperaturii 
________
TERMOSTAT INTELIGENT MODULANT

Sisteme independente cu centrale Opentherm 
sau sisteme compatibile.

CAPETE TERMOSTATE INTELIGENTE,
pachet pentru sistemul centralizat de încălzire
Ideal pentru apartamentele 
cu încălzire centralizată 
non-independentă sau separată.

APLICAȚIA
Netatmo Energy

APLICAȚIA
Home + Control

GESTIONAREA TEMPERATURII GESTIONAREA ILUMINATULUI

CONTORIZARE ȘI GESTIONARE

Panou electric 
inteligent
________

Noua gamă de module DIN inteligente 
este ideală pentru instalarea directă în 
panoul electric.
Aceasta integrează un sistem 
inteligent, permițând gestionarea 
luminilor și a sarcinilor cu cel mai 
mare consum.

Senzori de mișcare
________
LUMINILE
SE APRIND ȘI SE STING AUTOMAT, 
ATUNCI CÂND ESTE NECESAR. 

Pornire automată sau programată
Există mai multe opțiuni
pentru pornirea automată 
sau programată a corpurilor 
de iluminat, pe baza detecției 
senzorilor de prezență sau a 
programării orare.
Senzorii pot opri iluminatul după 
o anumită perioadă de timp sau ca 
urmare a unui alt eveniment din 
sistem.

Când ma aflu în 
cameră

Detectorul ține luminile 
aprinse atâta timp cât 
prezența mea este 
detectată.

Este suficientă lumina 
naturală

Detectorul se oprește 
în mod automat.
Cu funcția de reglare 
a intensității activă, 
aceasta scade treptat 
intensitatea luminilor 
înainte de a le stinge.

Când lumina zilei 
scade

Detectorul pornește în 
mod automat.
Cu funcția de reglare 
a intensității activă, 
intensitatea se adaptează 
și completează nivelul 
luminii naturale, pentru 
a obține luminozitatea 
necesară.

COMANDĂ DE PE 
SMARTPHONE

CONTROL VOCAL

PLANIFICARE 
PROGRAMATĂ

GESTIONAREA 
INTELIGENTĂ A 

ENERGIEI

MONITORIZAREA 
CONSUMURILOR 

ENERGETICE

APLICAȚIA 
HOME + CONTROL



INTERACT RETAIL  
– Pentru un magazin inteligent

Retailerii trebuie să țină cont de toa-
te aceste considerente și aspecte ce 
țin de psihologia consumatorului, de 
călătoria acestuia prin spațiul fizic al 
magazinului, precum și de semnaliza-
rea corespunzătoare a produselor ce 
ar putea fi de interes, prin intermediul 
iluminatului interior și prin eficientiza-
rea operațiunilor. Perfecționarea ope-
rațiunilor este esențială pentru buna 
funcționare a unui spațiu comercial, 
pentru a-l face eficient și sustenabil, 
totul pornind de la un sistem inteligent 
de iluminat și o aplicație potrivită ne-
voilor comerciantului, precum Interact 
Multisite management. 

Interact Multisite management efi-
cientizează lumina, creează spații de 
vânzare uimitoare și flexibile, declan-
șează comportamente specifice ale 
clienților, permite personalizarea de 
scenarii de lumină, iar toate acestea 
duc la o experiență unică pentru 
cumpărători și un sistem inteligent de 
a crește vânzările pentru anumite 
produse, pentru a convinge clienții să 
petreacă mai mult timp într-un loc 
sau pentru a schimba traseul acesto-
ra prin spațiul comercial.

Interact Retail conectează ilumina-
tul inteligent cu aplicația Multisite 
pentru a permite desfășurarea efici-

entă a experienței în magazine. Solu-
ția  Interact Retail Multisite este siste-
mul care le permite clienților să-și 
facă de acasă o listă de cumpărături, 
asemenea celor online, urmând ca în 
magazine,  printr-un sistem de ghidaj 
să fie direcționați direct către produ-
sele din propria listă. Acest ghidaj le 
permite retailerilor să-și seteze alerte 
de promoții acolo unde acestea exis-
tă. 

Digitalizarea vine la pachet cu con-
trolul consumului de energie, înglo-
bând toate operațiunile: mentenanță, 
eficiența consumului și scenarii de 
lumină în magazine. 

Cumpărătorii din ziua de astăzi au așteptări din ce în ce mai mari de la spațiile magazinelor pe care  
le vizitează, își doresc ca atunci când fac cumpărături să fie surprinși printr-o experiență unică,  
imersivă și relaxantă în universul brandurilor lor preferate. Cumpărătorul modern are mai puțin timp  
de petrecut la cumpărături, este grăbit și nu are timp să se plimbe fără țintă – el își dorește acces imediat 
la produsele de care are nevoie.

Beneficiile Interact

IAR Multisite este o platformă care 
folosește IoT cu acces de la distanță, 
care permite monitorizarea și gestio-
narea mai multor magazine și centre 
de distribuție. Platforma oferă infor-
mații despre economisirea energiei și 
corpurile de iluminat și permite gestio-
narea programelor de iluminare și 
funcțiile dintr-un lanț de magazine.

Principalele beneficii oferite de sis-
temul de iluminat și IAR Multisite sunt:
 Economisirea energiei și reduce-

rea costurilor
 Îmbunătățirea operațiunilor
 Creșterea flexibilității și controlului
 Îmbunătățirea coerenței magazi-

nului și a mărcii.

Economisirea energiei și reducerea 
costurilor

Prin utilizarea mai inteligentă a ilu-
minatului, puteți reduce din costurile 
de energie cu până la 20-25% din 
energie. În plus, există un panou de 
control care vă ajută să măsurați și să 
monitorizați în timp real consumul, 
menținându-vă astfel în control, pen-
tru a putea reinvesti economiile în alte 
zone. În acest fel vă puteți atinge și 
obiectivele legate de sustenabilitate. 
Interact Retail este conceput cu detec-
tarea prezenței pentru a atenua inteli-
gent lumina în zonele mai puțin folosi-
te. De exemplu, reducerea inteligentă 
a intensității luminoase într-un maga-
zin de 1.300 m2 cu 4.800 de ore de 
funcționare pe an poate economisi 
până la 7.379 EUR anual.

Îmbunătățirea operațiunilor 
Soluția Interact Multisite se bazează 

pe funcționalitatea rezistentă a siste-

mului Dynalite care acoperă cerințele 
locale de control. În plus, se adaugă 
un strat suplimentar de interconec-
tivitate prin oferirea unei platforme 
cloud, care oferă un panou de control 
Interact, unde clientul poate obține 
 feedback în timp real de la consumul 
de energie și starea echipamentelor. 

Creșterea flexibilității și controlului
Sistemul de control integrează sen-

zorii de alarmă, programarea timpului, 
senzorii de ocupare și scenarii de lu-
mini pentru a oferi o singură automati-
zare care nu necesită prea multă inter-
venție umană. Această soluție oferă 
economii substanțiale de energie prin 
utilizarea LED-urilor și controlului 
senzorilor, dar planifică și un rol foar-
te important în bunăstarea clienților. 
Aceasta înseamnă că angajații pot veni 
la magazin și, practic, nu trebuie să 
facă nimic pentru a seta nivelurile po-
trivite de lumină. Sistemul va face totul 
de la sine.

Îmbunătățirea coerenței magazinului  
și a mărcii

Puteți seta lumina magazinului în 
funcție de promoțiile existente în ma-
gazine sau sărbătorile care se doresc 
marcate sau chiar culorile propriului 
magazin, în exterior. Personalul auto-
rizat poate pune în funcțiune cu ușu-
rință corpurile de iluminat cu ajutorul 
soft ware-ului de gestionare a ilumina-
tului, fără ajutorul unor ingineri speci-
alizați. De asemenea, sistemul poate fi 
gestionat de la distanță și poate trimite 
alerte în cazul unor defecțiuni ale sis-
temului de iluminat. 

La nivel european, multe magazine 
au început deja să folosească sistemul 
de iluminat de la Interact Retail. 

Un exemplu este rețeaua de maga-
zine Marks and Spencer. Noul sistem 
de iluminat conectat, bazat pe cloud, 
oferă companiei de retail posibilitatea 
de a gestiona de la distanță, printr-un 
singur tablou de control, scene și pro-
grame pentru toate magazinele lor, 
informații despre economiile de ener-
gie și despre defecțiunile sistemului de 
iluminat. 

Crearea unei rețele de magazine 
conectate permite retailerilor să-și 
centralizeze gestionarea iluminatului și 
 să-și reducă costurile operaționale. 

Implementarea a crescut și pe pia-
ța retailerilor din România, iar din 
punct de vedere al consumatorilor, 
cei care sunt foarte deschiși și recep-
tivi la digitalizarea sistemelor din 
 magazine sunt tinerii. Retailerii au în-
ceput să înțeleagă nevoile consuma-
torilor din pro priile magazine, legate 
de eficiență și optimizarea procesului 
la cumpărături. Spre exemplu, unul 
dintre liderii pieței de electronice, 
electrocasnice, IT&C și multimedia 
din România a implementat în lanțul 
său de magazine soluția  Interact 
 Retail Multisite. Aceștia și-au dorit o 
soluție inteligentă prin care să-și poa-
tă reduce costurile consumului de 
energie electrică, dar care să ajute la 
îmbunătățirea operațiunilor în maga-
zinele lor. 

https://www.interact-lighting.com/ro-ro/what-is-possible/interact-retail
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Suntem hotărâți să construim 
o lume unde electricitatea este 
sigură și accesibilă tuturor

Himel este  un producător și furnizor global de 
produse electrice pentru distribuția electrică de 
joasă tensiune, distribuția finală, managementul 
energiei, controlul și protecția motoarelor electrice, 
componente industriale și  aparate electrice de uz 
rezidențial.

ani 
vechime

țări 
prezență

100+ 
distribuitori

6.700+ 
revânzători

Activ în 
e-Commerce

60+

50+

REZIDENTIAL INDUSTRIALCOMERCIAL UTILITATI

În România, Himel oferă un portofoliu cuprinzător 
de produse de distribuție electrică și management 
al energiei din 2013. Pe măsură ce Himel crește 
accesibilitatea, echipa locală extinde în mod activ 
rețeaua sa de distribuție, sprijinind partenerii să se 
extindă și dând putere comercianților cu amănuntul 
să ofere o gamă mai largă de produse electrice.

Originară în Spania în 1958 ca specialist în electromecanică, compania a 
oferit componente cheie în producția de componente pentru aparate radio. 
În următoarele două decenii, Himel a început expansiunea internațională, 
exportând produse din Spania. În 2009, Himel a redefinit strategia de brand, 
intrând în segmentul aparatajului electric de joasă tensiune. Până în 2019, 
Himel și-a extins portofoliul de produse în distribuția finală, managementul 
puterii, componente industriale, control și protecție a motoarelor.

Dezvoltarea economică și electrificarea 
sunt legate. Pe măsură ce economiile cresc, 
accesul la energie electrică sigură devine 
factorul principal pentru a menține ritmul 
creșterii. Himel, marcă globală de produse 
electrice, este creat special pentru a răspunde 
nevoilor din sectorul locuințelor, sectorul 
industrial, sectorul infrastructurii localităților 
și sectorul instalațiilor comerciale în stabilirea 
unui sistem  electric puternic, care să asigure 
o siguranță deplină.

Cu peste 6.700 de revânzători și peste 100 de 
distribuitori prezenți în peste 50 de țări, Himel 
joacă un rol esențial în mai multe proiecte 
cheie din sectoarele rezidențial, industrial, 
comercial și de utilități. Fabricate într-o  
unitate de producție de ultimă generație, 
produsele Himel au un nivel tehnic ridicat și 
respectă standardele europene.

Distribuție 
finală

Controlul 
și protecția 
motoarelor 
electrice

Componente 
industriale

Aparataj  electric  
de joasă tensiune

Managementul 
energiei electrice

Website Instagram Facebook Youtube LinkedIn

˘ ,,

Explorați 
produsele Himel la  

www.himel.com

Urmăriți Himel pe:



„Tehnologia evoluează secundă 
de secundă. Acum ceva vreme ne 
miram că putem stinge un bec de pe 
telefon, dar acum nu ne mai miră 
dacă frigiderul ne spune că am ră-
mas fără lapte sau dacă iluminatul 
SMART ne indică drumul către cafe-
tieră, unde ne așteaptă cafeaua 
proaspătă“, a declarat în prezenta-
rea sa Valeriu Panait, directorul exe-
cutiv al CONSOLIGHT.

„Oferim prin intermediul diviziei 
noastre CONSOTECH soluții care să 
integreze tot ceea ce clienții noștri își 
doresc să fie SMART în casa lor. Pu-
tem controla accesul în locuințe sau al 
mașinii în curte, controlăm tot ce în-
seamnă sistem de iluminat, fie că este 
interior sau exterior, încălzirea prin 
sistemele tradiționale de calorifere 
sau cea prin pardoseală, jaluzelele de 
la geamuri, controlate de o stație me-

teo în funcție de vremea prognozată. 
Putem să ne creăm scenarii care pot fi 
controlate de pe tabletă sau mobil“, a 
completat Valeriu Panait.

Standul CONSOLIGHT & CONSO-
TECH a găzduit numeroase discuții cu 
participanții la forum despre soluții 
dedicate clădirilor inteligente, de la 
iluminatul smart, până la soluția KNX 
care conectează inteligent tehnologii 
smart diferite într-un tot unitar. 

CONSOLIGHT și CONSOTECH, di-
vizia sa de soluții electrice smart & 
eco, au participat în calitate de Parte-
ner Profesional la cel mai mare eveni-
ment rezidențial al anului: Building 
Home International Good Living Fo-
rum, desfășurat la JW Marriott în 16 
iunie 2022.

Cu acest prilej, CONSOLIGHT & 
CONSOTECH au prezentat celor pes-
te 300 de participanți la eveniment 
(dezvoltatori imobiliari, firme de con-
strucții, arhitecți, proiectanți și desig-
neri) portofoliul de soluții integrate 
pentru case inteligente, sisteme foto-
voltaice, stații de încărcare pentru ve-
hicule electrice, soluții de iluminat in-
teligent, precum și soluția KNX de 

integrare a tuturor acestor componen-
te, pentru a obține clădiri inteligente.

CONSOLIGHT își continuă astfel 
demersul strategic de a-și ajuta clienții 
să descopere moduri optime de a inte-
gra și folosi componentele electrice în 
proiecte cu eficiență energetică spori-
tă, transpusă în reducerea de costuri și 
creșterea confortului.

Imobile inteligente la standul 
CONSOLIGHT

Imobilul inteligent este mai eficient 
energetic, mult mai sigur și cu valoare 
de piață crescută, deoarece automati-
zarea va spori confortul. Făcută in-
corect, automatizarea casei va duce la 

dispozitive incompatibile, sisteme 
 inaccesibile și lucruri care pur și sim-
plu nu funcționează. Realitatea este că 
astăzi casa sau biroul tău pot depăși 
noțiunile unui film science-fiction. Ele 
pot funcționa perfect corelat și fiabil, 
mai ales atunci când soluția este pro-
iectată corespunzător.

Pentru ca totul să fie perfect funcți-
onal și corect integrat, echipa CON-
SOTECH este alegerea potrivită pen-
tru proiectele tale. Discuțiile de la 
standul CONSOLIGHT au permis spe-
cialiștilor noștri prezentarea de soluții 
KNX, de stații de încărcare pentru ve-
hicule electrice, precum și sisteme fo-
tovoltaice pentru eficiența energetică 
a clădirilor inteligente.

CONSOLIGHT – Partener profesional  
al Building Home Identity International 

Good Living Forum 2022
60 de speakeri din 10 țări. Case extraordinare. +300 de participanți
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Iluminatul inteligent rămâne primul 
pas către automatizarea locuinței și 
transformarea ei într-o casă a viitoru-
lui. Acesta îți oferă un control intuitiv 
asupra luminilor din locuință, sporin-
du-ți confortul și siguranța, ajutân-
du-te să faci economii. CONSOLIGHT 
îți oferă soluții de iluminat inteligent 
pentru toate tipurile de proiecte, de la 
locuințe și ansambluri rezidențiale 
până la birouri, magazine, unități 
 HoReCa, săli de sport, de clasă, hale, 
depozite, parcări etc.

Stații de încărcare pentru autovehicule 
electrice. Mobilitate oriunde.  
Chiar și la tine acasă!

Stațiile de încărcare pentru autove-
hicule electrice se caracterizează prin 
dimensiuni reduse și un design mo-
dern și compact, fiind perfecte pentru 
uz rezidențial, dar și pentru companii, 
instituții publice. Aceasta asigură o în-
cărcare rapidă, sigură și fiabilă a ori-
cărui vehicul electric, în conformitate 
cu standardele internaționale. Gradul 
de protecție IP55 oferă o rezistență 
sporită la factorii de mediu, stația pu-
tând fi folosită atât la interiorul unui 
garaj, cât și la exterior.

Stația de încărcare pentru autotu-
rismele electrice și hibride poate avea 
mai multe funcții: contorizare inteli-

gentă, rețea de date, altele fiind doar 
pentru încărcarea electrică a autotu-
rismelor. Poți beneficia de livrare și 
montare rapidă, prin specialiștii CON-
SOTECH, pentru stații de încărcare 
performante de orice dimensiune și 
putere de la furnizorii de top din do-
meniu: Gewiss, ABB, Legrand, 
NOARK, Schneider, în funcție de com-
plexitatea proiectului tău.

Atracția standului CONSOLIGHT & 
CONSOTECH a constituit-o soluția 
KNX, al cărei avantaj este configura-
rea de la distanță: în locul unui dispo-
zitiv central, funcțiile sunt găzduite de 
abonații individuali ai magistralelor. 
Senzorii, cum ar fi comutatoarele și 
detectoarele de prezență, trimit co-
menzi direct la sistemele de lumini, de 
jaluzele, de încălzire și de ventilație. 
Atribuirile și funcțiile sunt configurate 
cu ușurință în „Software Engineering 
Tool“ (ETS) și pot fi modificate sau 
ajustate în orice moment. Cu KNX, 
dispozitivele de la diferiți producători 
sunt compatibile și pot fi combinate în 
mod flexibil într-o soluție cuprinzătoa-
re. Nu este necesară o stație de con-
trol deoarece fiecare dispozitiv are 
propriul său microprocesor.

Mulțumim partenerului GEWISS 
pentru suportul oferit în organizarea 
acestui eveniment la cel mai înalt nivel. 
Participarea ca Partener Profesional la 
Building Home Identity International 
Good Living Forum 2022 a reprezen-
tat pentru CONSOLIGHT & CONSO-
TECH oportunitatea de a stabili nu-
meroase contacte, în vederea 
dezvoltării de parteneriate viitoare, 
benefice pentru evoluția companiei, 
precum și a pieței de sisteme și soluții 
dedicate clădirilor inteligente, pentru 
un viitor inteligent și sustenabil.
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zi la masa de pe terasă sau oriunde în 
interiorul și exteriorul casei dumnea-
voastră cu noua veioză portabilă  Philips 
Hue Go. Veioza portabilă este proiec-
tată pentru utilizare atât în interior, cât 
și în exterior și este prevăzută cu un 
mâner din silicon, ceea ce o face ușor 
de transportat oriunde aveți nevoie de 
lumină. Veioza portabilă Hue Go oferă 
până la 48 de ore de autonomie și se 
reîncarcă ușor cu ajutorul bazei de în-
cărcare incluse. Fie că citiți în pat sau 
luați cina pe terasă, butonul lămpii vă 
permite să parcurgeți scenele de lumi-
nă presetate pentru a crea atmosfera 
potrivită. 

Iluminatul inteligent din baie este ac-
tualizat cu stil și eleganță cu noua gamă 
de baie Philips Hue Xamento black. 
Spotul încastrat Philips Hue Xamento 
de culoare neagră aduce un design 
subtil și contemporan în baie, oferind în 
același timp până la 350 de lumeni în 
milioane de culori de lumină inteligentă 
reglabilă exact acolo unde aveți nevoie. 
Spotul încastrat Xamento de culoare 
neagră este disponibil ca pachet unic 
sau pachet de 3. Plafoniera Philips Hue 
Xamento M de culoare neagră repre-
zintă o piesă centrală decorativă în 
baie, umplând în același timp spațiul cu 
o lumină subtilă și difuză datorită 
 designului său unic. Și în timp ce este 
capabil să vă umple baia cu 2.350 de 
lumeni în milioane de culori, poate fi, 
de asemenea, redus la un nivel scăzut 
pentru a crea o ambianță relaxantă 
perfectă. Gama de baie de culoare 
neagră Xamento este special concepu-
tă pentru a fi instalată și utilizată cu 
ușurință în locuri umede.

Noul stil de trezire Sunrise 
îmbunătățește starea de spirit zilnică

Lumina inteligentă continuă să îmbu-
nătățească starea de bine acasă și să 
ajute la rutina zilnică cu noul stil de tre-
zire Sunrise. Noul efect Sunrise, cu 
tranziția sa bogată și colorată prin lumi-
nă albastră spre o lumină portocalie 
blândă, imită soarele care apare la ră-
sărit – oferindu-vă un semnal de trezire 
relaxant dimineața sau în orice moment 
al zilei. Stilul de trezire Sunrise poate fi 
găsit în aplicația Philips Hue, în secțiu-
nea Wake up Automations (Automati-
zări de trezire) pentru utilizatorii Hue 

Bridge și în aplicația Routines (Rutină) 
pentru utilizatorii Bluetooth. Stilul de 
trezire poate fi personalizat în funcție 
de durată și de momentul zilei. Utiliza-
torii stilului de trezire existent – numit 
acum Fade to Bright – își pot îmbună tăți 
experiența de trezire prin simpla selec-
tare a opțiunii Sunrise din ecranul de 
editare al Automatizării.

Stilul de trezire Sunrise este optimi-
zat pentru toate lămpile cu reglaj și va fi 
lansat împreună cu noua lampă regla-
bilă Philips Hue Signe în culoarea steja-
rului. Lampa Signe reglabilă în culoarea 
stejarului, cu profilul său subțire și cu o 
bază în tonuri de lemn natural, este 
concepută să fie atât o piesă de referin-
ță, cât și un accent subtil pentru dormi-
tor. Este disponibilă atât ca veioză, cât 
și ca lampadar.

Setați și reglați scenele de lumină 
instantaneu și fără efort

În cele din urmă, Philips Hue introdu-
ce un nou accesoriu inteligent, întreru-
pătorul Philips Hue Tap, care oferă utili-
zatorilor un control și mai personalizat al 
luminilor inteligente din casă. Întrerupă-
torul cu cadran Tap are patru butoane, 
iar fiecare buton poate fi setat pentru a 
controla luminile inteligente din până la 
trei camere sau zone separate din casă. 
Atingeți un buton pentru a alege sau 
ajusta instantaneu orice scenă de lumi-
nă. Cadranul Tap vine, de asemenea, cu 
un control intuitiv al atenuării – cu cât 
rotiți mai repede sau mai încet cadența 
cadranului, cu atât mai repede sau mai 
încet luminile inteligente se atenuează 
sau se aprind mai mult. Întrerupătorul 
are, de asemenea, un design elegant, 
mat, în alb sau negru, ceea ce îl face să 
se potrivească cu decorul din orice colț 
al casei. De asemenea, poate fi folosit 
ca o telecomandă sau chiar montat 
magnetic pe orice suprafață metalică. 

Experimentați Philips Hue – virtual!

Utilizatorii potențiali și cei existenți ai 
Philips Hue pot acum să exploreze în-
treaga suită de caracteristici pe care 
Hue le oferă în aplicația Philips Hue – 
perfectă pentru cei care intenționează 
să înceapă călătoria lor în domeniul ilu-
minatului inteligent. 

Noul mod Demo poate fi găsit în 
secțiunea Explore a aplicației și oferă o 
serie de experiențe virtuale care de-
monstrează modul în care iluminatul 
inteligent Philips Hue poate transforma 
casa și îmbunătăți rutina zilnică. 
 Demo-urile explorează temele ambi-
anță, divertisment și sentimentul de si-
guranță, cu o secțiune specială dedica-
tă accesoriilor Hue. Demonstrațiile vor 
continua să fie actualizate și îmbogățite 
în aplicație cu noi teme, ajutându-i pe 
viitorii utilizatori să vizualizeze experi-
ența Hue. 

Urmăriți o înregistrare a evenimentului 
Digital Media Philips Hue 

Utilizând următorul link, puteți vizio-
na o înregistrare a evenimentului Digital 
Media Philips Hue, pentru a vedea de-
monstrațiile noilor produse: https://
www.philips-hue.com/newlaunches. 

„La Philips Hue, considerăm că per-
sonalizarea și controlul fără efort al 
luminilor noastre inteligente sunt esenți-
ale pentru a crea o experiență plăcută 
și personalizată de iluminat inteligent 
oriunde în casă. Cu noua noastră gamă 
de produse le oferim clienților noștri 
opțiuni de iluminat inteligent și flexibil, 
fie că este vorba de crearea unei ambi-
anțe potrivite în rutina zilnică sau de 
adăugarea unei note de eleganță a 
 designului în interiorul sau exteriorul 
casei dumneavoastră“, a declarat 
 Jasper Vervoort, Business Leader Phi-
lips Hue în cadrul Signify. 

București, România – Signify (Euro-
next: LIGHT), lider mondial în  domeniul 
iluminatului, prezintă o nouă gamă de 
produse de iluminat inteligent Philips 
Hue, care oferă și mai multă flexibilita-
te, control și opțiuni de design pentru 
locuință. Noile lansări de produse in-
clud două premiere interesante pentru 
Philips Hue – primul spot de lumină 
complet personalizat, cu propria gamă 
de lumini, și prima veioză portabilă, re-
încărcabilă, concepută pentru utilizare 
în interior și exterior. Un nou întrerupă-
tor inteligent, în culorile elegante de alb 
sau negru, care aduce pentru prima 
dată reglarea intuitivă a intensității lu-
minoase prin rotirea cadranului întreru-
pătorului. Acesta include, de aseme-
nea, posibilitatea de a seta scene de 
lumină și de a atribui încăperi prin cele 
patru butoane. Cu gândul la bunăsta-

rea zilnică, o nouă automatizare „Wake 
up“ din aplicația Philips Hue aduce un 
efect personalizat și natural al răsăritu-
lui de soare în dormitorul dumneavoas-
tră. Automatizarea este concepută 
pentru a le oferi utilizatorilor senzația 
de a se trezi în aer liber, sub un cer se-
nin de dimineață. Ea este completată 
de o nouă lampă reglabilă, concepută 
pentru noptieră. 

Proiectați și personalizați iluminatul 
inteligent într-un mod unic

Deveniți designerul personal prin 
iluminat în casa dumneavoastră cu sis-
temul de spoturi de lumină Philips Hue 
Perifo. Perifo este o nouă gamă de la 
Philips Hue care este alcătuită din șine 
individuale care se potrivesc între ele 
pentru a forma o bandă complet per-

sonalizabilă. Dumneavoastră alegeți 
dispunerea și lungimea șinei și ce lumini 
să includeți pentru a avea controlul to-
tal asupra modului în care vă iluminați 
casa. Șina poate fi fixată pe perete sau 
pe tavan și conectată la o priză stan-
dard sau la firele existente cu ajutorul 
unității de alimentare incluse. Apoi în-
cepe adevărata distracție, pe măsură 
ce faceți click pe luminile inteligente 
alese de dumneavoastră și le pozițio-
nați exact cum doriți. Puteți combina 
spoturile, pandantivele, barele de lu-
mină și tuburile de lumină la alegere 
într-o singură șină Perifo pentru a crea 
o atmosferă potrivită pentru orice oca-
zie, construind în același timp un ele-
ment de design unic. 

Rămânând la capitolul flexibilitate și 
design, acum puteți lua lumina inteli-
gentă cu dumneavoastră din camera de 

Philips Hue combină designul, flexibilitatea 
și controlul cu noi lumini și accesorii

  Proiectați iluminatul inteligent al locuinței 
dumneavoastră prin flexibilitate, folosind 
spoturile Philips Hue Perifo și gama sa  
de lumini colorate.

  Puteți avea lumină inteligentă atât în interiorul, 
cât și în exteriorul casei cu noua veioză 
portabilă Philips Hue Go. 

  Bucurați-vă de începutul perfect al zilei  
cu noul efect pentru trezire vibrant Sunrise, 
acompaniamentul ideal cu luminozitate 
reglabilă Philips Hue Signe în culoare de stejar. 

  Preluați controlul total asupra luminilor 
dumneavoastră inteligente, setați scene  
de lumină printr-un singur buton și rotiți 
cadranul pentru a obține o atenuare intuitivă 
cu noul întrerupător Philips Hue Tap. 

Pentru mai multe informații despre Philips Hue, vă rugăm să vizitați www.philips-hue.com.
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VICTRIX HYBRID, datorită celor două generatoare ter-
mice racordate hidraulic în serie, îndeplinește funcțiile de 
încălzire a spațiului și preparare de ACC.

Funcționarea în regim de încălzire a spațiului
Electronica inteligentă a lui VICTRIX HYBRID vă permite 

să alegeți între două variante:
 MANUAL: în meniul panoului de comandă este setată 

o temperatură exterioară de comutare între unitatea interi-
oară și pompa de căldură. Cele două generatoare pot func-
ționa în serie și simultan.
 AUTOMAT: în meniul panoului de comandă se intro-

duc costurile cu energia electrică și cu gazul și, cu ajutorul 
acestora, electronica panoului de comandă calculează 
COP-ul care determină, în funcție de temperatura exterioa-
ră, activarea fie a unuia, fie a celor două generatoare de 
căldură împreună.

În ambele cazuri, la o setare a temperaturii pe tur mai 
mare de 55°C, funcționează numai unitatea interioară.

Funcționarea în regim de preparare ACC
La sistemul VICTRIX HYBRID, prepararea ACC este asi-

gurată numai de către unitatea interioară (centrala cu con-
densare).

Unitatea exterioară (pompa de căldură monobloc)

Fig. 2 – Unitatea exterioară (Pompa de căldură monobloc)

 Compresor etanș tip Swing
 Gaz frigorific R32 preîncărcat
 Schimbător R32 – apă
  Supapă termostatică antiîngheț de serie (deschide la 

3-4°C)
 Robinete de separare de serie
  Filtrul pe partea de apă de serie (în interior, pe returul 

de la instalație)
  Baterie cu aripioare pentru schimb de căldură cu aerul 

exterior (cu un singur ventilator)
 Ventil electronic de laminare
 Supapă de siguranță pe partea de apă – 3 bar
 Piciorușe anti-vibrante de serie

Unitatea interioară (centrala cu condensare)

Fig. 1 – Unitatea interioară (centrala cu condensare)

  Modul de condensare din oțel inoxidabil, cu debit 
mare de apă

 Vas de expansiune instalație – 8 litri
  Pompă de 7 m c.a. asociată cu funcționarea centralei 

cu condensare și a pompei de căldură. Hidraulic, cele 
două generatoare termice sunt racordate în serie.

  Electronică concepută pentru a gestiona instalații 
împărțite în mai multe zone

 Panou de comandă de serie
 Clasa 6 NOx

Ideal pentru înlocuiri

De la înlocuire la șansă. Nu 
este nevoie de mai mult pentru 
a transforma ÎNLOCUIREA 
 într-o OPORTUNITATE și 
 într-o șansă de a îmbunătăți 
confortul, instalația termică, 
economiile și nivelul emisiilor 
de noxe.

VICTRIX HYBRID înlocuieș-
te centralele termice depășite 
moral, reprezentând un salt 
înainte în tehnologie și aducând 
economii importante în com-
parație cu o simplă centrală 
termică cu condensare. Siste-
mul hibrid are o unitate exteri-
oară (pompă de căldură) 
 monobloc de 4 kW, cu gaz fri-
gorific R32: cel mai ecologic.

Unitatea interioară este o 
centrală cu condensare care are 28 kW în regim de prepa-
rare apă caldă de consum (ACC) și 24 kW în regim de încăl-
zire. Cele două generatoare termice sunt racordate în serie 
și asigură atât o eficiență mai mare, cât și economii semni-
ficative de energie, deoarece posibilita tea funcționării lor 
simultane crește foarte mult numărul de ore în care pompa 
de căldură este activă în perioada de încălzire.

Pe lângă VICTRIX HYBRID, care este versiunea instanta-
nee pentru încălzire și preparare de ACC, există și VICTRIX 
HYBRID PLUS – versiunea doar pentru încălzire, dar care 
poate fi racordată la un boiler pentru prepararea ACC. Pa-
noul de comandă de serie completează noua ofertă „plug & 
play“ Immergas.

Nu numai pentru înlocuiri

Sistemul hibrid VICTRIX HYBRID este ideal pentru înlo-
cuirea unei centrale vechi, dar este compatibil și cu instala-
țiile noi. Cu VICTRIX HYBRID, chiar și instalațiile cu radia-
toare pot fi încălzite eficient.

Impactul asupra mediului este redus

Gazul frigorific R32 are GWP („Global Warming Potenti-
al“ – „Potențial de Încălzire Globală“) scăzut, iar unitatea 
interioară a VICTRIX HYBRID se situează în Clasa ecologi-
că 6 (UNI 297 și 483): cea mai bună pentru emisii reduse de 
oxizi de azot (NOx).

Înlocuirea unei centrale 
termice standard vechi cu 
un sistem hibrid poate re-
duce emisiile de CO2 cu 
până la 50%. Rezultatul 
este remarcabil și este con-
firmat de studiul privind 
emisiile unei centrale termi-
ce standard cu 20 de ani de 
viață față de un sistem hi-
brid, studiu realizat de „Di-
partimento di Ingegneria 
dell'Energia, dei Sistemi, 
del Territorio e delle Cos-
truzioni“ (DESTEC) al Uni-
versității din Pisa.

Ușor de instalat

Nu este necesară Certifi-
carea F-Gas pentru a insta-
la VICTRIX HYBRID, deoa-

rece întreaga cantitate de fluid frigorific se află în unitatea 
exteriorară, în interiorul clădirii ajungând numai apă. De 
asemenea, sunt suficienți 20 de litri de apă în instalația de 
încălzire pentru a evita montarea unui rezervor de stocare 
inerțial.

Costuri mai mici de exploatare

VICTRIX HYBRID este soluția ideală pentru înlocuirea 
vechilor centrale cu gaz, menținând instalația existentă de 
încălzire cu radiatoare. Economiile mari la costurile de ex-
ploatare, datorate unei eficiențe sezoniere cu 35% mai 
mare decât în cazul unei centrale termice cu combustibil 
gazos se datorează faptului că, în cea mai mare parte a 
perioadei de încălzire, solicitarea este satisfăcută cu sigu-
ranță de pompa de căldură.

O investiție care merită

VICTRIX HYBRID, pe lângă faptul că are avantajul unei 
instalări simple și non-invazive, se caracterizează și prin 
timpi de amortizare reduși!

Mai multă valoare pentru locuință

Sistemele hibride îmbunătățesc clasa energetică a siste-
mului clădire/instalație de încălzire și cresc valoarea pe m2 
a locuinței: o investiție care se amortizează rapid.

VICTRIX HYBRID – mai multă eficiență, 
mai multe economii și mai puțin CO2

A sosit vremea înlocuirii vechii centrale termice cu combustibil gazos

Sisteme hibride compacte de pompă de căldură

Exemplu de configurare cu HIBRID VICTRIX – la înlocuirea unei centrale într-o instalație existentă

Fig. 3 – Exemplu de configurare cu VICTRIX HYBRID
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www.immergas.ro

VICTRIX HYBRID PLUS, datorită celor două generatoare 
racordate hidraulic în serie, îndeplinește funcțiile de încăl-
zire a spațiului și de preparare ACC cu ajutorul unui boiler 
separat.

Funcționarea în regim de încălzire a spațiului
Electronica inteligentă a VICTRIX HYBRID PLUS vă per-

mite să alegeți între cele două opțiuni MANUAL și  AUTOMAT, 
care au aceeași logică folosită și la versiunea instantanee.

Funcționarea în regim de preparare ACC
La VICTRIX HYBRID PLUS sistemul comută prioritar la 

solicitarea de ACC; în acest caz, cele două generatoare de 
căldură nu funcționează niciodată simultan.

Dacă condițiile (temperatura exterioară și punctul de re-
ferință) permit satisfacerea necesarului de ACC cu ajutorul 
pompei de căldură, centrala cu condensare rămâne oprită; 
dacă temperatura setată nu este atinsă în timpul de activare 
(care poate fi setat în meniul parametrilor specifici), unita-
tea interioară (centrala cu condensare) este activată și uni-
tatea exterioară (pompa de căldură) este oprită.

Dacă condițiile nu permit satisfacerea cererii cu pompa de 
căldură, unitatea interioară (centrala cu condensare) este ac-
tivată și unitatea exterioară (pompa de căldură) este oprită.

Unitatea interioară (centrala cu condensare) este activa-
tă, de asemenea, pentru a satisface funcția anti-legionella.

N.B.: introducerea și dimensionarea unui rezervor de 
stocare inerțial nu este întotdeauna necesară deoarece 
conținutul minim de apă al instalației pentru funcționarea 
corectă este de 20 de litri.

Notă tehnică: este necesar să existe un inel care să fie 
mereu deschis în instalație pentru a permite pompei de căl-
dură să efectueze funcția antiîngheț (cu repornirea pompei 
aflate în centrala cu condensare).

Exemplu de configurare cu VICTRIX HYBRID PLUS – la înlocuirea într-o instalație existentă care are radiatoare și boiler

Fig. 4 – Exemplu de configurare cu VICTRIX HYBRID PLUS

Caracteristica tehnică U.M. VICTRIX HYBRID VICTRIX HYBRID PLUS
Cod sistem hibrid pe gaz metan
Cod sistem hibrid pe GPL

3.030698
3.030698GPL

3.030699
3.030699GPL

Clasa energetică în regim de încălzire la 55°C A++ A++
Clasa energetică în regim de încălzire la 35°C A++ A++
Clasa energetică în regim de ACC / A/XL -
Încărcarea cu lichid refrigerant (R32) kg 0,56 0,56
Puterea nominală la încălzire cu apă instalație la 35°C / aer 7°C kW 3,98 3,98
Puterea nominală la încălzire cu apă instalație la 45°C / aer 7°C kW 3,80 3,80
Puterea nominală la încălzire cu apă instalație la 55°C / aer 7°C kW 3,32 3,32
Puterea nominală la încălzire cu apă instalație la 35°C / aer 2°C kW 2,97 2,97
Puterea nominală la încălzire cu apă instalație la 35°C / aer -7°C kW 3,53 3,53
COP nominal la încălzire cu apă instalație la 35°C / aer 7°C 4,55 4,55
COP nominal la încălzire cu apă instalație la 45°C / aer 7°C 3,30 3,30
COP nominal la încălzire cu apă instalație la 55°C / aer 7°C 2,50 2,50
COP nominal la încălzire cu apă instalație la 35°C / aer 2°C 3,78 3,78
COP nominal la încălzire cu apă instalație la 35°C / aer -7°C 2,70 2,70
Domeniul de temperatură pe turul încălzirii °C 25 ÷ 55 25 ÷ 55
Limitele temperaturii exterioare pentru funcționare (ACC) °C - 15 ÷ 25 (35) - 15 ÷ 25 (35)
Grad de protecție electrică IP X4D X4D
Nivelul puterii sonore la încălzire dB(A) 59 59
Alimentare electrică V/HZ 230/50 230/50
Puterea electrică maximă absorbită W 2.600 2.600
Greutate unitate exterioară kg 45 45

DATE REFERITOARE LA UNITATEA INTERIOARĂ (CENTRALA CU CONDENSARE)
Putere termică utilă maximă în regim de ACC kW 28,3 28,3
Putere termică utilă maximă în regim de încălzire kW 24,1 24,1
Putere termică utilă minimă kW 4,3 4,3
Eficiență termică utilă la 100% Pn (80/60°C) % 97,8 97,8
Eficiență termică utilă la 30% din sarcina nominală (80/60°C) % 102,3 102,3
Eficiență termică utilă la 100% Pn (40/30°C) % 108,2 108,2
Eficiență termică utilă la 30% din sarcina nominală (40/30°C) % 108,3 108,3
Debit specific în serviciul continuu la ACC (Δt 30°C) l/min 13,7 racordabil la un boiler separat
Clasa de NOx 6 6
Capacitate vas de expansiune nominală (reală) l 8 (5,8) 8 (5,8)
Sarcina disponibilă admisie / evacuare (debit min – max) Pa 2 - 240 2 - 240
Presiunea maximă de funcționare a circuitului hidronic bar 3 3
Conținutul de apă l 2,2 1,8
Greutatea centralei goale kg 33,6 32,0
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cii. Compania dezvoltă una dintre so-
luțiile software de proiectare de vârf 
pe plan mondial pentru constructorii 
de mașini și de tablouri. De aseme-
nea, EPLAN este partenerul ideal 
pentru optimizarea proceselor de in-
ginerie solicitante.

Atât interfețele standard, cât și cele 
personalizate cu sistemele ERP și 
PLM/PDM asigură uniformitatea date-
lor de-a lungul întregului lanț valoric. 
Colaborarea cu EPLAN înseamnă co-
municare fără limite în întregul spectru 
al disciplinelor de inginerie. Indiferent 
dacă este vorba despre întreprinderi 
mari sau mici, clienții își pot pune în 
practică experiența în mod mai efici-
ent. La nivel mondial, EPLAN deser-
vește peste 61.000 de clienți. EPLAN 

dorește să se dezvolte alături de clien-
ții și de partenerii săi și stimulează in-
tegrarea și automatizarea în domeniul 
ingineriei. În cadrul rețelei de parte-
neri a EPLAN, interfețele deschise și 
integrările impecabile se realizează 
împreună cu partenerii. Accentul se 
pune pe „ingineria eficientă“.

Compania EPLAN a fost fondată în 
1984 și face parte din Friedhelm Loh 
Group, condus de proprietar. Fried-
helm Loh Group activează în toată lu-
mea cu 12 unități de producție și 94 de 
filiale internaționale. În total, grupul 
are 11.600 de angajați și a avut veni-
turi de circa 2,6 miliarde euro în 2019. 
Pentru a 13-a oară succesiv, această 
companie familială a câștigat premiul 
„Cel mai bun angajator din Germania“ 

în 2021. În plus, Friedhelm Loh Group 
a fost recunoscut drept „Cel mai bun 
formator profesional“, conform unui 
studiu desfășurat de Deutschland Test 
și Focus Money.

Datele dispozitivului:  
Vremea creării datelor de către 
dumneavoastră a apus demult

Pentru mai multe informații, vizitați
 www.eplan.ro și  

www.friedhelm-loh-group.com

EPLAN Software & Service GmbH  
Sediu permanent România

Str. Ana Aslan Nr. 40, Etaj I, 400528 
Cluj-Napoca, România

Raluca Ceclan
Telefon: +40 264 438 723

Fax: +40 264 438 724
ceclan.r@eplan.ro

Accesul mai rapid la date adecva-
te, de preferință standardizate, ale 
dispozitivelor – aceasta este maxima 
zilnică în activitatea de proiect în 
aceste zile. În timp ce portalul de 
date EPLAN oferă date despre dispo-
zitive pentru milioane de componen-
te, se poate întâmpla uneori ca datele 
despre dispozitivul solicitat să nu se 
găsească pe portal. Până acum, utili-
zatorii erau nevoiți să creeze sau să 
modifice ei înșiși astfel de date, ceea 
ce implică mult timp și, uneori, cos-
turi ridicate. Cu noul proces de solici-
tare a datelor din portal, utilizatorii 
pot lăsa EPLAN să se ocupe de 
această sarcină. Acest lucru reduce 
semnificativ efortul pentru crearea de 
date individuale pentru dispozitive și 
asigură primirea de date corecte și 
standardizate.

De la cerere la datele despre dispozitiv

În cazul în care un utilizator care lu-
crează la un proiect are nevoie de date 
despre dispozitive, iar acestea nu se 
găsesc pe portal, utilizatorul poate tri-
mite solicitări individuale către EPLAN 
pentru crearea de date despre dispo-
zitivele în cauză. Creditele necesare 
pentru acest lucru sunt afișate direct, 
iar utilizatorul își poate folosi creditele 
pentru a retrage din cota sa suma 
 corespunzătoare pentru fiecare inte-
rogare. Astfel, nu mai este nevoie de 
crearea frecventă de comenzi de achi-
ziție, iar procesul este unul transpa-
rent în ceea ce privește eventualele li-
mite de costuri interne. O echipă 
EPLAN creează datele despre dispozi-

tivele solicitate, în câteva zile, în con-
formitate cu standardul de date.

Acest nou serviciu oferă compa-
niilor un ajutor semnificativ în cadrul 
proceselor de inginerie. Josefine 
Heck, Business Owner Master Data 
EPLAN, explică: „Noul proces de soli-
citare a datelor din portal le oferă 
clienților noștri un sprijin maxim în 
crearea de date digitale cât se poate 
de complete despre dispozitive. Ast-
fel, noi ne ocupăm de acest lucru, iar 
clienții se pot concentra asupra sarci-
nilor care le aduc cu adevărat valoa-
re în domeniul ingineriei“.

Standardul NFPA integrat

Companiile din sectorul construc-
țiilor de mașini și al ingineriei siste-
melor din fabrici se confruntă, ade-
sea, cu sarcina dificilă de a pregăti 
documentația în standardele specifi-
ce fiecărei țări. Țări precum China și 
Statele Unite ale Americii au standar-
de locale – în SUA este vorba de stan-
dardul NFPA, un standard care este 
acum reprezentat în EPLAN Data Por-
tal. În plus, există un filtru integrat 
care permite căutarea datelor despre 
dispozitive în funcție de standard, 
ceea ce reprezintă un pas înainte 
pentru o inginerie cu adevărat cola-
borativă pe piața mondială.

ABB și Siemens: noi selectori pe portal

Includerea de noi selectori este încă 
un câștig pentru utilizatorii portalului: 
ABB e-Configure – un configurator 
global care permite selectarea, de 

exemplu, a întrerupătoarelor de  circuit 
pentru protecția motoarelor, a releelor 
de siguranță și a întrerupătoarelor de 
alimentare – a fost integrat recent. Și 
Siemens Electrical Product Finder 
face acum parte din portal, unde pro-
iectanții pot găsi date pentru dema-
roarele compacte Sirius, relee de su-
prasarcină și relee de monitorizare, 
pentru a oferi doar câteva exemple.

Standard de date extins

Peste 500.000 de date despre dis-
pozitive, disponibile în EPLAN Data 
Portal, îndeplinesc deja criteriile pen-
tru standardul de date de înaltă cali-
tate. În interesul clienților săi, EPLAN 
își propune să implementeze standar-
dul pe scară mai largă. Un prim pas 
este definirea unor grupuri suplimen-
tare de produse, inclusiv în domeniul 
energiei hidraulice, în cadrul căreia 
au fost integrate grupuri de produse 
care nu erau disponibile anterior. 
Compania Festo, unul dintre cei mai 
importanți furnizori din sectorul hi-
draulicii, a încărcat deja un sfert din 
cele aproape 50.000 de dispozitive 
ale sale în portal, cu o calitate stan-
dard a datelor. Pentru utilizatori, 
acest lucru înseamnă date cuprinză-
toare care pot fi utilizate și îmbogățite 
în continuare, pe parcursul întregului 
proces de inginerie.

EPLAN Software & Service

EPLAN furnizează soluții software 
și de servicii în domeniile ingineriei 
electrice, automatizării și mecatroni-

O companie de dimensiuni medii care construiește mașini investește, în medie, până la cincisprezece ore  
pe lună pentru a crea date de aparat care lipsesc – timp care ar putea fi folosit în scopuri mai utile. 
Furnizorul de soluții EPLAN sare acum în ajutor: cu noul proces de solicitare a datelor din EPLAN Data 
Portal, clienții pot comanda date individuale despre dispozitive, cu o calitate standard a datelor,  
utilizând sistemul de credit. În plus, noii selectori de la ABB și Siemens simplifică ingineria, iar formatul 
american NFPA este acum, de asemenea, acceptat.

Un formular simplu de intrare în EPLAN Data Portal ajută companiile 
să solicite rapid datele necesare.

Integrarea selectorului ABB e-Configure facilitează configurarea 
întrerupătoarelor de circuit pentru protecția motoarelor, releelor de 

siguranță și întrerupătoarelor de alimentare în portalul de date EPLAN.
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Trecere de pietoni inteligentă
Prezenta descriere tehnică se referă la instalarea unui sistem de semnalizare rutieră verticală, orizontală și 
a elementelor de automatizare pentru o trecere de pietoni.

Instalarea elementelor de semnali-
zare se propune a se realiza la o trecere 
de pietoni, identificată ca fiind una cu 
risc ridicat de accidente.

Zona studiată este o trecere de pie-
toni peste un drum cu câte 2 benzi pe 
sens, un total de 4 benzi de circulație.

Pentru o semnalizare suplimentară, 
pe lângă marcajele orizontale cu vop-
sea și marcajele verticale prin indica-
toare de circulație, se propune instala-
rea de echipamente de iluminare 
suplimentară la nivelul trecerii de pie-
toni.

Componente instalate:
A. Aparate de iluminat cu LED insta-

late de o parte și de alta a drumului pu-
blic, cu lumină focalizată pe trecerea 
de pietoni, pentru crearea unui „tunel“ 
de lumină, montate pe stâlpi metalici 
vopsiți în culorile galben-negru.

B. Sistem de detecție pietoni aflați în 
zona de traversare pentru acționare 
mărire flux iluminare la 100% din pute-
rea corpurilor de iluminat destinate tre-
cerii de pietoni.

Regim de funcționare

Sistemul de iluminat la nivelul trece-
rii de pietoni va funcționa doar pe tim-
pul nopții, asigurând o semnalizare su-
perioară a zonei, în vederea prevenirii 
accidentelor.

Se propune montarea a câte unui 
sistem de iluminat înaintea trecerii de 
pietoni, pentru fiecare sens de circula-
ție. Acesta va fi montat pe stâlp de 
8 m. În acest mod se obține un con-
trast pozitiv pe fiecare bandă de circu-
lație, determinând observarea în timp 
util a pietonilor antrenați în traversarea 
străzii.

În lipsa pietonilor care să se angaje-
ze în traversare, sistemul va menține 
fluxul luminos în zona trecerii de pietoni 

la 30%. În condițiile în care pe una din-
tre părțile drumului sunt detectați pie-
toni care se pregătesc de traversare, 
sistemul va acționa asupra corpurilor 
de iluminat public echipate cu LED, 
care vor trece în regim de funcționare 
100%, pentru atragerea atenției asupra 
zonei trecerii de pietoni.

Fiecare sistem de iluminat va fi pre-
văzut cu un senzor PIR, montat la înăl-
țimea de 5 m. Acesta va trimite o co-
mandă de creștere a fluxului luminos în 
momentul în care va sesiza o persoană 
în mișcare, în raza lui de acțiune, co-
mandă trimisă pentru ambele corpuri 
de iluminat.

Caracteristici tehnice echipamente 
propuse:

A. Se propune montarea a câte unui 
sistem de iluminat înaintea trecerii de 
pietoni, pentru fiecare sens de circula-
ție. Acesta va fi montat pe stâlp de 8 m. 
În acest mod se obține un contrast po-
zitiv pe fiecare bandă de circulație, de-
terminând observarea în timp util a pie-
tonilor antrenați în traversarea străzii.

Componenta de iluminat public  
– Aparat de iluminat SCHREDER  
tip AMPERA MAXI 112LED 220W / 5145 
ZEBRA RIGHT

Iluminarea trecerilor de pietoni per-
mite ca pietonii să fie foarte vizibili pen-
tru conducătorii auto care se apropie, 
prin crearea unui contrast puternic între 
trecerea de pietoni și suprafața carosa-
bilului. Acesta este obținut prin utiliza-
rea unei distribuții optice asimetrice, 
care oferă un nivel ridicat al iluminării 
verticale a pietonului, pentru ca acesta 
să fie văzut de conducătorul auto.

Totodată, trecerea de pietoni benefi-
ciază de un nivel ridicat al iluminării ori-
zontale, dezvăluindu-i poziția de la 
mare distanță. Lumina albă, alături de o 
distribuție luminoasă asimetrică preci-
să, furnizează o soluție foarte eficientă 
pentru iluminatul trecerilor de pietoni.

B. Sistem pentru realizare iluminat 
adaptiv în zona trecerilor de pietoni, 
care permite diminuarea fluxului lumi-
nos pentru corpurile de iluminat con-
trolate în lipsa traficului pietonal și mă-
rirea acestuia în zona trecerii de pietoni 
în care s-a detectat mișcare.

În cazul lipsei de mișcare, corpurile 
speciale de treceri de pietoni vor fi re-
duse cu o valoare configurabilă, între 5 
și 90% din puterea totală, aceasta fiind 
valoarea de stand by.

În condițiile în care un pieton/bicli-
clist se apropie de zona de traversare a 
străzii, toate corpurile de iluminat care 
acționează aspura zonei de trecere de 
pietoni își vor mări intensitatea la 100% 
(sau la o valoare prestabilită) pentru un 
număr de secunde configurabil.

După finalizarea traversării de către 
pietoni, corpurile vor reveni la intensi-
tatea de stand by.

Senzorii vor fi instalați de o parte și 
de a alta a trecerilor de pietoni, exis-
tând o comunicație bidirecțională între 
aceștia.

Comunicația între senzori se va rea-
liza radio, local, fără a fi nevoie de 
echipamente de comunicație pentru 
aceasta, cum ar fi: stații de bază, ser-
vere, concentratoare de date, SIM-uri 
de date, antene externe și altele, singu-
rele elemente de comunicație fiind sen-
zorii în sine.

Pentru instalare se va utiliza un cal-
culator local, cu care se va realiza con-
figurarea parametrilor.

Sistemul de la o trecere de pietoni 
poate fi compus din 2 sau mai mulți 
senzori în așa fel încât să fie acoperită 
toată zona de traversare, indiferent de 
configurația străzii și toate modelele de 
corpuri de iluminat.

Senzor integrat, conținând
a. Procesor
b. Modul de comunicație
c. 2 x Senzor de mișcare 
d. Sursă de alimentare încorporată

Caracteristici tehnice
 Comunicație: radio cu senzorii din 

apropiere

 Temperatură de funcționare: 
-20°C la +60°C
 Putere consumată: maximum 1W
 Protecție la supratensiune: 1 kV 
 Tensiune de alimentare: 220-240 

VAC, 50/60 Hz
 Cablu de 4 metri inclus pentru le-

gătură facilă la lampă
 Zonă de detecție la nivelul solului: 

180 grade, 10 metri de o parte și de 
alta a senzorului
 Posibilitate de configurare locală
 Proiectat pentru utilizare în exteri-

or, grad de protecție minim: IP54, IK08 

Conectarea la driver aparat de ilu-
minat:

Dispozitivul trebuie să fie compatibil 
și să comunice cu diferite mărci și mo-
dele de drivere cu LED-uri prin interfe-
țe DALI, existând opțiune de contact pe 
releu pentru comandă corpuri de ilumi-
nat cu driver nedimabil sau alte surse 
luminoase, cum ar fi markeri inductivi 
în asfalt.

Fig. 1 – Exemplu de trecere de pietoni cu 2 benzi pe sens

Fig. 2 – Exemplu de trecere de pietoni inteligentă

Propunere tehnică:

Despre Flash Lighting Services
Flash Lighting Services, lider de piață în proiectarea, construirea și 

gestionarea sistemelor inteligente de iluminat, este una dintre cele 5 
companii cu licență Clasa I ANRSC din România, fiind astfel operator de 
servicii de iluminat pentru localități cu peste 300.000 de locuitori. Cu o 
echipă de peste 166 de angajați, Flash Lighting Services prestează 

servicii de iluminat public în 14 orașe din România: Alba-Iulia, Brașov, 
Botoșani, Călărași, Craiova, Făgăraș, Galați, Iași, Orăștie, Săcele, Sfântu 
Gheorghe, Sibiu, Târnăveni, Tulcea. Compania pune la dispoziția 
cetățenilor un dispecerat 24/7, în toate orașele în care lucrează, pentru 
sesizarea disfuncționalităților la sistemul de iluminat public.
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Principiul de semnalizare timpurie 
a incendiilor este cel puțin la fel de 
important ca stingerea acestora, iar 
pe măsură ce tehnologia a evoluat, 
Schrack Seconet a devenit un etalon 
în domeniu. 

Cel mai recent exemplu este lansa-
rea sistemului Integral EvoxX, un sis-
tem high-tech, proiectat pentru teh-
nologii actuale și viitoare de detectare 
și semnalizare a incendiilor, compati-
bil cu sistemele generațiilor trecute. 
Prin intermediul Integral EvoxX, 
Schrack Seconet demonstrează un 
know-how extins în concepte digitali-
zate, orientate spre viitor și își recon-
firmă rolul de pionier în tehnologii 
inovatoare pentru detecția și semnali-
zarea incendiilor.

Tehnologie inteligentă.  
Pur și simplu mai multă flexibilitate

De la etapa de proiectare și până la 
instalare, programare, punere în 
funcțiune, întreținere și modernizare, 

toate procesele sunt continuu optimi-
zate pe întreaga durată de viață a sis-
temului datorită integrării simple de 
noi funcții ale produsului. În plus, 
compatibilitatea cu tehnologiile tre-
cute și viitoare, asociată aplicațiilor 
digitale, face posibilă o flexibilitate 
pe termen lung, de neegalat. 

Noul sistem Integral EvoxX poate fi 
imediat integrat în rețelele deja exis-
tente astfel că mai multe generații de 
sisteme Integral pot fi interconectate. 
Perifericele actuale cum sunt detec-
torii, modulele și cablajele pot fi inte-
grate fără alte modificări. Sistemul se 
extinde în mod flexibil, conform ce-
rințelor instalatorilor, și poate fi mo-
nitorizat și dezvoltat etapizat, în orice 
moment, timp de decenii, fiind pentru 
utilizatori o soluție eficientă din punct 
de vedere al costurilor. 

Procesoarele puternice, capacita-
tea mare de depozitare și vitezele ri-
dicate de transmisie sunt combinate 
 într-un sistem redundant, creat spe-
cial pentru a corespunde aplicațiilor 

viitoare. În plus, soluții cuprinzătoare 
de conexiune permit integrarea în 
tehnica de construcție și securitate 
pentru arhitecturile de tip smart buil-
dings. 

O altă inovație importantă în viitor 
este interfața wireless care permite 
interacțiunea de la distanță cu siste-
mul prin dispozitivele mobile și oferă 
posibilități nenumărate de implemen-
tare a unor aplicații viitoare. 

Tehnologie inteligentă.  
Pur şi simplu calitate mai înaltă

De la reducerea alarmelor false 
până la mentenanța predictivă – teh-
nologia inteligentă, dezvoltată și pro-
dusă în Austria și Germania, asigură 
cea mai înaltă calitate, robustețe și 
fiabilitate atât pentru componentele 
individuale, cât și pentru funcționarea 
întregului sistem. Integral EvoxX este 
un sistem evolutiv, ce atinge un nou 
nivel de siguranță în protejarea vieții 
și a bunurilor. 

Integral EvoxX, evoluția  
protecției împotriva incendiilor

Digitalizarea, globalizarea și Industry 4.0 oferă oportunități excelente pentru implementarea rapidă de 
noi tehnologii în întreaga lume. Schrack Seconet este o companie high-tech cu sediul în Austria perfect 
adaptată acestor tendințe. Înființată în 1994, compania și-a construit rapid un nume de rezonanță  
în domeniul sistemelor de detecție și semnalizare incendiu, al sistemelor de comunicații și securitate. 

Contactaţi-ne! 
Suntem aici pentru dumneavoastră  

de luni până vineri între orele 9:00 – 18:00!

Schrack Seconet AG Reprezentanţă
Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | 023961 Bucureşti

Tel.: +40 372 756 316 | e-mail: bucharest@schrack-seconet.com

Tehnologie inteligentă.  
Pur şi simplu servicii mai bune

În materie de servicii digitale, 
Schrack Seconet aduce beneficii 
semnificative clienților săi, iar siste-
mele sale de detecție și semnalizare 
vor fi întotdeauna de ultimă oră, in-
clusiv în viitor, scopul fiind o extinde-
re continuă a gamei de servicii. O 
platformă cloud ultra securizată ofe-
ră servicii inteligente pentru interacți-
unea pe parcursul întregului ciclu de 
viață al sistemului. Rețeaua și analiza 
datelor fac posibilă acționarea auto-
mată, în cel mai scurt timp, pentru 
procese sigure, fără probleme. Spriji-
nul colaborativ al unei echipe întregi 
de angajați cu experiență în domeniu 
completează perfect toate aceste 
servicii digitale, oferind clienților 
Schrack Seconet combinația ideală 
de know-how tehnic și comercial. 

Digitalizarea și Industry 4.0 oferă o 
multitudine de opțiuni, iar Integral 
EvoxX satisface în prezent toate ce-
rințele viitoare. 

Aflați mai multe despre sistemul 
Integral EvoxX la:  

www.schrack-seconet.com.
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Adoptarea unui Plan Național de Ac-
țiune privind Achizițiile Publice Verzi 
precum Proiectul național denumit 
„Programul privind creșterea eficienței 
a infrastructurii de iluminat public“ este 
binevenit și deosebit de important.

În prezent, în România nu există cri-
terii naționale specifice pentru achiziții 
publice de iluminat, iar autoritățile pu-
blice române utilizează convenabil di-
ferite criterii GPP (Green Public Procu-
rement) disponibile la nivel european. 

Din păcate, Ghidul de finanțare care 
însoțește acest program conține, în for-
ma actuală, multe elemente contesta-
bile care necesită revizuire. Pe lângă 
utilizarea unor termeni inadecvați și de-
finiții eronate, menirea iluminatului este 
adusă în plan secundar. Documentul 
analizează eligibilitatea proiectelor 
doar pe baza criteriului de reducere a 
consumului energetic, fără însă a eva-
lua și eficiența utilizării acestei energii, 
adică eficacitatea luminoasă a sistemu-
lui. Cu alte cuvinte, reducerea consu-
mului energetic primează în fața calității 
iluminatului. Cerințele sistemului de 
control impuse în ghid, sub pretextul 
modernizării, transformă paradigma 
„calității“ în cea a „controlabilității“. Ca 
urmare, vor fi favorizate ofertele pro-
ducătorilor cu obiect principal de acti-
vitate programe software, în dezavan-
tajul ofertanților cu experiență și 
expertiză specifică în domeniului teh-
nologiei de iluminat cu LED. De altfel, 
complexitatea cerințelor din acest ghid 
evidențiază un nivel ridicat de expertiză 
în domeniul integrării platformelor de 
tip Smart City. Paradoxal, proiectele cu 
infrastructură rutieră, care nici măcar 
nu pot fi clasificate (drumuri neasfalta-

te, poteci etc.), au posibilitatea de a 
sări peste etapa îmbunătățirii structurii 
existente pentru a fi utilate cu sisteme 
inteligente de tip Smart City. Mai mult 
chiar, obligațiile de management, ser-
vicii și resurse depășesc de multe ori 
nevoile și posibilitățile unei asemenea 
locații. Suplimentar, beneficiarul/utili-
zatorul are de transmis, pe lângă ra-
portul de finalizare, un raport de moni-
torizare, documente/situații/informări 
precum și o estimare a efectului „de 
seră“. Acest context excesiv birocratic 
în cele mai multe cazuri depășește însă 
competența utilizatorului. În fapt, ra-
portarea acestei activități cu caracter 
statistic este parte din responsabilități-
le ministerului de resort, care are acces 
la toate valorile statistice și poate esti-
ma corect aceste efecte. 

Tot în document, în contextul cerin-
țelor de controlabilitate, denumirea 
funcțiunii de „telegestiune“ este 
 inadecvată în raport cu descrierea 
complexității cerințelor. Pe lângă asta, 
la capitolul definiții, definiția sistemului 
de telegestiune este incorectă: 

Extras din Art. 4 (1) k:...... un sistem 
de telegestiune grupează funcțiuni de 
reglare a fluxului luminos la nivelul 
obiectivului de investiție, ......asigură 
scăderea emisiilor de CO2 și protecția 
mediului înconjurător etc.

Notă: Scopul principal al unui sistem 
de control este de a asigura o comuni-
care eficientă între operator și sistem în 
vederea realizării funcțiunii de control. 
Un sistem de telegestiune nu reglează 
„fluxul luminos al investiției“ și nu prote-
jează mediul. De altfel, la Art. 12 (2) se 

vorbește de reglarea nivelului de ilumi-
nare, nu de flux luminos (nu se reglează 
fluxul într-un sistem de iluminat).

Cerințele de „telegestiune“, așa cum 
sunt prezentate la Art.12 (2), descriu de 
fapt conceptul de Smart City, în care 
sunt integrate tehnologii și sisteme în 
vederea administrării comunității. În 
acest context, iluminatul este așadar un 
element periferic într-un sistem mai 
larg, adaptabil, care poate fi extins 
pentru a include o multitudine de ele-
mente controlabile. Noțiunea de tele-
gestiune descrie o activitate „statică“ 
de gestionare/arhivare, așa cum expli-
că chiar și termenul însuși. Telegestio-
narea informațiilor exclude deci con-
trolul dinamic, respectiv interogarea/
dialogul în vederea interacțiunii cu sis-
temul de control și în final cu operato-
rul. Împrumutat inadecvat din vocabu-
larul sistemelor de monitorizare a 
consumurilor energetice, el definește o 
aplicație integrată completă pentru te-
lecitirea datelor de contorizare, urmă-
rire a consumurilor în timp real, gene-
rarea rapoartelor tehnice, comerciale 
și manageriale. Din nefericire, absența 
unor norme sau standarde care să re-
glementeze raportul dintre conceptul 
de Smart City, respectiv platforma de 
operare-integrare, și sistemul de ilumi-
nat propriu-zis poate fi folosită restric-
tiv de unii ofertanți cu sprijinul benefici-
arului. În acest context, impunerea 
unor cerințe sub pretextul „telegestiu-
nii“ va defavoriza producătorii de cor-
puri de iluminat cu LED și creează o 
dependență a beneficiarului de o anu-
mită platformă de operare. Este cunos-
cut faptul că producătorii de sisteme de 
control au interesul să-și personalizeze 
produsele pentru a reduce compatibili-
tatea cu alte produse în eventualitatea 
unei extinderi sau actualizări a sistemu-
lui. De altfel, în ghid este permisă 
această personalizare, așa cum este 
specificat în Art.10 (2), respectiv posi-
bilitatea excluderii altor oferte, dacă 
există un sistem deja instalat sau decla-
rat incompatibil de beneficiar. 

Definiții eronate care necesită revizuiri 

1) Definiția de la Art. 4 (1) j pentru 
poluare luminoasă nu este corectă. Po-
luarea luminoasă este o consecință ne-
dorită a iluminatului exterior și include 
efecte precum strălucirea cerului (cau-
zată de iluminat împreună cu factorii 

naturali cerești și atmosferici), intruziu-
nea luminii (condiție nedorită prin care 
lumina exterioară este trimisă unde nu 
este dorită) și strălucirea/orbirea (sen-
zația produsă de luminanța din câmpul 
vizual suficient de ridicată peste lumi-
nanța adaptabilă a ochiului și care pro-
duce disconfort sau pierderea vizibili-
tății). Introdusă ca un deziderat în 
cadrul acestui program, poluarea lumi-
noasă devine astfel o cerință în cadrul 
acestui ghid. Așadar ar trebui să i se 
atribuie o valoare în vederea verificării 
conformității la punerea în funcțiune 
sau reformulată cum este menționată în 
observație. 

2) Definiția de la Art. 4 (k) pentru te-
legestiune nu este corectă. Aceasta 
constă dintr-o aplicație integrată com-
pletă pentru telecitirea datelor de con-
torizare, urmărirea consumurilor în 
timp real, generarea rapoartelor tehni-
ce, comerciale și manageriale. Acest 
termen este inadecvat pentru sistemele 
de iluminat având în vedere dinamica 
interacțiunii. Așadar el trebuie înlocuit 
cu termenul corect de control dinamic 
al iluminatului conform standardelor și 
literaturii de specialitate.

3) Definiția de la Art. 4 (1) ș pentru 
consumul inițial de energie în iluminat 
Ci (kWh/an) nu este exprimat în confor-
mitate cu standardul SR EN 13201-5 
Cap.5 AECI (Indicatorul Anual de Con-
sum Energetic) și deci trebuie adaptat 
conform termenilor din standard. 

4) Definiția de la Art. 4 (1) t pentru 
puterea totală instalată a corpurilor de 
iluminat existente menționează puterea 
totală „a surselor de iluminat”, care se 
presupune a fi a corpurilor de iluminat. 
În contrast la nota din (ț) se vorbește 
însă de puterea totală „a surselor de lu-
mină”. O sursă de lumină (lampă, LED 
etc.) poate fi însă diferită de o sursă de 
iluminat (corp, ansamblu, sistem etc.). 
Tot în nota din (ț) este separată puterea 
totală „a surselor de lumină“ Pnn, ale 
corpurilor nou montate, de puterea to-
tală a aparatajului de comandă al cor-
purilor de iluminat Pbn, nou montate. 
Așadar: puterea totală „a surselor de 
lumină“ versus puterea totală a apara-
tajului de comandă. Conform definiției 
însă (eronat), corpurile sunt compuse 
din aparataj de alimentare și control și 
surse (?). Așadar corpurile de iluminat 
conțin pe lângă aparataj de alimentare 

și surse de alimentare (două elemente 
distincte). În acest caz, cerința este re-
strictivă sau depășește practicile de 
proiectare. Pe lângă asta, se solicită se-
parat parametrii electrici ai componen-
telor, respectiv ai sursei de lumină cu 
LED, ai sursei de alimentare și ai apa-
ratajului de control. În acest caz trebuie 
citată procedura sau standardul după 
care se fac aceste determinări, respec-
tiv metoda de măsurare, incertitudinea 
și modul de raportare a rezultatelor al 
unui asemenea sistem. Dacă se dorește 
transmiterea acestor informații, atunci 
trebuie incluse dispozitive specifice fie-
cărei componente pentru citire.

Măsurarea și prezentarea rezultate-
lor fotometrice ale lămpilor și aparate-
lor de iluminat se face în conformitate 
cu standardul SR EN13032-1, fără însă 
a separa componentele (de multe ori 
nici nu este posibil). Standardul specifi-
că metoda de măsurare și modul de 
raportare a rezultatelor pentru corpuri-
le de iluminat și lămpi. Oricum analiza 
performanțelor în condiții separate de 
sistem nu sunt reprezentative întregului 
corp de iluminat.

5) Definiția de la Art. 4 (1) w pentru 
puterea nominală este echivocă și/sau 
interpretabilă. Conform definiției, 
această mărime se referă „la sursa de 
lumină“ a corpului de iluminat (adică a 
LED-urilor), excluzând astfel consumul 
sursei de alimentare și al aparatajului 
de comandă. Evaluarea separată, așa 
cum s-a menționat anterior, presupune 
existența unei proceduri și raportarea 
acestor rezultate conform unui stan-
dard. Evaluarea sursei de lumină se 
poate face cu sau fără optică (lentile), 
cu sau fără ecran transparent sau com-
binația acestei compoziții, rezultatele 
fiind diferite. Sursa de alimentare de 
asemenea poate fi evaluată cu o sarci-
nă echivalentă, care însă nu reflectă 
corect eficacitatea luminoasă (lm/W) a 
corpului. Așadar trebuie înlocuit terme-
nul de sursă de lumină prin corp de ilu-
minat.

6) Definiția de la Art. 4 (1) aa pentru 
CLO (constant light/lumen output) nu 
este corectă. Light și lumen sunt două 
noțiuni diferite, între care este o dife-
rență majoră: fenomen versus mărime. 
Lumen este unitatea de măsură pentru 
fluxul luminos, pe când „light“ se referă 
la fenomenul de radiație electromagne-
tică. 

În atenția Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor Administrația Fondului pentru Mediu

Ministerul a supus dezbaterii publice proiectul privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului 
privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public.
Obiectul Programului a vizat modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de 
iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED. În ciuda 
nenumăratelor observații la acest document, majoritatea inadvertențelor au fost însă menținute. Având 
în vedere valoarea și importanța proiectului, se impune o comunicare corectă și de bună practică, atât 
sub aspect profesional, cât și educațional. De asemenea, în scopul evitării contestațiilor și reducerea 
timpului de analiză a documentelor însoțitoare, este așadar necesar revizuirea acestui document 
înaintea punerii în aplicare.

S. Matei, CNRI
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CLO este acronimul pentru „Con-
stant Light Output“ și este o funcțiune a 
sursei de alimentare prin care se poate 
compensa degradarea luminoasă a 
LED-urilor pe durata de viață. Algorit-
mul după care se face această com-
pensare este reprezentat printr-o 
funcție inversă procesului de degrada-
re cunoscută și presetabilă. Spre 
exemplu, dacă durata de viață a unui 
aparat de iluminat cu LED este definită 
prin L90 pentru ≥ 100.000 ore, atunci 
producătorul va „preseta“ o creștere 
cu 10% a valorii curentului prin 
 LED-uri, pe parcursul celor 100.000 
ore, după un algoritm disponibil în sur-
sa de alimentare. Cunoscând modul în 
care evoluează degradarea luminoasă 
la un aparat de iluminat cu LED (gra-
duală sau abruptă) pe parcursul celor 
100.000 ore (aproape 24 ani) este evi-
dent că diferența de 10% va fi com-
pensată după ieșirea din garanție în 
pași de aproximativ 1% pe an. Practic 
această cerință devine inutilă dacă este 
asociată cu o valoare mică a degradării 
luminoase. 

Aceeași confuzie precum light/lu-
men există și între durata de viață și 
durata de funcționare. Durata de viață 
și durata de funcționare au o semnifi-
cație diferită și sunt utilizate incorect în 
contextul formulării unor cerințe spe-
cifice. În timp ce durata de funcționare 
este stabilită de tipul aplicației și nece-
sitățile beneficiarului conform unui 
factor de utilizare (ex: 0.4 adică 4.150 
ore pe an), durata de viață reprezintă 
numărul de ore până la care produsul 
se defectează sau prezintă degradări 
semnificative ale unuia sau mai multor 
parametri. Definiția deci trebuie refă-
cută conform acestor observații.

Criterii definite incorect  
sau care necesită revizuiri 

1) La Art. 10 (c) privind respectarea 
prevederilor standardelor din seria SR 
EN 13201 pentru iluminat public și ale 
standardelor din seria SR EN 60598 
pentru corpuri de iluminat, aici stan-
dardul specific corpurilor de iluminat 
cu LED, respectiv SR EN 62722-2-1, 
nu este menționat. De altfel, seria de 
standarde indicate cuprinde secțiuni/
extensii care nu sunt aplicabile în con-
textul acestui ghid. Așadar, această 
cerință trebuie să menționeze cu preci-
zie ce standarde, paragrafe sau norme 
sunt aplicabile. 

2) La Art. 10 (g) se vorbește de „ele-
mentul difuzant“: sticlă sau policarbo-
nat stabilizat UV. Corpurile de iluminat 
cu LED nu conțin element difuzant. 
Acesta (elementul difuzant), prin natu-
ra interacțiunii cu lumina, produce di-
fuzia luminii și respectiv pierderi sub-
stanțiale prin transmisie. În schimb, 
acest „element“ este un ecran transpa-
rent de protecție pentru sursa de lumi-
nă, cum de altfel este definit și în stan-
dardele citate. Așadar termenul de 
element difuzant trebuie înlocuit prin 
ecran transparent. 

3) La Art. 10 (i) sunt specificate ur-
mătoarele cerințe: temperatura de cu-
loare Tc (situată în intervalul) 3.000-
4.000 K +/-5%; carcasă metalică. 
Cerința privind temperatura de culoa-
re, așa cum este exprimată, se referă 
de fapt la o sursă de lumină etalon, sau 
„iluminant“. Temperatura de culoare 
(CT sau Tc) pentru o sursă de lumină 
cu LED se referă la temperatura de cu-
loare corelată (CCT sau Tcc), între cele 
două existând o diferență majoră.

Temperatura de culoare definește 
locul exact al sursei de lumină pe linia 
„locus-ului Planckian“, adică sursa 
etalon de lumină (iluminant). Această 
linie este arcul negru din graficul 
 McAdams care descrie cu precizie va-
riația temperaturii de culoare a etalo-
nului (corpului negru). Pe când Tempe-
ratura de culoare corelată se folosește 
atunci când sursa de lumină nu se află 
pe linia „locus-ului Planckian“. Dacă 
Tc definește cu exactitate punctul pe 
locus, atunci Tcc definește o zonă în 
jurul liniei perpendiculare care trece 
prin acel punct. În acest caz, pentru a 
îndeplini cerința de +/-5% aplicată 
unui interval de valori este dificil de in-
terpretat și incorect metrologic. Așa-
dar, cerința de temperatură de culoare 
trebuie reformulată astfel: temperatu-
ra de culoare corelată Tcc (situată în 
intervalul) 3.000-4.000 K cu un inter-
val de toleranță de 5%.

Cât privește cerința pentru carcasa 
metalică, este restrictivă și nu este în 
sprijinul Regulamentului Comisiei Eu-
ropene privind Politica integrată a pro-
duselor.

4) La Art. 10 (j) cerința pentru durata 
de viață nominală: minimum 50.000 
ore, L90B10, certificată de producăto-
rul de aparate de iluminat, dacă nu 
este confirmată de un laborator autori-

zat, atunci este o declarație pur forma-
lă. Aici trebuie menționat că durata de 
viață reprezintă o valoare estimată a 
degradării luminoase după un număr 
de ore de testare specificat în standar-
de după care este extrapolată prin cal-
cul, prin urmare nu i se poate adăuga 
termenul de „nominală“. O valoare no-
minală înseamnă o valoare rotunjită 
sau aproximativă a unei mărimi și care 
poate fi măsurată. Standardele de 
performanță IEC/EN aplicabile nu 
 descriu metoda de măsurare /calcul/
estimare a duratei de viață pentru pro-
dusele bazate pe LED, ci modul de 
clasificare a nivelului de degradare lu-
minoasă după maxim 6.000 ore de tes-
tare. Așadar trebuie menționat stan-
dardul sau metoda după care se 
estimează durata de viață conform ce-
rinței și înlocuit termenul nominal cu 
estimat și certificarea conformității de 
un laborator acreditat. 

La Art. 11 (m) privind certificarea 
ENEC și/sau ENEC+ sau similar trebu-
ie menționat că cele două certificări 
sunt complementare, așadar „și/sau“ 
nu sunt echivalente. Marca ENEC este 
complementară marcajului CE obliga-
toriu pentru produsele electrice intro-
duse pe piața europeană. Ea este 
acordată de o terță parte, indepen-
dentă de producător sau importator, și 
înseamnă că produsul este sigur în 
conformitate cu directiva europeană 
de securitate electrică. Schema 
ENEC+ verifică revendicările producă-
torilor privind performanțele inițiale și 
evaluează robustețea designului. Un 
produs care poartă marca ENEC+ în-
truchipează alegerea producătorului 
de a primi verificarea independentă a 
revendicărilor sale de performanță ini-
țiale, oferind așadar o bază obiectivă 
pentru compararea corectă a produse-
lor de iluminat. Așadar cerința formu-
lată prin asocierea „și/sau“ este inco-
rectă și deci trebuie stabilită o relație 
corectă între cele două certificări.

În concluzie, trebuie subliniat încă o 
dată că un proiect destinat organizării 
și desfășurării serviciului de iluminat 
public trebuie să asigure și satisfacerea 
unor cerințe și nevoi de utilitate publică 
ale comunităților locale. Așadar revi-
zuirea formatului actual al acestui ghid 
va fi perceput și ca o modalitate de a 
vitaliza spațiul public, nu doar ca o 
componentă a politicilor publice. 

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/

Design modern
by MINELLI | FOSSATI

Dimensiuni 
compacte

FINDER ECHIPAMENTE S.R.L.   
Str. Clujului 75F
Turda (CJ) ROMÂNIA
finder.ro@finder.ro

Ideal pentru instalarea în staţiile de încărcare trifazate de până la 
55kW sau pentru aplicaţii care necesită putere mare de comutare.

Seria 68
Releu de Mare Putere 100A

• Sarcina nominală C.A.1 40000VA
• Tensiune maximă de comutaţie 690 V C.A.
• Configuraţia contactului 2ND 100A
• Tensiune nominală de alimentare 12 - 24 V C.C.
• Temperatura ambiantă -40…+ 85 ° C

findernet.com

68(190X100)RO.indd   168(190X100)RO.indd   1 14/06/22   09:3014/06/22   09:30
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Echipamente
 Senzor integrat control iluminat
 Detector radar, viteză măsurată în-

tre 10-120 km/h
 Senzor de mișcare PIR, viteză mă-

surată între 2-25 km/h
 Luxmetru
 Temperatură
 Sursă de alimentare inclusă, cu co-

mandă DALI
 Comunicație wireless mesh 2,4 GHz

Iluminat inteligent 

Sistemele de telegestiune rezolvă o parte dintre aceste 
neajunsuri, oferind monitorizare și control de la distanță, 
precum și dimming individual pe bază de orare prestabilite 
(de ex., în Brașov acum funcționăm pe un program de 70% 
din putere dupa ora 00.00, până la ora 5.00).

Cum ar fi dacă:
 Traseul și viteza de deplasare ar fi declanșatorul siste-

mului de iluminat.
 Iluminatul nu ar fi activ 100% pe timpul nopții.
 Nu s-ar renunța la SIGURANȚĂ și CONFORT, dar s-ar 

realiza economii importante de energie. Oamenii s-ar afla 
în centrul sistemelor publice de iluminat.

Străzile și trotuarele sunt iluminate pentru ca noi să ne 
putem mișca în siguranță și confortabil. Însă atunci când nu 
este nimeni pe stradă, energia este irosită. 

O nouă abordare a iluminatului rezolvă acest paradox: 
bula de lumină.

Iluminat inteligent adaptiv – Bula de lumină

Iluminare la locul potrivit și cu intensitatea corespunză-
toare.

Se creează o bulă de lumină care urmărește subiectul, pe 
baza informațiilor primite de la senzorii din teren.

Soluție propusă
Sistem de iluminat dinamic, bazat pe senzori instalați la 

fiecare stâlp.
Fluxul luminos se modifică în funcție de viteza maținii/

bicicletei/pietonului, creând impresia de lumină care urmă-
rește mașina.

Interacțiunea dintre 
oameni și iluminat

Studiu de caz – Poiana Brașov
Rezultate:
 Reducere consum energie = 80%
 Utilizare în paralel cu un sistem de telegestiune terț
 Funcționare locală, fără intervenție operator
 Modul de bulă de lumină potrivit pentru o zonă turisti-

că/rezidențială

Sistem tradițional de iluminat
1. Corpuri de iluminat.
2. Stâlpi de iluminat public (cu 1, 2 sau 3 brațe).
3. Rețea de cabluri.
4. Punct de aprindere (Transformator electric).

Constrângeri în sistemul clasic:
 Toate corpurile se aprind la fel dintr-un punct central.
 Nu există posibilitatea de reducere a intensității lumi-

noase după o anumită ora din noapte.
 Nu există informații cu privire la funcționarea rețelei.

Beneficii
 Reducere de energie de până la 80% prin reducerea 

fluxului luminos în lipsa traficului auto sau pietonal.
 Sisteme de comunicații în bandă liberă, fără costuri su-

plimentare și dependență de operator.
 Adaptabil la orice sistem de iluminat existent cu LED, 

indiferent de producător.
 Inteligență locală, fără dependență de servere și acces 

la internet.
 Iluminatul este destinat utilizatorilor umani și sistemul 

creează ambianța luminoasă necesară oamenilor. În lipsa 
utilizatorilor, sistemul oferă un nivel de iluminat minim pen-
tru siguranța și confortul celor care urmează să intre în zonă.

Future Proof

Rețeaua simplă de 
alimentare cu energie 

se transformă într-o 
infrastructură 
inteligentă de 

comunicații pentru 
aplicații smart city 

adiționale

Infrastructură 
distribuită la nivelul 
întregului oraș

Sursă de alimentare 
electrică 24h/24 prin 
utilizarea controlului 
individual

Rețea de comunicații 
în oraș

Despre Flash Lighting Services
Flash Lighting Services, lider de piață în proiectarea, construirea și 

gestionarea sistemelor inteligente de iluminat, este una dintre cele 5 
companii cu licență Clasa I ANRSC din România, fiind astfel operator de 
servicii de iluminat pentru localități cu peste 300.000 de locuitori. Cu o 
echipă de peste 166 de angajați, Flash Lighting Services prestează 

servicii de iluminat public în 14 orașe din România: Alba-Iulia, Brașov, 
Botoșani, Călărași, Craiova, Făgăraș, Galați, Iași, Orăștie, Săcele, Sfântu 
Gheorghe, Sibiu, Târnăveni, Tulcea. Compania pune la dispoziția 
cetățenilor un dispecerat 24/7, în toate orașele în care lucrează, pentru 
sesizarea disfuncționalităților la sistemul de iluminat public.
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Sistem pentru un  
viitor bazat pe cloud.

Compatibilitate garantată  
pentru extinderi nelimitate.

Pregătit pentru  
tehnologiile viitorului.

Integral EvoxX
Evoluţia protecţiei împotriva incendiilor. 
După Integral şi Integral IP, Integral EvoxX stabileşte noi etaloane  
pentru sistemele de detecţie şi semnalizare incendiu. Prevăzut cu cea  
mai nouă tehnologie, sistemul este perfect echipat pentru a îndeplini  
toate solicitările, atât prezente cât şi viitoare. În fiecare etapă a proiectării 
şi dezvoltării, acordăm cea mai mare importanţă funcţionalităţii,  
securităţii şi compatibilităţii. Descoperiţi ce se întâmplă atunci când la  
Schrack Seconet ducem conceptele cu un pas mai departe, printr-o 
abordare digitală şi orientată spre viitor.

Schrack Seconet AG, Sisteme de Securitate şi Comunicaţie, Bucureşti, Str. Mântuleasa nr. 15A/1, 023961 
tel. +40 372 756316, email: bucuresti@schrack-seconet.ro, website: www.schrack-seconet.com
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Bucureşti, 01.06.2022 
 

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT SDCME 
 

Societatea SIMTECH RESEARCH SRL, cu sediul în Str. Amurgului, nr. 45B, casa C5, încăperea 
9, etaj 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov, anunță începerea, la 08.04.2022, a Proiectului nr. 409/390085 având 
Cod SMIS 2014+ 119972, intitulat Sistem pentru diagnosticarea complexă a stărilor mașinilor electrice 
rotative de medie și mare putere - acronim SDCME, încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și 
Digitalizarii în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, apel Întreprinderi inovatoare 
de tip start-up şi spin-off. 

Valoarea totală a finanţării este de 960.713 lei, iar cheltuielile eligibile sunt în valoare de 930.000 
lei. Durata proiectului este de 14 luni, acesta urmând a se încheia la 31.05.2023. Locul de implementare a 
proiectului este la adresa sediului social al SIMTECH RESEARCH SRL. 

Scopul proiectului este reprezentat de dezvoltarea unui start-up inovator, denumit SIMTECH 
RESEARCH SRL, care să introducă în piață un produs nou, denumit Sistem pentru diagnosticarea 
complexă a stărilor mașinilor electrice rotative de medie și mare putere, desemnat de acronimul SDCME. 

Obiectivul general al proiectului: fabricarea seriei zero a unui sistem pentru diagnosticarea 
complexă a stărilor mașinilor electrice rotative, capabil să determine durata rămasă de viață, integrând 
informații referitoare la subansamblurile și componentele de bază ale mașinilor (statoare, rotoare, înfășurări, 
circuite magnetice, lagăre, carcase, sisteme de răcire/ventilație, etc). 

Dintre obiectivele specifice ale proiectului, putem menționa: elaborarea funcțiilor de diagnosticare 
complexă a stărilor tehnice ale mașinilor electrice rotative și stabilirea rezervei de durată de viață; elaborarea 
structurii configurațiilor sistemului de diagnosticare complexă a stării tehnice a unei mașini electrice rotative 
și a modulelor de monitorizare; elaborarea algoritmilor de analiză, corelare și integrare a informațiilor 
cuprinse în diferitele mărimi monitorizate, pe baza funcțiilor de diagnosticare complexă; proiectarea bazelor 
de date necesare pentru monitorizare și diagnosticare; proiectarea modulelor de comunicație între modulele 
de diagnosticare, baza de date, punctele de management; elaborarea specificațiilor tehnice ale 
componentelor sistemului pentru monitorizare și diagnosticare; realizarea și testarea prototipurilor 
modulelor și configurațiilor sistemului pentru monitorizare și diagnosticare; certificarea sistemului pentru 
monitorizare și diagnosticare; elaborarea documentelor și efectuarea demersurilor de protejare a proprietății 
intelectuale/industriale; executarea (fabricarea) seriei zero; elaborarea manualelor de instalare, exploatare, 
mentenanță și service. 

Atingerea obiectivului general al proiectului va contribui, pe termen lung, la creşterea economică şi 
dezvoltarea durabilă a regiunii Bucureşti-Ilfov, prin crearea de noi locuri de muncă și realizarea unor 
produse de înalta tehnicitate. 

Detalii privind proiectul se găsesc pe site-ul www.sdcme.ro. 
 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 

Competitivitate 2014-2020. 
 

Director proiect 
Dr. ing. Ştefan-Alexandru BUŞOI 
SIMTECH RESEARCH SRL 
stefan.busoi@yahoo.com 
0727.384.217 
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ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT SDCME

Societatea SIMTECH RESEARCH SRL, cu sediul în Str. Amurgului, nr. 45B, casa C5, încăperea 9, etaj 1, Popești- 
Leordeni, jud. Ilfov, anunță începerea, la 08.04.2022, a Proiectului nr. 409/390085 având Cod SMIS 2014+ 119972, inti-
tulat Sistem pentru diagnosticarea complexă a stărilor mașinilor electrice rotative de medie și mare putere – acronim 
 SDCME, încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în cadrul Programului Operațional Competitivitate 
 2014-2020, apel Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off.

Valoarea totală a finanțării este de 960.713 lei, iar cheltuielile eligibile sunt în valoare de 930.000 lei. Durata proiec-
tului este de 14 luni, acesta urmând a se încheia la 31.05.2023. Locul de implementare a proiectului este la adresa sediu-
lui social al SIMTECH RESEARCH SRL.

Scopul proiectului este reprezentat de dezvoltarea unui start-up inovator, denumit SIMTECH RESEARCH SRL, care 
să introducă în piață un produs nou, denumit Sistem pentru diagnosticarea complexă a stărilor mașinilor electrice rotative 
de medie și mare putere, desemnat de acronimul SDCME.

Obiectivul general al proiectului: fabricarea seriei zero a unui sistem pentru diagnosticarea complexă a stărilor ma-
șinilor electrice rotative, capabil să determine durata rămasă de viață, integrând informații referitoare la subansamblurile 
și componentele de bază ale mașinilor (statoare, rotoare, înfășurări, circuite magnetice, lagăre, carcase, sisteme de răcire/
ventilație etc.).

Dintre obiectivele specifice ale proiectului putem menționa: elaborarea funcțiilor de diagnosticare complexă a stă-
rilor tehnice ale mașinilor electrice rotative și stabilirea rezervei de durată de viață; elaborarea structurii configurațiilor 
sistemului de diagnosticare complexă a stării tehnice a unei mașini electrice rotative și a modulelor de monitorizare; ela-
borarea algoritmilor de analiză, corelare și integrare a informațiilor cuprinse în diferitele mărimi monitorizate, pe baza 
funcțiilor de diagnosticare complexă; proiectarea bazelor de date necesare pentru monitorizare și diagnosticare; proiec-
tarea modulelor de comunicație între modulele de diagnosticare, baza de date, punctele de management; elaborarea 
specificațiilor tehnice ale componentelor sistemului pentru monitorizare și diagnosticare; realizarea și testarea prototipu-
rilor modulelor și configurațiilor sistemului pentru monitorizare și diagnosticare; certificarea sistemului pentru monitoriza-
re și diagnosticare; elaborarea documentelor și efectuarea demersurilor de protejare a proprietății intelectuale/industriale; 
executarea (fabricarea) seriei zero; elaborarea manualelor de instalare, exploatare, mentenanță și service.

Atingerea obiectivului general al proiectului va contribui, pe termen lung, la creșterea economică și dezvoltarea 
durabilă a regiunii București-Ilfov, prin crearea de noi locuri de muncă și realizarea unor produse de înaltă tehnicitate.

Detalii privind proiectul se găsesc pe site-ul www.sdcme.ro.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 
 2014-2020.

Director proiect
Dr. ing. Ștefan-Alexandru BUȘOI
SIMTECH RESEARCH SRL
stefan.busoi@yahoo.com
0727.384.217

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

50  |  ELECTRICIANUL 4/2022

ACTUALITATE



Breaking 
new ground
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Frankfurt am Main

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