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Alimentarea electrică, protecția siguranțelor și funcția 
comutatorului principal (deconectarea sarcinii)

Pentru a alimenta sistemul MX cu energie, sunt prevăzute 
module de alimentare pentru conexiunea la rețea. Fiecare 
dintre acestea are propria sa siguranță, care poate fi înlocui-
tă atunci când sistemul este dezactivat. Pentru a ajunge în 
această stare, modulele de alimentare au un întrerupător de 
sarcină cu funcție de întrerupător principal, astfel încât siste-
mul MX poate fi, de asemenea, deconectat sub sarcină. În-
trerupătorul principal poate fi blocat și în poziția 0. Acest 
lucru face ca sistemul MX să fie ușor și sigur de întreținut.

Modulele de alimentare alimentează cele trei faze, pre-
cum și conductorul neutru al tensiunii de rețea în placa de 
montaj; modulele funcționale respective sunt la rândul lor 
alimentate cu tensiunea necesară prin sloturile MX-P. Modu-
lele de alimentare sunt disponibile în diferite dimensiuni pen-
tru 16 A, 32 A sau 63 A. 

Distribuție de putere pentru tensiunea de rețea  
și tensiunea de recuperare, de curent continuu

Dacă este alimentată, tensiunea de rețea trifazată și tensi-
unea de recuperare pentru curentul continuu sunt distribuite 
pe întreaga placă de alimentare. Conectorii de ieșire ai slotu-
rilor MX pot alimenta modulele conectate cu ambele tensiuni 
și pot fi încărcate cu până la 35 A. Întreaga placă de montaj 
poate fi încărcată cu până la 63 A.

În plus, tensiunile de 400 Vca și 600 Vcc pot fi alimentate 
din sistemul MX cu ajutorul modulelor de alimentare și ali-
mentate în alte stații de bază MX, de exemplu. Sistemele 
descentralizate în cascadă pot fi astfel configurate fără pro-

bleme. Alimentatoarele înregistrează curenții și au siguranțe 
adecvate pentru a reduce secțiunile conductorului.

Toate modulele funcționale care utilizează 400 Vca asigu-
ră tensiunile din modulul respectiv. Modulele de 600 Vcc 
sunt protejate prin monitorizare electronică în modulele co-
respunzătoare din placa de montaj.

Unități de alimentare, distribuție de energie  
și siguranțe pentru tensiunea de alimentare 24 Vcc / 48 Vcc 
(tensiune de comandă și alimentare)

Tensiunile foarte joase de 24 Vcc și 48 Vcc sunt, de ase-
menea, introduse în module prin placa corespunzătoare și 
sloturile MX-C. În acest scop, tensiunea poate fi alimentată 
direct în placa de montaj printr-un modul de filtru sau, al-
ternativ, un modul de alimentare poate fi conectat la sis-
tem, care generează tensiunea foarte joasă direct din 400 
Vca sau 600 Vcc ale plăcii de bază MX cu 2 rânduri. În plus, 
modulele de alimentare și modulele de cuplare bus conțin 
direct o unitate de alimentare și, astfel, alimentează placa 
de montaj cu 24 Vcc și, respectiv, 48 Vcc. Un maxim de 20 
A poate fi furnizat la placa de montaj printr-un slot MX-C. 
Prin conectarea surselor de alimentare în paralel, curenții 
mai mari de până la 30 A pot fi, de asemenea, distribuiți pe 
placă. 24 Vcc sau 48 Vcc sunt fuzionate în modulele funcți-
onale pentru a permite reducerea secțiunii transversale a 
liniilor de ieșire și aici.

Pentru mult timp, dulapurile de comandă-control au fost o parte integrantă a mașinilor și sistemelor și este aproape 
imposibil să ne imaginăm mașini și sisteme fără ele. Cu toate acestea, planificarea, dezvoltarea și cablarea 
dulapurilor de comandă-control solicită mult timp și este, de asemenea, predispusă la erori. Există deja abordări 
pentru a construi dulapuri automate de comandă-control, crescând astfel resursele necesare și, de asemenea, 
fiabilitatea. Cu toate acestea, chiar și atunci, problema rămâne că dulapurile de comandă-control necesită 
spațiu de producție valoros pe mașină. Aceste provocări sunt întâmpinate și cu soluții precum cutii terminale 
descentralizate, drive-uri sau, de exemplu, module Beckhoff EtherCAT Box, care pot fi montate direct pe mașină 
în afara dulapului de comandă-control. Niciunul dintre aceste concepte, însă, nu pretinde să înlocuiască dulapul 
complet și să integreze întreaga lume a tehnologiei de automatizare în mașină într-un mod compact și robust. La 
urma urmei, aproape fiecare mașină necesită încă unul sau mai multe dulapuri de comandă-control separate.

MX-System de la Beckhoff:  
noul kit de automatizare înlocuiește 

dulapul de comandă-control

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

Concepte de mașini și instalații  
fără dulap de comandă-control în IP67

Cu noul sistem MX, Beckhoff Automation face față aces-
tor provocări și începe o revoluție în mediul de automatizare. 
Dulapurile de comandă-control pot fi reduse la minimum sau 
chiar înlocuite cu abordarea holistică, modulară și plug-in. 
Aceasta înseamnă că acum mașinile și sistemele pot fi pro-
iectate și controlate în întregime fără dulapuri de coman-
dă-control.

Sistemul MX exemplifică integrarea în sistem a tuturor 
funcționalităților mașinii, deoarece valorifică toate avantajele 
tehnologiei de control bazată pe PC și EtherCAT în același 
timp. Sistemul compact din metal nu este doar rezistent la 
praf și la apă datorită manoperei sale de înaltă calitate, ci și 
robust și rezistent, ceea ce îi permite să fie amplasat direct la 
mașină.

Sistemul MX: arhitectura sistemului

Cu soluția MX-System, modulară și conectabilă, pot fi im-
plementate o mare varietate de aplicații și concepte de mași-
nă. Portofoliul extins oferă utilizatorilor toate beneficiile teh-
nologiei de comandă-control bazate pe PC și EtherCAT.

Placa de bază a sistemului:

Placa de bază robustă, constând într-un profil de aluminiu, 
formează baza sistemului MX ca panou din spate. Oferă co-
nexiuni plug-in standardizate pe care diferitele module func-
ționale ale sistemului MX pot fi pur și simplu conectate și apoi 
înșurubate folosind șuruburile încorporate direct în module.

Dimensiunea plăcii de bază poate varia și poate conține 
până la trei rânduri, fiecare cu maximum 24 de sloturi. În 

spatele fiecărui rând de sloturi există o placă care distribuie 
diferitele tensiuni de comandă, dar și EtherCAT ca magistra-
lă de comunicație între sloturi, în funcție de tip. Astfel, placa 
de bază poate fi adaptată aproape arbitrar la cerințele 
 respective ale mașinii.

Se face o distincție între două tipuri de plăci de montaj și 
astfel de sloturi: plăci de montaj de date cu sloturi MX-C, prin 
intermediul cărora modulele sunt alimentate cu 24 Vcc sau 48 
Vcc și EtherCAT și plăci de montaj de alimentare cu sloturi 
MX-P, prin care tensiunea din rețea (trifazată + N 400 V…480 
V) și tensiunea DC Link (maximum 848 Vcc) sunt distribuite. 
Un slot MX-P poate fi încărcat cu maximum 35 A, în timp ce 
placa de alimentare de bază poate furniza maximum 63 A.

Modulele MX respective pot avea și dimensiuni diferite în 
concordanță cu funcția lor. De exemplu, un simplu modul 
MX I/O se va potrivi de obicei într-un singur slot MX-C pen-
tru a furniza energie și comunicații, în timp ce modulele de 
unitate mai mari pot trece pe mai multe rânduri de sloturi, 
deoarece aceste module necesită o conexiune plug-in la un 
MX- Slot C pentru comunicații și slot MX-P pentru alimenta-
re. Modulele funcționale pot varia, de asemenea, în lățime și 
pot avea până la 3 sloturi lățime. De exemplu, cu module de 
putere mari, puterea poate fi alimentată în paralel prin două 
sloturi MX-P.

Deoarece fiecare modul de funcționare conectat la placa 
de bază MX este, de asemenea, un dispozitiv EtherCAT, 
sunt disponibile diagnostice cuprinzătoare pentru întregul 
sistem MX. În plus, placa de bază MX are un sistem complet 
de gestiune internă care monitorizează permanent parame-
trii de mediu precum temperatura.

Placa de bază MX poate fi atașată cu ușurință direct la 
mașină folosind conexiuni cu șuruburi și poate fi astfel inte-
grată în spațiul de instalare a mașinii atât vizual, cât și funcți-
onal.
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Switch-urile preiau sarcini primor-
diale în cadrul rețelelor: în calitate de 
componente inteligente de infrastruc-
tură, acestea citesc datele primite și le 
redirecționează către portul cu recep-
torul corespunzător. Variantele Giga-
bit facilitează astfel integrarea partici-
panților cu fluxuri deosebit de mari de 
date în scurt timp.

Switch-uri gigabit IP20 Xelity cu 
management – Conectare inteligentă

Switch-urile Murrelektronik Xelity 
IP20 cu management permit dispoziti-
velor Ethernet să comunice unul cu 
celălalt prin intermediul conexiunilor 
de rețea. Ele îi oferă rețelei posibilita-
tea de a construi diferite topologii pre-
cum topologie tip stea sau tip arbore. 

În plus, switch-urile preiau și alte sar-
cini, cum ar fi analiza erorilor și 
 diagnosticul de rețea. Astfel, optimi-
zează transferul de date și asigură 
control în rețea, de exemplu prin acce-
sul de la distanță.

Conexiunea ProfiNet în switch și in-
tegrarea cu un instrument de configu-
rare precum TIA Portal, prin interme-
diul unui fișier GSDML, simplifică 
instalarea. Fiind echipată cu cea mai 
modernă tehnologie gigabit, rețeaua 
este pregătită să facă față unor volume 
de date mai mari. Switch-urile sunt dis-
ponibile cu sau fără ProfiNet, standar-
dul Ethernet industrial în privința auto-
matizării. Profinet folosește TCP/IP și 
standarde IT și permite prin urmare in-
tegrarea sistemelor în bus de câmp.

Switch-uri gigabit IP20 Xelity fără 
management – Camionul de date

Switch-urile gigabit fără manage-
ment de la Murrelektronik îndeplinesc 
rolul de distribuitori de date în rețele și 
acoperă în mod sistematic funcționali-
tățile de bază. Leagă dispozitive între 
ele într-o rețea și transmit eficient date 
sub formă de pachet. Se mișcă cu vi-
teze de transfer de ordinul gigabiților.

Switch-urile gigabit fără manage-
ment Xelity sunt dezvoltate perfect 
pentru utilizarea în panoul de coman-
dă – chiar și în spații înguste. Acestea 
dispun de o carcasă robustă din plas-
tic, cu design subțire și înălțime de 
până la 150 mm, precum și de monta-
re pe șină tip DIN. 

Transfer de date  
la viteză de gigabiți

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

Utilajele și instalațiile comunică din ce în ce mai mult unele cu altele, rețelele lor acționând în calitate 
de arteră vitală pentru fluxuri de date. O digitalizare de succes poate fi în concluzie asigurată doar cu o 
tehnologie de rețea performantă și fiabilă.

Mureva Styl IP55
Echipamente ușor de instalat, concepute pentru a rezista la cele mai dure condiții.

Schneider Electric a lansat o nouă gamă de aparataj pentru exterior

 Reglementările tot mai stricte din domeniul electric 
determină dezvoltarea unor soluții inovatoare din ce în ce mai 
avansate pentru a oferi eficiență, confort și siguranță sporite 
utilizatorilor.

 În acest context, Schneider Electric, lider în 
transformarea digitală a managementului energiei și 
automatizării, a lansat Mureva Styl IP55, o nouă gamă de 
aparataj pentru exterior și zone speciale.

 Acestea pot rezista la condiții dure de mediu datorită 
clasificării IP55 și IK08, care le asigură rezistența la apă, dar 
și la șocuri, murdărie, praf sau solvenți.

Produse Green Premium
Realizate cu grijă față de mediul 
înconjurător
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Profilul curbat al echipamentelor 
se potrivește perfect cu toate 
gamele Schneider Electric.

Gama Mureva Styl nu este doar ușor de instalat 
și capabilă să reziste la condiții dure de mediu, 
aceasta a fost concepută în mod ingenios și cu 
scopul de a fi ușor de utilizat datorită:
  Tehnologiei Smart LED pentru localizare ușoară a 

aparatului în întuneric 
  Capacului transparent pentru identificarea cu 

ușurință  a mecanismului

Realizată după cu cele mai recente tendințe, Mureva Styl este disponibilă în două culori: 
alb și gri antracit. 

Aparatajul alb este discret, potrivit pentru spitale, laboratoare, depozite, în timp ce aparatajul 
gri antracit este elegant, perfect pentru birouri, garaje, mansarde și grădini. Componentele din 
plastic sunt special tratate astfel încât ambele versiuni să reziste acumulării de praf și murdărie.

Un design elegant

Funcții suplimentare
Gama Mureva Styl oferă mecanisme cu funcții speciale precum buton de urgență, întrerupător 
pentru jaluzele și întrerupător cu cheie.

Mureva Styl reinventează confortul, ușurința în 
instalare a echipamentelor și inovează cu un design 
robust, elegant și unic.

Cel mai mare progres constă în designul său ergonomic, care permite un montaj rapid, intuitiv 
și inteligent. Cablarea dispozitivelor este acum mai rapidă datorită dimensiunilor reduse ale 
mecanismelor, care oferă mult spațiu pentru cabluri. Instalarea și dezinstalarea mecanismelor se 
fac prin clipsare și declipsare, rapid și fără efort.

Doză

Intrare cablu Mecanism

Clapetă

Membrană de 
etanșare față

Echipamente robuste și durabile

Mecanism ușor de fixat cu 
doar 2 degete.
Se instalează după ce este 
fixată doza.

Scanați codul QR
Descoperiți întreaga ofertă
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Noutăți pe scurt:
  Securitate de ultimă generație 

bazată pe autentificarea multifactor
  Orchestrarea proceselor cu 

standardul MTP
  Utilizare îmbunătățită și o fiabilitate 

mai mare a procesului cu modulul 
zenon Batch

  Lista de alarme, de evenimente și 
Extended Trend în Web Engine

  Interfețele Werum MSI și   
CIM-CGMES oferă noi opțiuni

În zenon 11, Alarm Shelving ajută 
utilizatorii să gestioneze alarmele în si-
guranță, în conformitate cu ISA-18.2-
2016 și IEC 62682. Autentificarea mul-
tifactor de ultimă generație oferă 
securitate adițională împotriva accesu-
lui nedorit. În plus, rețelele zenon acum 
pot fi criptate cu certificate TLS v1.3. 

 
Conectați & produceți  
cu Module Type Package

Standardul multi-industrial MTP su-
portă modularizarea consistentă în 
producție. Începând cu versiunea 11, 
acest standard este acum inclus nativ 
de zenon. Părți mari ale sistemului de 
inteligență de control și reglementare 
au fost mutate în module care pot fi 

ușor orchestrate într-un nivel superior 
de orchestrare a procesului (zenon 
POL) și adaptate la cerințele de pro-
ducție. Smart Objects oferă baza aces-
tor activități. zenon POL și Engineering 
Studio interacționează automat și fără 
probleme. Toți pașii de lucru sunt 
transferați independent către zenon 
Service Engine. Astfel, un sistem de 
control al procesului (PCS) sau un sis-
tem de control distribuit (DCS) este ge-
nerat complet automat.

Raportare pe loturi și redundanță

Cu zenon 11, modulul zenon Batch 
câștigă o utilizare îmbunătățită. Sincro-
nizarea cu arhivele a fost, de aseme-
nea, implementată cu scopul de a ușu-
ra configurarea. Rapoartele sunt 
generate automat de îndată ce un lot 
este terminat. O altă caracteristică a 
acestei versiuni este sincronizarea con-
tinuă oferită de zenon între server și 
standby, datorită redundanței fiabile. 
Deci, procesarea loturilor continuă, 
chiar dacă serverul se defectează.

 
Vizualizare în browser

Soluțiile HMI beneficiază de noile vi-
zualizări bazate pe web. În plus, noua 

versiune acceptă liste de alarme și eve-
nimente, ecrane standard și tendințe 
extinse. De exemplu, diagramele Gantt 
sunt afișate direct în browser și actuali-
zate în timp real. Pentru prima dată, 
ingineria este realizată fără compilare 
suplimentară pentru HTML5. De ase-
menea, este acum posibil ca mai mulți 
utilizatori să lucreze cu motorul de ser-
vice independent și în paralel prin in-
termediul browserului.

Conectivitate la cerere

zenon 11 include interfețe noi. Inter-
fața Werum MSI este un conector care 
poate fi configurat împreună cu zenon 
Service Engine. Permite conectarea 
mașinilor și liniilor de producție la 
 Werum PAS|X. Aceasta este o inovație 
utilă pentru companiile din industria 
științelor vieții. În industria energetică, 
interfața CIM-CGMES se bazează pe 
colorarea automată a liniilor și modela-
rea echipamentelor în zenon pentru a 
asigura crearea de modele de rețea în 
cadrul cerințelor legale ale Redispatch 
2.0.

 
Raportare ușoară

Evaluarea și procesarea eficientă a 
datelor devin din ce în ce mai impor-
tante, iar zenon face tot posibilul pen-
tru a-și ajuta clienții. Cu zenon 11, 
 Report Engine este acum conectat la 
Data Storage. Acest lucru permite ca 
datele istorice stocate acolo să fie folo-
site pentru rapoarte. Listele de alarme 
și evenimente exportate în mod conti-
nuu pot fi, de asemenea, păstrate în 
Data Storage.

Lansare zenon 11
Odată cu MTP Suite, zenon 11 introduce un instrument puternic care ajută companiile să se asigure că 
procesele lor de producție rămân destul de flexibile pentru a face față provocărilor viitoare. Noua versiune 
a platformei software zenon include de asemenea îmbunătățiri ale modulelor Batch și Report Engine. În 
plus, mai multă vizualizare web și mai multe interfețe adăugate asigură un impact pozitiv asupra afacerii.

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

Soluții pentru a preîntâmpina provocările viitoare

Aflata mereu în avangarda soluțiilor 
inovatoare, de-a lungul celor aproape 
120 ani de existenta a inregistrat un 
numar important de patente industria-
le sau premii precum ”Copaso d’Oro” 
, „Qualitec Design Award”, ” Innovati-
on Design Award”, „ 100 Eccellenze 
Italiane” .  

Cercetarea și dezvoltarea de soluții 
noi, proiectarea și fabricarea precisă a 
componentelor, permit ca marca AVE 
să fie oferită instalatorilor, inginerilor 
și arhitecților, ca răspuns funcțional și 
arhitectural la evoluția cerințelor de 
pe piața domestica si industriala a uti-
lizatorului final.

Puterea produsului AVE este  repre-
zintata de fapt  de diferentierea fata de 
ceilalti dar si pe flexibilitatea data de 
modelul familiar de afaceri. AVE și-a 
construit filosofia de productie pe De-
sign, calitate tehnologică și fiabilitate, 
produse de baza sau produse de rafi-
nament, soluții elegante cu design ino-
vator și unic, cinci ani garantie pentru 
toate produsele.

Înca din anul 1904 (anul de înființa-
re) până în ziua de astăzi, compania a 
considerat întotdeauna relațiile umane 
ca primordiale, încurajând relațiile ba-
zate pe respect fata de calitate, client 
final, partener de afaceri, arhitect, sau 

instalator. Astfel  Ave si-a dedicat o 
preocupare maximă catre informarea 
corectă și instruirea orientată catre in-
stalatori si arhitecti si la imbunătățirea 
competențelor și serviciilor față de cli-
entul final.

Pricipalele directii de dezvoltare si 
inovatie au fost catre aparatajul ultra-
terminal care asigura atat partea func-
tionala, dar mai ales unele dintre cele 
mai indraznete concepte de Design 
din piata. Gamele de apartaj Sistem 
44 si Sistem 45, AVE Touch cu actio-
nare pe placi ornament de sticla sau 
aluminiu, Sitemul AVE Domina pentru 
case inteligente, Sistemului Integrat de 
Management Hotelier, Gamele New 
Style sau England Style, Gama com-
patibila KNX (AVE este membru KNX 
nr.423), sisitemele de cutii si doze 
aparente sau ingropate si a Tablourilor 
electrice de distributie  IP40 si IP65, 
doze de pardoseala, interfonie, sem-
nalizari si alarme tehnice, ventilatie 
domestica; Toate cu 5 ani garantie.

Consideram de asemenea ca repre-
zentam o alternativa completa in piata 
de profil  din punct de vedere al flexi-
bilitatii comerciale si al serviciilor lo-
gistice dar mai ales datorita  grijii deo-
sebite pentru design prin crearea de 
detalii tehnice inovative; produse dez-

voltate integrat:  estetică și funcționa-
litate, pentru a indeplini cerințe practi-
ce de fiabilitate, robustețe și instalare 
ușoară atat pentru instalator cat si 
pentru clientul final.

Cautam sa extindem reteaua de 
parteneri Ave in Romania. 

Informatii, Cataloage, produse si 
sfaturi AVE aveti oricand de la compa-
niile partenere cu care lucram, cu une-
le inca din 2010 si carora le multumim 
pentru incredere. 

Arad Gamanor ABY 
Arad PRIMA PLUS
Alba Iulia Gido Grup
Bacau Vladis 
Botosani Roservice
Braila LUXIRIAN COMPANY SRL
Bucuresti TRIVOLT DISTRIBUTION
Bucuresti ALBORA CONCEPT
Bucuresti CromaLight
Bucuresti Downtown Victoria
Bucuresti Top Light Design 
Bucuresti  ELECOM DISTRIBUTION 
Chisinau Bricomol 
Cluj HOBBYMAG
Cluj, Bucuresti ELECTRIC GROUP
Craiova LUMILUX COM
Focsani SARMIS COMEX 
Galati DIAMSES SRL
Oradea Rodan Prest
Piatra Neamt Braco Piatra Neamt
Rosiori de Vede POL ELECTRO FONDA
Sibiu , Satu M, Baia M, Cluj Neon Lighting Cj
Targu Jiu ELECTROJUL
Timisoara Zappgrid SRL

AVE, o companie de tradiție
Pantone Rosso 485
Nero 100%
Grigio nero 40%

AVE s.p.a este o companie 
italiană de familie, aflata la a 
sasea generatie, fabricant de 
echipamente electrice, inca de la 
fandarea sa în 1904. 
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DATA CENTER SOLUTIONS

Disjunctoare cu stingere în aer DMX3 și compacte în carcasă turnată DPX 

Bariere anti-incendiu EZ-Path

Bare capsulate StarlineBare capsulate de putere mare

Transformatoare uscate de înaltă eficiență

Gestionarea cablurilor aeriene Fiber Raceway și Cablofil

UPS

Coridoare de izolare Nexpand și Raritan 

Dulapuri de server și de rețea
PDU-uri inteligente

Sistem de cablare structurată

Integrare software DCIM

KVM

CENTRE DE DATE LEGRAND
Fiabile, eficiente, scalabile

Construirea unui centru de date necesită un nivel ridicat de cunoștințe, dar și soluții flexibile, modulare, potrivite pentru a se 
adapta nevoilor în schimbare ale pieței. Modificările rapide apărute în urma globalizării duc la necesitatea de adaptare și de 
inovație. Legrand este un partener de încredere, cu o experiență de peste 30 de ani în centre de date ce oferă soluții Fiabile, 
Durabile și Scalabile concepute pentru a gestiona toate capitolele, inclusiv distribuția de energie, soluții de răcire, fibră optică, 
managementul cablurilor și controlul accesului. 
În urma achiziționării unor jucători puternici precum Borri, Minkels, Modulan, Raritan, Starline sau Zucchini, oferta Legrand 
de Data Center devine reper al soluțiilor complete, inovatoare și eficiente din punct de vedere energetic: Rack-uri și cabinete 
pentru echipamente IT, coridoare de izolare, distribuție inteligentă a energiei (PDU), cablare structurată, senzori de mediu, 
UPS, KVM over IP, organizare de cabluri, fibre optice, bare capsulate etc.
Astfel, Legrand a identificat 3 sectoare în centrele de date și a creat soluții pentru fiecare dintre acestea:

• Critical Power
• Managementul cablurilor
• Infrastructura IT

O ofertă completă pentru centre de date, destinate tuturor 
tipurilor de nevoi, de la piețe comerciale, la centre rezidențiale și industriale.
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Specialist global 
în infrastructuri 
electrice și digitale.

Specialist în soluții 
UPS destinate 
centrelor industriale 
și de date.

Liderul mondial 
în soluții durabile pentru 
centre de date 
și camere de servere.

Un inovator 
al soluțiilor 
de management 
al energiei, 
de la PDU inteligente, 
la senzori de mediu.

Cu o experiență 
de peste 90 de ani, 
Starline înseamnă 
versatilitate, rapiditate 
și fiabilitate în furnizarea
și monitorizarea 
energiei.

Furnizor de soluții 
de distribuție 
a energiei, 
ce oferă niveluri ridicate 
de performanță, 
modularitate 
și flexibilitate.

Specialist 
în soluții globale 
pentru jgheaburi, 
cu o ofertă completă 
pe piață. 

Specialist în
soluții de cablare 
a centrelor de date, 
a clădirilor 
și infrastructură 
de fibră optică.

DATA CENTER SOLUTIONS

CRITICAL
POWER

TRANSFORMATOARE DE 
ÎNALTĂ EFICIENȚĂ
Transformatoarele uscate din 
portofoliul Legrand cu izolare în rășină 
sunt utilizate pentru o gamă largă de 
aplicații și reprezintă soluția cea mai 
sigură pentru sisteme de distribuție, 
co-generare energetică, redresare și 
tracțiune. Pentru Proiecte Speciale pot 
fi disponibile soluții de până la 20.000 
kVA. Având în vedere că pot fi reciclate, 
acestea sunt de asemenea, nepoluante.

DISJUNCTOARE CU STINGERE ÎN AER DMX3 & COMPACTE ÎN CARCASĂ TURNATĂ DPX
Gama de disjunctoare de la Legrand acoperă toate capacităţile de rupere, precum şi toate valorile nominale ale curenților de 
până la 6.300A. Garantând cele mai înalte niveluri de performanţă, ele facilitează funcţionarea, întreţinerea şi capacitatea de 
a moderniza instalaţia.

BARE CAPSULATE DE PUTERE MARE
Reprezintă cea mai modernă soluție pentru distribuția de energie electrică în instalații, pentru alimentarea utilajelor, 
echipamentelor și a aparatelor de iluminat, ce răspund solicitărilor de instalare de la 25A până la 6.300A.

UPS
Ofertele de produse UPS permit reducerea consumului de energie electrică și îmbunătăţesc de asemenea eficienţa globală, 
atingând niveluri de 99% în modul ECO şi de 95% în modul online.

...și Barele capsulate Starline, 
ce nu necesită panouri de distribuție.B

A

Notă:
Panoul de 
distribuție 
A DISPĂRUT!

Comparație între tradiționalele sisteme RPP/PDU cu 
distribuția firelor sub podea...  

B

A

RPP/PDU

RPP/PDU

Starline este lider în sistemul aerian de distribuție electrică în 
centrele de date industriale. Cu soluții revoluționare, flexibile 
și personalizabile, acesta are capacitatea de a alimenta 
echipamentele - totul dintr-o singură sursă de alimentare. 
Datorită design-ului său, oferă un slot de acces continuu prin 
care pot fi conectate unități de tip plug-in, permițând extinderea 
rapidă și în siguranță a distribuției de energie. Disponibil între 
40A și 1250A, Starline poate fi configurat în mod unic pentru 
a satisface nevoile instalațiilor din numeroase industrii, de la 
centre de date, la sector comercial și retail.

Borri completează oferta Legrand cu sistemul său scalabil 
UPSaver de mare putere: modulele redundante realizează până 
la 1,6 MW într-o singură unitate UPS, iar până la 8 dintre acestea 
în paralel pot crea un sistem de 12,8 MW. 
Sistemul complet de protecție a energiei este unul foarte eficient, 
multifuncțional și complet adaptabil. 
Având flexibilitate maximă cu o tehnologie ecologică și inovatoare 
oferă economii de energie de neegalat și o amprentă redusă 
asupra mediului. 



DATA CENTER SOLUTIONS

MANAGEMENTUL
C ABLURILOR

GESTIONAREA CABLURILOR AERIENE 
PRIN FIBER RACEWAY ȘI CABLOFIL
Legrand a dezvoltat continuu modalități de a îmbunătăți 
gama de soluții destinate gestionării cablurilor, plecând de 
la dorința de a proiecta un sistem rapid de instalat, ușor de 
manevrat, ce necesită mai puțin timp de a fi integrat în orice 
proiect.

BARIERE ANTI-INCENDIU EZ-PATH
Gama EZ-Path este o soluție flexibilă și rentabilă care 
îndeplinește procesul de oprire a incendiilor în toate 
sectoarele de piață, în special în centrele de date, unde există 
structuri semnificativ mai mari de cablare.
Astfel, dispozitivele mecanice de oprire a incendiului EZ-Path 
oferă o soluție de protecție pasivă împotriva incendiilor prin 
pereți și pardoseli unde au fost instalate cabluri electrice și 
de date.

Dedicat distribuției și protecției datelor pe fibră, Fiber raceway 
este soluția ideală pentru a asigura o cablare optimă a 
fibrei optice și o rețea foarte eficientă. Fiber Raceway are 
o infrastructură fiabilă, durabilă și scalabilă, care permite 
izolarea și protejarea cablurilor de fibră optică. În plus, 
permite efectuarea rapidă a lucrărilor în rețea cu timpi minimi 
de deconectare.
Principalele caracteristici ale Fiber Raceway sunt:
1. Sistem de management al cablurilor ce oferă protecție 
împotriva compresiei și a razei de curbură, având dimensiuni 
între 50 mm și 600 mm.
2. Respectă standarde importante; material 100% LSZH 
cu proprietăți de autostingere, evitându-se astfel riscul de 
deteriorare a echipamentelor de transmisie.
3. Instalare ușoară și rapidă având terminații pre-decupate și 
accesorii multiple.
4. Adaptare rapidă: poate fi schimbat sau extins cu ușurință, 
fără a fi nevoie de îndepărtarea fibrei existente sau oprirea 
acesteia.
5. Complet reciclabil.

Una dintre mărcile specializate ale Legrand, Cablofil, este 
reperul global pentru sistemele de management al cablurilor. 
Cu o experiență de peste 40 de ani în domeniu, Cablofil 
furnizează sisteme de jgheaburi care nu numai că sunt dotate 
cu caracteristici tehnice, ci sunt și rentabile.
Cablofil are inovație în ADN: brandul inventează continuu noi 
soluții pentru instalațiile electrice, în special pentru utilizarea 
în tavane false și podele de acces înălțate, pentru a asigura o 
ventilație optimă pentru cablurile de alimentare.
Rezistente la coroziune datorită diferitelor tratamente de 
suprafață, soluțiile Cablofil se pretează oricarui tip de mediu, 
ultima noutate fiind gama de înaltă rezistență din ZnAl.
Cablofil este furnizat în lungimi drepte din care pot fi create 
instalații sofisticate fără a fi nevoie de fitinguri suplimentare. 
Pur și simplu se pot tăia și modela lungimi pentru a forma 
coturi, teuri, traverse etc., ce pot fi fixate rapid, fără piulițe sau 
șuruburi. 
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DATA CENTER SOLUTIONS

INFRASTRUCTURĂ
IT

CORIDOARE DE RĂCIRE
Legrand oferă soluții de izolare și răcire de înaltă calitate, 
modulare și scalabile, pentru a optimiza răcirea și eficiența 
energetică prin separarea fluxurilor de aer cald și rece.
DULAPURI DE SERVER ȘI DE REȚEA
Dulapuri premium cu un portofoliu extins de accesorii și 
soluții.
PDU-URI INTELIGENTE
PDU-urile inteligente ajută la eliminarea erorilor umane și 
pot rezista în cele mai dure medii. Cu funcții de monitorizare 
care detectează problemele în avans și elemente de design 
fizic care se adaptează la cele mai dificile condiții, soluțiile 
Legrand protejează încărcătura critică în orice circumstanțe.

Coridoarele Nexpand sunt menite să supraviețuiască 
echipamentului IT care este plasat inițial în ele. 
Minkels se angajează ca rack-urile de server și rețea Nexpand 
să aibă o durată de viață de peste 10 ani, pentru a se asigura 
că, indiferent de nevoile actuale sau viitoare, acestea sunt 
satisfăcute.
 
Beneficii pentru centrele de date:
• Gestionarea optimă a fluxului de 
aer pentru o performanță energetică 
mai bună (pachetul de gestionare a 
fluxului de aer disponibil numai pe 
anumite dulapuri)
• Design complet modular 
pentru adaptabilitate totală la 
echipamentul IT
• Portofoliul vast de accesorii 
pentru gestionarea cablurilor, 
managementul fluxului de aer, 
securitate
• Design modular al acoperișului 
care oferă flexibilitate optimă
• Șine de montare verticale reglabile

Seria Raritan de PDU-uri inteligente oferă mai mult decât 
distribuția de energie - este o platformă de lansare pentru 
monitorizarea în timp real a energiei de la distanță, senzori de 
mediu și gestionarea infrastructurii centrului de date. 
De la zero, PDU-urile inteligente sunt proiectate cu 
componente, caracteristici și sisteme de siguranță care 
asigură cea mai fiabilă infrastructură de alimentare posibilă, 
atât acum, cât și pentru anii următori.
Sutele de modele aduc diferite caracteristici care includ 
controlul alimentării porturilor, măsurarea individuală a 
fiecărui port, oferind soluții de putere mare până la 125 A.

SISTEM DE CABLARE STRUCTURATĂ
Creșterea volumului de schimb de date și a numărului de rețele, nevoia de viteze mai mari și densitatea echipamentelor fac 
necesară existența unor infrastructuri digitale mai fiabile, sigure și performante. Sistemul de cablare structurată Legrand 
este conceput special pentru a răspunde acestor nevoi.
KVM
Soluțiile KVM pun accentul pe securitate, fiabilitate și calitate pentru nevoile de acces la distanță. Raritan oferă o varietate de 
switch-uri KVM-over-IP care folosesc rețelele Ethernet și TCP/IP ce oferă posibilitatea de accesare de la distanță, control și 
gestionare.
INTEGRARE SOFTWARE DCIM
Software-ul DCIM oferă informațiile și controlul necesare pentru a utiliza pe deplin resursele de infrastructură existente, în 
timp ce semnalează problemele înainte ca acestea să afecteze funcționarea sistemului.

NEXPAND



Din secretele unei echipe performante
Episodul 1 – Lumina din birou

Iluminatul în clădirile de birouri 
este un subiect foarte important. 
Crearea unui spațiu cu o lumină cât 
mai aproape de cea naturală sporeș-
te concentrarea. Acest lucru contri-
buie și la sănătatea celor care-l folo-
sesc.

LEDVANCE are în portofoliu soluții 
de iluminat certificate ENEC și TÜV. 
Iar în privința design-ului, are unele 
dintre cele mai premiate produse. Ele 
sunt adaptate pentru toate sectoarele 
de activitate. Sunt proiectate atât pen-
tru spațiile unde există lumină natura-
lă, cât și pentru cele în care aceasta 
trebuie creată.

La prima vedere, iluminarea unei 
clădiri de birouri pare relativ simplă. 
Ne gândim poate la câteva tuburi LED, 
poate câteva spoturi și soluția este 
gata! Însă, la o privire mai amănunțită, 
lucrurile sunt complexe. 

Trebuie ținut cont de cerințele de 
design, de utilizarea și dimensiunea 
zonelor astfel încât spațiile să benefi-
cieze de o iluminare optimă. Nu în ulti-
mul rând, ținem cont că pentru costuri 
reduse avem nevoie de eficiență ener-
getică excelentă.

Un alt aspect important ține de gra-
dul de reflexii generate la nivelul mo-
nitoarelor computerelor din birou.

LEDVANCE vă propune: 
INDIVILED® – Eficiență,  
durată de viață, control 

Această familie de produse conține 
corpuri de iluminat cu sistem optic in-
dividual pentru fiecare sursă LED. Un 
alt avantaj îl reprezintă iluminatul in-
direct prezent pe aceste produse. 

Aceste atribute generează un con-
fort vizual sporit – UGR 16.

De asemenea, produsele sunt dis-
ponibile și în varianta DALI și cu kit de 
iluminare de urgență.

Gama este prezentă în două alter-
native de montaj – suspendat sau apli-
cat – și are două posibilități de instala-
re: individual sau în linie continuă de 
lumină. 

INDIVILED® este compusă din: 
 LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 

suspendat, cu iluminare directă și in-
directă UGR16;
 LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 

DIRECT/INDIRECT 1200;
 LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 

DIRECT/INDIRECT 1500;
 LEDVANCE PANEL INDIVILED® 

600/600.

Caracteristicile gamei
Distribuția luminoasă omogenă și 

factorul de orbire redus sunt redate de 

Optica INDIVILED® și un control de 
unghi al radiației (Cut Off) care reduce 
factorul de reflexie la nivelul UGR16. 

Confortul vizual este asigurat de o 
temperatură de culoare de 
3000K/4000K care asigură un confort 
vizual atât în mediul de birou, cât și în 
zonele unde lumina caldă are un rol 
cheie în asigurarea confortului fizic și 
ambiental. 

Factorul SDCM (Standard  Deviation 
Of ColourMatching) este menținut la 
un nivel mai mic de 4, un element im-
portant în cazul sistemelor de iluminat 
pentru birouri „Open Space“. 

Convertoare electronice low-flicker 
contribuie și ele la prevenirea oboselii 
(anularea efectului stroboscopic – 
„Ripple“).

Cu ajutorul celor 120 lm/W, gama 
INDIVILED® de la LEDVANCE aduce 
iluminatul de interior pe o nouă treap-
tă a eficienței energetice. 

Factorii de menținere sunt și ei per-
formanți, astfel: L90/35.000h, 
L80/50.000h și L70/60.000h.

Controlul este asigurat de protoco-
lul de comunicație DALI/DALI2 și de 
module Bluetooth®"; corpurile de ilu-
minat INDIVILED® beneficiază și de o 
aplicație mobilă dedicată, VIVARES. 

Produsele INDIVILED® pot fi inte-
grate în sistemul LEDVANCE BIOLUX 
HCL (Human Centric Light). 

Modelele vin echipate cu un kit de 
iluminare de siguranță (versiunile EM) 
și accesorii pentru conectare în linie 
(versiunile through-wiring TH).

Beneficii:
 Rentabilitate ridicată;
 Reducerea consumului de ener-

gie; 
 Garanții de 5 ani și conformitate 

cu standardele în vigoare;
 Concepte de iluminat adaptate 

cerințelor proiectului;
 Soluții de iluminat care pot stimu-

la concentrarea și receptivitatea – vari-
antele BIOLUX HCL.

LEDVANCE DOWNLIGHT UGR19  
cu DALI2 – IoT și ZigBee 3.0

Caracteristicile UGR 19 și IP54 în 
standard ale aparatelor DOWNLIGHT 
UGR19 reprezintă alegerea ideală 
pentru spațiile de birou noi. De ase-
menea, sunt potrivite și pentru înlocu-
irea directă a corpurilor de iluminat cu 
lămpi fluorescente compacte (CFL). 
Aparatele sunt construite să înlocuias-
că tehnologiile la final de ciclu de via-
ță: CFL2 x 26W, 2 x 42W.

Această flexibilitate permite utiliza-
rea produselor în orice încăpere desti-
nată muncii de birou.

Gama are următoarele caracteris-
tici:
 Reducere bună a nivelului de 

strălucire (UGR<19) și unghi Cut Off 
de până la 30° și caracteristica 
 flicker-free. Acestea conlucrează pen-
tru o iluminare confortabilă în interior, 
propice pentru un mediu de lucru plă-
cut.
 Instalare ușoară și rapidă datorită 

cutiei de conectori cu terminale cu 5 
poli fără instrumente. Astfel, timpul de 
lucru al instalatorilor se îmbunătățește 
semnificativ.
 Protecție IP 54. Potrivit pentru 

utilizare în locuri cu praf și umezeală, 
5 ani garanție.
 Versiuni de corpuri de iluminat 

cu driver DALI2 pregătit pentru IoT 
sau tehnologie IoT Zigbee 3.0 dispo-
nibile.
 Reflector din aluminiu finisat tip 

oglindă.
 Driver extern ce ușurează proce-

dul de instalare al produsului.
 IP54 (partea încăperii) / IP20 

(partea din spate).
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Cu fiecare PROXY SPP200 PROFI-
NET puteți conecta direct până la opt 
dispozitive SENTRON 7KM PAC22000 
sau PAC3200T. 

SENTRON PROFINET Proxy 
SPP2000 oferă, de asemenea, urmă-
toarele caracteristici:
 Configurare individuală pentru 

până la opt dispozitive per proxy PRO-
FINET în portalul TIA, în funcție de 
cerințele de sistem și de aplicație.
 Economie de spațiu datorită di-

mensiunilor sale foarte înguste (1 mo-
dul – 18 mm lățime).
 Montaj rapid pe o șină de montaj 

35 mm – doar snap-on/snap-off.
 Suport complet pentru setul de 

caracteristici PROFINET, Confor-
mance Class C (IRT).
 Formă și culoare identice cu apa-

ratele din seria SENTRON 7KM 
PAC2200 și SENTRON 7KM 
PAC3200T.
 Două porturi Ethernet comutate 

(RJ45) – ambele porturi acceptă Mod-
bus TCP și PROFINET.
 Semnalizare facilă cu două 

 LED-uri de stare (COM și PN) și un co-
mutator de resetare.
 Actualizări de firmware prin in-

termediul SENTRON powerconfig 
3.21.
 Îndeplinește cerințele CISPR11, 

Clasa B, Grupa 1, EN 61000-6-2, EN 
61000-6-3 și EN 61000-6-4.
 Sursă de alimentare 24 V DC.

SENTRON 
Proxy SPP2000 PROFINET

Cu SENTRON PROFINET Proxy SPP2000, aparatele de 
măsură Modbus TCP din seria SENTRON 7KM PAC 2200 și 
SENTRON 7KM PAC3200T pot fi acum integrate și în rețele 
PROFINET industriale.
Rezultatul este o interfață PROFINET low-cost cu 
înregistrarea consumului de energie și a parametrilor electrici 
cheie, cum ar fi curentul, tensiunea și puterea.

siemens.com/sentron-measuring-
devices

Integrarea aparatelor de măsură și monitorizare  
a energiei SENTRON în rețelele industriale PROFINET

Informații despre codurile aparatelor
SENTRON PROFINET Proxy SPP2000 Aparate compatibile  

7KM PAC2200 (MID / CLP) 7KM PAC3200T

7KM9300-0PP20-0AA0 7KM2200-2EA30-1EA1 7KM3200-0CA01-1AA0
7KM2200-2EA40-1EA1
7KM2200-2EA30-1JA1
7KM2200-2EA40-1JA1
7KM2200-2EA00-1JB1
7KM2200-2EA40-1JB1

Domenii de aplicativitate: 
Potrivit pentru aplicații de birou, în 

special pentru locurile de muncă cu 
ecranul computerului.

Intrări/holuri, băi/toalete, bucătării 
și zone exterioare acoperite.

Clădiri istorice. Datorită tehnologiei 
VIVARES disponibilă pentru aceste 
aparate, ele pot fi incluse în echiparea 
clădirilor istorice, acolo unde perfora-
rea pereților nu este recomandată sau 
chiar interzisă, însă aparatele trebuie 
să fie incluse într-un sistem de control.

Utilizarea protocolului DALI2 – IoT 
recomandă produsul nu doar în zone 
cu umiditate ridicată. 

Prin controlul DALI (instalat pe apa-
rate), utilizatorul poate selecta nivelul 
dorit de iluminare secundară într-o 
sală de conferințe sau un spațiu co-
mun al unei clădiri de birouri.

Produsul oferă flexibilitate superi-
oară în montare, datorită convertoru-
lui electronic extern/separat de corpul 
aparatului. Se integrează în linia 
 SCALE Design dedicată LEDVANCE și 
în categoria produselor garantate 5 ani 
în standard, omologate ENEC prin 
TÜV Sud.

Pentru mai multe informații tehnice, 
vizitați website-ul nostru: 

www.ledvance.ro. 

Iluminat de urgență la birou  
– EM Conversion BOX 3h 

LEDVANCE oferă și echipament 
pentru a face față în situațiile de ex-
cepție, când apare o pană accidentală 
de curent.

Fără panică: o pană de curent va 
oferi posibilitatea de a observa biroul 
tău și dintr-o altă perspectivă.

Astfel, pentru aparatele destinate 
iluminării de birou (panouri LED, apa-
rate Downlight), există la LEDVANCE 
EM CONV BOX – un kit care permite 
conversia panourilor și downlight-uri-
lor LEDVANCE. Le transformă pe 
acestea în corpuri de iluminat de ur-
gență. 

Unitatea de conversie de urgență 
reduce complexitatea păstrării stocu-
rilor de aparate pentru iluminatul de 
urgență.

Sistemul plug-and-play permite o 
instalare ușoară cu ajutorul conectori-
lor twist-on. Întreg ansamblul este 
compact construit, într-o cutie din 
material plastic de calitate. Poate sta 

în tavan sau ascuns în rama de monta-
re aparentă a panel-urilor.

Kit-urile au funcție de testare auto-
mată integrată. De asemenea, au un 
LED de control cu suport pentru mon-
taj încastrat, la vedere, inclus.

Bateria LiFePO4 oferă un timp de 
descărcare a bateriei de 3 ore și o via-
ță lungă a acesteia. 

Unde le folosim? 
Clădiri care necesită până la 3 ore 

de funcționare a luminii de urgență. Pe 
aparate simple care pot fi convertite în 
aparate de iluminat de urgență în situ-
ații de pană de electricitate.

www.ledvance.com

ELECTRICIANUL 5/2022  |  19  

APARATAJ ELECTRIC

18  |  ELECTRICIANUL 5/2022

ILUMINAT



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

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

CENTRE R&D 
ÎN LUME

140
ANI DE 
EXPERIENȚĂ

25

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

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

www.ro-catalogue.prysmiangroup.com

Aplicația CableApp
O soluție profesională pentru selectarea 
precisă și eficientă a cablurilor electrice 
potrivite.

www.cableapp.com

Surse de energie 
regenerabilă

Cabluri pentru 
turbine eoliene

Cabluri utilizate în 
parcuri solare

În calitate de lider mondial în cabluri speciale pentru 
turbine eoliene, Prysmian Group oferă una dintre cele 
mai cuprinzătoare game de produse din lume pentru 
generatoare de energie eoliană:

• Cabluri de medie și înaltă tensiune pentru clase de 
tensiune de putere de la 6 kV până la 66 kV – optimizate 
pentru tensiuni de răsucire în turnurile eolienelor la 
temperaturi de până la -40°C.

• Cabluri de joasă tensiune, de ex. pentru conexiunea 
de la generator la transformator în josul turnului. 

• Cabluri de control din cupru și cabluri de date cu fibră 
optică pentru utilizare în instalații fixe și flexibile. 

• Seturi și soluții de cabluri personalizate pentru 
infrastructura parcului eolian

• Accesorii și componente Click-Fit® care permit o 
ușurință și o viteză de asamblare optimă, fiabilitate 
maximă și funcționare fără întreținere, prin căi de 
cabluri pregătite din fabrică (identice).

TECSUN (PV) – singurul cablu fotovoltaic 
certificat de VDE acc. conform EN 50618 la nivel 
mondial. Radiațiile UV, umiditatea și variațiile de 
temperatură pot face ca cablurile fotovoltaice să 
devină poroase în timp. TECSUN (PV) garantează 
o protecție de înaltă calitate și pe termen lung 
împotriva defecțiunilor datorită unui strat dublu de 
izolație HEPR pe bază de cauciuc și înveliș exterior 
EVA. Cablurile noastre fotovoltaice sunt potrivite 
pentru instalarea subterană din 2003 - fără a avea 
vreun singur incident de izolație. În plus, cablul 
TECSUN (PV) -S3Z2Z2-K pentru invertoare centrale 
are o rezistență crescută la temperatura de 120°C.



Megger Baker ADX constituie un 
salt înainte inovator și transformațio-
nal pentru testarea motoarelor la locu-
rile de muncă solicitante de astăzi. 
Dezvoltat folosind Linux pe un sistem 
de operare Android, software-ul ADX 
este ușor de actualizat printr-o cone-
xiune LAN sau Wi-Fi. Ecranul tactil 
mare de 26 cm este rezistent și vizibil 
la lumina zilei. O cerință fundamentală 
a echipamentelor de test laborioase 
este să aibă setul optim de cabluri de 
test. ADX are cabluri de test compati-
bile cu cerințele de siguranță 
IEC61010, cabluri Kelvin detașabile, 
de înaltă tensiune/joasă tensiune, pre-
văzute cu crocodili cu o deschidere 
mare a fălcilor. Cablurile sunt disponi-
bile individual sau în seturi, astfel încât 
cablurile deteriorate pot fi înlocuite pe 
teren fără a trimite echipamentul, eco-
nomisind, astfel, timp și bani. O bate-
rie internă de backup permite ca ADX 
să fie deplasat între active fără a fi ne-
cesar să se închidă și să se reporneas-
că pentru fiecare nouă locație.

Familia ADX include modele conce-
pute pentru a efectua teste la tensiuni 
de până la 15 kV. Cele cinci opțiuni 
principale includ 4 kV, 6 kV, 12 kV,  
15 kV și 15 kV-A (rotor). Cuplați ADX 
cu o unitate PPX pentru a crește tensi-
unile de test până la 40 kV pentru tes-
tarea activelor de înaltă tensiune. Tes-
tele ADX disponibile includ: rezistența 
înfășurării, inductanță, capacitate, re-
zistență de izolație (IR), raport de ab-
sorbție dielectric (DAR), indicele de 
polarizare (PI), test CC HiPot, test 
treaptă CC HiPot, test rampă CC 
 HiPot, analiza supratensiunii cu 
EAR+™, descărcări parțiale PD și test 
de supratensiune Surge. 

Toate rezultatele testelor sunt sal-
vate și stocate local pe ADX și sunt 
sincronizate automat cu aplicația ba-
zată pe cloud PowerDB Dashboard 
pentru utilizatorii cu conexiune la in-
ternet. Compararea datelor actuale și 
istorice poate dezvălui tendințe de 
scădere și alte probleme, indicând 

când trebuie luate măsuri pentru de-
servirea activelor și pentru a evita în-
treruperea neplanificată. Generatorul 
de rapoarte încorporat oferă vizuali-
zarea la bord a rezultatelor testelor 
care pot fi trimise direct la o impri-
mantă. 

Analizorul ADX este ușor de utilizat. 
Începeți prin a configura analizorul 
Megger Baker ADX pentru cerințele 
dumneavoastră de test, trebuie să cre-
ați un activ și să atribuiți tipul de confi-
gurație de test care corespunde nevo-
ilor dvs., apoi stabiliți utilizatorii cu 
sau fără parole și alocați capacități de 
testare fiecărui utilizator. Cu noul 
ADX, nicio sarcină de testare a motoa-
relor nu rămâne nerezolvată repede și 
comod.

 Baker ADX  
– noul analizor static automat 

pentru mașini electrice rotative

Megger Germany GmbH
Reprezentanță în România:  

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

Cofrete electrice PrismaSeT S
Schneider Electric a lansat o nouă gamă de cofrete electrice 
din metal. 
Un sistem complet ușor de utilizat, până la 160A.

PRODUSE 
GREEN 

PREMIUM

Produse realizate din materiale reciclate

Robuste și modulare, cofretele PrismaSet S sunt simplu de instalat și montat. Acestea oferă 
flexibilitate ridicată, asigurând în același timp protecția completă a instalațiilor. Noile cofrete sunt 
disponibile în versiuni cu montaj aparent, au clasa II de izolație, potrivite pentru a fi utilizate în 
restaurante mici, brutării, minimarketuri, cabinete medicale, dar și în clădiri rezidențiale de lux.

Ușor de instalat

Calitate și sustenabilitate 
PrismaSeT S contribuie la atingerea obiectivelor Schneider Electric 
de sustenabilitate. 
Noile cofrete, proiectate și fabricate cu atenție, sunt definite prin 
calitate și grijă față de mediul înconjurător. Părțile din plastic ale 
cofretelor PrismaSeT S sunt realizate din materiale reciclate pentru 
a reduce amprenta de carbon.
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 Canalul lateral (ghenă) preasamblat este reversibil, 
poate fi montat fie în dreapta, fie în stânga cofretului și 
este disponibil de la 6 la 8 rânduri. 
Acesta este folosit în principal pentru cabluri și terminale, 
dar permite și instalarea dispozitivului de protecție 
principal economisind, astfel, spațiu pe șinele DIN pentru 
instalarea altor dispozitive. 
 Cofretele PrismaSeT S pot fi echipate cu sistemul 
de blocuri de distribuție verticale (VDIS). 
Acest sistem inovator ușurează instalarea și reduce timpul 
de lucru pentru electricieni, permițând conexiuni rapide 
fără șuruburi pentru cabluri mici.

Eficiență sporită

 Cofretele electrice PrismaSet S sunt robuste datorită structurii metalice, pre-asamblate, 
și au o lățime de 24 de module, prevăzute cu 4 până la 8 rânduri. Instalarea echipamentelor 
de protecție din interiorul acestuia se face pe șină DIN, sistem folosit în prezent în segmentul 
rezidențial de către electricieni. 
Toate cofretele pot fi echipate cu ușă albă opacă sau transparentă și canal lateral.

Rezistență îmbunătățită

820 mm

570 mm

19
1 

m
m

PrismaSeT S
cofret ușor de ales datorită referinței 
„complet preasamblate“ 

Scanează codul QR 
și descoperă oferta

Șine DIN detașabile: 
simplifică munca 
electricianului, permițând 
cablarea pe masă.

Grad de protecție IP30:
(IP41 cu ușă suplimentară).

Canal lateral 
preasamblat, 
flexibil, 
disponibil de la 
6 la 8 rânduri.

Părțile laterale 
detașabile:
permit o 
accesibilitate 
ridicată în timpul 
cablării și instalării.

Accesul direct și 
frontal la „Capătul de 
grup“ și la grupurile 
de dispozitive reduce 
lungimea cablurilor 
și timpul de cablare, 
simplificând 
conexiunile.

Compact NSXm: întreruptoarele MCCB 
pot fi montate în diferite moduri pentru 
o mai bună flexibilitate.
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Iluminatul solar este răspunsul nostru 
sustenabil la provocările prezentului

Schimbările climatice reprezintă 
una dintre cele mai importante provo-
cări la nivel global. Poluarea și consu-
mul excesiv cresc rapid emisiile cu 
efect de seră, încălzind planeta într-un 
ritm alarmant. De asemenea, urbani-
zarea rapidă și creșterea populației 
exercită o presiune sporită asupra re-
surselor. Acest fapt se regăsește în im-
pactul asupra mediului, întrucât ora-
șele consumă peste 2/3 din energia 
mondială și generează peste 70% din 
emisiile globale de CO2. Devine, ast-
fel, necesar ca orașele să ia măsurile 
urgente pentru diminuarea impactului 
asupra mediului.

Cea mai complexă inițiativă climati-
că europeană „Green Deal“ urmărește 
să facă din Europa primul continent ne-
utru din punct de vedere climatic până 
în 2050, micșorând consumul de ener-
gie și sporind eficiența. Programul 

„Green Switch“, de trecere la o econo-
mie sustenabilă, derulat de Signify este 
corelat cu această inițiativă europeană 
„Green Deal“, scopul acestui program 
fiind de a oferi soluții simple și rapide 
de a reduce emisiile de gaze de seră.

Soarele este o sursă de energie re-
generabilă care trebuie exploatată, iar 
iluminatul solar este o soluție durabilă 
și ecologică. Pe lângă utilizarea ener-
giei din surse gratuite și regenerabile, 
iluminatul solar stradal are o mulțime 
de alte beneficii. Pe de o parte, aceas-
ta atenuează situația dificilă a persoa-
nelor fără acces la o rețea electrică. 
Întunericul afectează calitatea vieții și 
nu oferă siguranță și confort populați-
ei. Pe de altă parte, iluminatul solar 
hibrid ar putea acoperi o mare parte a 
nevoilor de energie, oferind în același 
timp posibilitatea de reducere a am-
prentei de carbon. Rezultatul va fi o 

lume mai curată și mai sănătoasă. De 
exemplu, 15 aparate de iluminat stra-
dal solare economisesc energie sufici-
entă pentru a alimenta un vehicul 
electric sau o locuință timp de 1 an. 
Sistemele solare pot fi instalate în 
 parcuri, pe drumuri de acces în zone 
limitrofe sau rurale, piste pentru bici-
clete și de alergare, parcări rezidenția-
le, piețe, intersecții și treceri pietonale.

Obiectivele legate de mediu nu re-
prezintă o îngrijorare doar pentru au-
torități. Acestea devin din ce în ce mai 
importante și pentru companiile priva-
te care își doresc reducerea amprentei 
de carbon și dezvoltarea unor strategii 
sustenabile. Iluminatul solar poate 
contribui la realizarea acestor planuri 
prin înlocuirea iluminatului clasic cu 
cel solar în spații precum parcări, zone 
industriale sau de clădiri de birouri și 
alte zone exterioare.

Signify este lider mondial în domeniul iluminatului și este prima companie din această industrie care 
a atins încă din septembrie 2020 neutralitatea emisiilor de carbon pentru toate operațiunile, utilizând 
100% energie electrică din surse regenerabile.

Signify oferă soluții complete pen-
tru iluminatul solar, atât neconectate 
la rețea, cât și hibride, ce pot utiliza 
atât energia solară, cât și de la rețeaua 
electrică.

Avantajele soluțiilor de iluminat solar 
de la Signify

 Un portofoliu de produse perfor-
mante care pot răspunde celor mai 
exigente cerințe, atât din punct de ve-
dere tehnic, cât și din punct de vedere 
al design-ului aparatelor de iluminat.
 Un sistem de control Combo 

Charge patentat și un sistem inteligent 
de management al energiei.
 Siguranța calității oferite de un 

brand cu tradiție, recunoscut pentru 
produsele inovatoare.
 Sistemele hibrid sunt o soluție 

eficientă pentru zonele cu o infrastruc-
tură electrică existentă și cu alternanță 
a perioadelor însorite.
 Instalare facilă și servicii de men-

tenanță ușor de realizat.
 O durată de viață a panourilor 

solare ridicată.
 Sistemele solare Philips sunt 

 integrabile în platforma software In-
teract City.

Proiecte de succes

Multe țări au făcut deja pașii nece-
sari în adoptarea acestei tehnologii. În 
Sevilla, Spania, Consiliul local împreu-
nă cu Signify au instalat aparate de ilu-
minat solar în Parcul Infanta Elena ca 

răspuns al numărului ridicat de vizita-
tori care doreau să frecventeze parcul 
pe timp de noapte. Iluminatul parcului 
a permis practicarea sporturilor în aer 
liber pe timp de noapte, ceea ce a dus 
nu numai la eficiența energetică și re-
ducerea emisiilor de carbon, ci și la 
condiții mai bune de trai. 

Un alt exemplu vine din Grecia, din 
insula Leipsoi, care a ales instalarea 
de aparate de iluminat solar în diferite 
comunități de pe insulă pentru a pro-
teja mediul înconjurător, sporind în 
același timp siguranța în locuri care nu 
erau suficient de iluminate înainte. 
Spre exemplu, locul de joacă pentru 
copii a fost echipat cu iluminat solar 
pentru a asigura distracția celor mici în 
condiții sigure.

În Italia au fost dezvoltate o serie de 
proiecte în regiunea Veneto, în provin-
cii turistice precum Vicenza și Veneția. 

India este una dintre țările în care au 
fost instalate, în comunitățile fără re-
țea, aproximativ 84.000 de aparate 
stradale de iluminat solar pentru a 
ajuta populația locală să se simtă în si-
guranță și să poată desfășura activități 
și când nu există lumină naturală. 

În România, Signify, anterior cu-
noscută ca Philips Lighting, a imple-
mentat primul proiect de iluminat so-
lar în anul 2016, dar în ultimii ani, ca 
urmare a dorinței de a răspunde ce-
rințelor legate de schimbările clima-
tice, se observă un interes crescut 
pentru astfel de soluții, atât din par-
tea municipalităților, cât și a compa-
niilor private. 

Astfel de proiecte sunt concepute 
pentru a crea vieți mai luminoase și o 
lume mai bună prin integrarea solu-
țiilor eficiente din punct de vedere 
energetic, cu puține resurse, și îmbu-
nătățește viața de zi cu zi. Iluminatul 
eficient contribuie la atingerea obiecti-
velor globale de dublare a ratei anuale 
de creștere a eficienței energetice la 
3%, ceea ce ajută la limitarea încălzirii 
globale. Îmbunătățirea eficienței ener-
getice a surselor de lumină contribuie 
la satisfacerea nevoilor de urbanizare, 
reducând ponderea iluminatului în 
consumul global de energie electrică. 

Signify contribuie la inovație, la ca-
litatea luminii pentru a face viața oa-
menilor mai sigură și confortabilă, ca 
orașele să fie mai eficiente din punct 
de vedere energetic, mai productive și 
viața oamenilor să fie mai durabilă. 

Pentru detalii legate de soluțiile 
pentru iluminatul solar Philips, con-
tactați reprezentantul Signify:

Dora Vidrighin
Business Development Manager  

Solar EE
+ 40 790 849 039

dora.vidrighin@signify.com

https://www.signify.com/ro-ro/sustainability/green-switch/clean-energy
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Sisteme de protecție izolată 
împotriva loviturilor de trăsnet

OBO Bettermann este unul dintre cele mai experimentați producători de sisteme de protecție împotriva 
loviturilor de trăsnet și a supratensiunilor.

Cu o istorie de peste 100 de ani, 
OBO a dezvoltat și a produs sisteme 
de protecție împotriva loviturilor de 
trăsnet conforme cu standardele, fiind 
primul producător care a publicat un 
GHID DE PROTECȚIE împotriva aces-
tor fenomene, încă din anii 1950. 

Activitățile de cercetare și dezvolta-
re în ceea ce privește aceste sisteme 
au fost impulsionate în 1996, odată cu 
deschiderea noului centru de cerceta-
re și testare BET.

Dependența noastră de echipa-
mente electrice și electronice este în 
continuă creștere, atât în activitatea 
noastră profesională, cât și în viața 
privată.

O simplă lovitură de trăsnet în apro-
piere sau o defecțiune electrică la ni-
velul sursei de alimentare poate con-
duce la distrugerea echipamentelor 
moderne de comandă. Urmările eco-
nomice pot fi devastatoare: întrerupe-
rea activității, pierderi de date, repa-
rații și defecțiuni ale sistemelor care 

pot duce o companie la faliment și o 
locuință privată la un dezastru.

Prin urmare, pentru ca toate aceste 
repercusiuni să nu existe în viața de zi 
cu zi se impune o estimare a riscului 
de deteriorare în cazul apariției lovitu-
rilor de trăsnet sau/și supratensiuni-
lor. Odată estimat acest risc este de-
terminată clasa de protecție în care se 
încadrează obiectivul ce urmează a fi 
protejat. Toate aceste operațiuni tre-
buie să aibă loc obligatoriu înaintea 
începerii proiectării.

Probabilitatea ca un curent de trăs-
net să pătrundă într-o construcție care 
trebuie protejată este redusă semnifi-
cativ de o instalație de captare planifi-
cată corespunzător.

Protecție izolată la trăsnet

Atunci când facem referire la acest 
concept de protecție izolată la trăsnet 
de la OBO dorim să vă arătăm cum 
puteți monta în siguranță sisteme se-

parate, izolate, economice și în con-
formitate cu standardele. 

Centrul sistemului este reprezentat 
de o tijă izolată, din plastic, ranforsată 
cu fibră de sticlă, care creează distan-
ța sigură de separație și previne for-
marea de scântei periculoase. Aceasta 
înseamnă că niciun curent parțial de 
trăsnet nu poate intra în clădire.

Semnificația distanțelor de separație

Curenții de trăsnet cauzează căderi 
inductive de tensiune în liniile de cap-
tare ale sistemului de protecție la trăs-
net. Aceasta provoacă diferențe de 
potențial între conductor și structura 
clădirii și/sau instalația electrică din 
clădire. Pentru evitarea descărcărilor 
electrice de la conductor la structura 
metalică sau electrică a acoperișului 
și/sau către cabluri trebuie respectată 
așa numita distanță de separație. 
Standardul internațional de protecție 
la trăsnet IEC 62305 conține o descri-
ere detaliată a distanței de separație 
(s) și metoda de calcul. În instalațiile 
complexe, distanța de separație nece-
sară deseori nu poate fi realizată cu 
conductori convenționali, deoarece 
condițiile existente nu permit păstra-
rea distanței cerute între unitățile de 
interceptare și instalațiile electrice.

Sistem de captare izolat  
cu distanță de separare

Cu ajutorul sistemului de protecție 
împotriva trăsnetului izolat puteți mon-

Montaj simplu al stativului:  
poziționarea pietrelor

Deschidere stativ...

și fixare cu șuruburi cu pietrele FangFix  
din beton.
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ta în siguranță sistemele de captare. 
Diferitele muchii proeminente ale aco-
perișurilor impun cerințe speciale pen-
tru protecția la trăsnet și în ceea ce pri-
vește respectarea distanței de separare. 
Grație instalației de captare separată 
pot fi protejate și contururile complica-
te ale clădirii dumneavoastră.

Două grosimi de material  
pentru diferite aplicații

Sistemul izolat de protecție la trăs-
net este format din tije GFK cu diame-
tru 16 sau 20 mm cu următoarele pro-
prietăți:

Tije GFK 16 mm
 până la lungimea de 3 m
 rezistent UV
 gri deschis
 factor material km: 0,7
 moment de rezistență: > 400 mm3

 încărcare: 54 N (1,5 m)

Tije GFK 20 mm
 până la lungimea de 3 m
 rezistent UV
 gri deschis
 factor material km: 0,7
 moment de rezistență: > 750 mm3

 încărcare: 105 N (1,5 m)

Pentru ambele variante vă stau la 
dispoziție accesorii de sistem cuprin-
zătoare.

Sistem de captare cu tijă isFang - 
Instalat ușor și simplu

Sistemul modular de tije de captare 
OBO isFang oferă o soluție rapidă, și 
în mod liber, instalabilă pentru siste-
me de tije de captare izolate precum și 
tije înalte de captare pentru un unghi 
de protecție cât mai mare posibil.

Versiune izolată

Tijele de captare izolate protejează 
supraconstrucțiile electrice și metalice 
de pe acoperiș ținând cont de distanța 
de separație (s) conform VDE 0185-
305-3 (IEC 62305-3). 

O secțiune izolată de 1,5 metri din 
material plastic ranforsat cu fibră de 
sticlă (GFK) garantează o distanță su-
ficientă față de toate construcțiile de 
pe acoperiș. Și structurile complexe 
de clădiri pot fi protejate cu ajutorul 
gamei largi de accesorii de sistem. 

Varianta aluminiu

Tijele de captare cu 3 elemente, cu 
o lungime de 4 până la 8 metri, din 
aluminiu completează sistemul con-
vențional de captare compus din tijă 
de captare și piatră care este utilizat 
până la o înălțime de 4 metri. Pentru 
fixarea diverselor tije de captare vă 
stau la dispoziție diferite suporturi 
pentru montajul pe perete, țeavă sau 
colț, precum și două stative cu trei pi-
cioare cu diferite unghiuri de deschi-
dere.

Ghid de selectare sistem isFang

Este foarte important de știut că 
numărul de pietre FangFix poate varia 
în funcție de zona de solicitare la vânt.

Determinarea încărcării din vânt

De zeci de ani, determinarea încăr-
cării la vânt a fost un aspect important 
luat în considerare de OBO Better-
mann în strânsă legătură cu protecția 
împotriva loviturilor de trăsnet.

Modelele de calcul din zilele noas-
tre și sistemele de tije de captare a 
 aerului reprezintă rezultatul a nume-

roase studii și ani de experiență în cer-
cetare și dezvoltare.

Este necesar și foarte important să 
determinați cu ajutorul tabelului nostru 
de câte pietre aveți nevoie pentru am-
plasarea în siguranță a tijei de captare. 
Valorile acestui tabel se referă la fixa-
rea cu tije de captare subțiate din seria 
OBO tip 101/V cu sistemul FangFix.

Viteze maxime ale vântului conform DIN 1055-4
Zone Viteza vântului în km/h
1 127
2 145
3 162
4 185

OBO Bettermann consideră că este 
realmente important pentru dumnea-
voastră să puteți lucra rapid și eficient 
cu produsele noastre. 

Ne respectăm promisiunea oferind 
o gamă atotcuprinzătoare care să vă 
ofere în același timp siguranță, dar și 
ușurință în proiectare și montare.

Pentru mai multe informații impor-
tante și interesante despre aceste sis-
teme vă rugăm să accesați site-ul nos-
tru: www.obo.ro.

Alcătuirea sistemului Fangmast (în zona de solicitare la vânt 1 și 2)
Înălțime stâlp de captare, 
material aluminiu

Unghiul de deschidere a 
stativului cu trei picioare

Număr pietre 
FangFix 16 Kg

Număr protecții Fang 
Fix pentru muchii

Lungime tijă 
filetată

4 m
Nr. art. 5402864

1 m, ALU, Nr. art. 5408966
1 m, VA, Nr. art. 5408968

3 pietre
Nr. art. 5403227

3 x protecție muchii
Nr. art. 5403238

270 mm
Nr. art. 5408971

4,5 m
Nr. art. 5402866

1 m, ALU, Nr. art. 5408966
1 m, VA, Nr. art. 5408968

3 pietre
Nr. art. 5403227

3 x protecție muchii
Nr. art. 5403238

270 mm
Nr. art. 5408971

5 m
Nr. art. 5402868

1 m, ALU, Nr. art. 5408966
1 m, VA, Nr. art. 5408968

6 pietre
Nr. art. 5403227

3 x protecție muchii
Nr. art. 5403238

340 mm
Nr. art. 5408972

5,5 m
Nr. art. 5402870

1 m, ALU, Nr. art. 5408966
1 m, VA, Nr. art. 5408968

6 pietre
Nr. art. 5403227

3 x protecție muchii
Nr. art. 5403238

340 mm
Nr. art. 5408972

6 m
Nr. art. 5402872

1,5 m, ALU, Nr. art. 5408967
1,5 m, VA, Nr. art. 5408969

6 pietre
Nr. art. 5403227

3 x protecție muchii
Nr. art. 5403238

340 mm
Nr. art. 5408972

6,5 m
Nr. art. 5402874

1,5 m, ALU, Nr. art. 5408967
1,5 m, VA, Nr. art. 5408969

6 pietre
Nr. art. 5403227

3 x protecție muchii
Nr. art. 5403238

340 mm
Nr. art. 5408972

7 m
Nr. art. 5402876

1,5 m, ALU, Nr. art. 5408967
1,5 m, VA, Nr. art. 5408969

9 pietre
Nr. art. 5403227

3 x protecție muchi
Nr. art. 5403238

430 mm
Nr. art. 5408973

7,5 m
Art.-Nr. 5402878

1,5 m, ALU, Nr. art. 5408967
1,5 m, VA, Nr. art. 5408969

9 pietre
Nr. art. 5403227

3 x protecție muchii
Nr. art. 5403238

430 mm
Nr. art. 5408973

8 m
Nr. art. 5402880

1,5 m, ALU, Nr. art. 5408967
1,5 m, VA, Nr. art. 5408969

9 pietre
Nr. art. 5403227

3 x protecție muchii
Nr. art. 5403238

430 mm
Nr. art. 5408973

Pietre FangFix în funcție de zonele de vânt și înălțimea tijelor de captare
Zona 1: regiuni cu 
nivelul terenului de 
până la 600 m peste 
nivelul mării

Zona 2: Câmpia 
germană de Nord

Zona 3: regiunea de 
coastă a Mării 
Nordului și Mării 
Baltice

Zona 4: insule cu 
golf german

Tijă de captare înălțimea 1,5 m 1 x 10 1 x 10 1 x 16 1 x 16
Tijă de captare înălțimea 2 m 1 x 16 1 x 16 1 x 16 și 1x 10 1 x 16 și 1 x 10
Tijă de captare înălțimea 2,5 m 1 x 16 1 x 16 1 x 10 2x 16 2 x 16 și 1 x 10
Tijă de captare înălțimea 3 m 2x 16 2x 16 2x 16 și 1 x 10 la cerere
Tijă de captare înălțimea 3,5 m 2x 16 3x 16 la cerere la cerere
Tijă de captare înălțimea 4 m 2x 16 și 1 x 10 3x 16 și 1 x 10 la cerere la cerere

Ediția din anul acesta este organiza-
tă cu noul nostru partener Uniunea 
Națională a Societăților de Asigura-
re-Reasigurare din România – UNSAR 
și împreună, pentru un viitor mai sigur, 
vom aborda mijloacele de prevenire și 
stingere a incendiilor. Protecția împo-
triva incendiilor este o acțiune de zi cu 
zi, iar reglementările privind preveni-
rea și stingerea acestora trebuie im-
plementate și respectate în spațiul in-
dustrial și de business, acasă, în locuri 
publice și mijloace de transport. În 
acest context, evenimentul este struc-

turat în două paneluri – unul dedicat 
asigurărilor, care explică tot ceea ce 
trebuie să știi ca antreprenor despre 
asigurările la incendiu pentru bunuri, 
utilaje, instalații și clădiri, dar și  despre 
asigurările pentru răspunderi civile și 
riscuri financiare. Cel de-al doilea pa-
nel va trata tendințele și aplicațiile ac-
tuale ale noilor tehnologii aflate la in-
tersecția dintre inteligența artificială și 
domeniul securității la incendiu, echi-
pamente și soluții tehnice de prevenire 
și stingere a incendiilor, studii de caz, 
puncte de vedere și schimb de experi-

ență. Este important să subliniem că, 
pe măsură ce amenințările și contex-
tele sociale evoluează, tehnologia tre-
buie să se adapteze, precum și regulile 
care guvernează utilizarea acestor 
tehnologii.

Printre invitații noștri se numără 
specialiști și companii din domeniul 
tehnicii de securitate, sistemelor de 
alarmare și stingere a incendiilor, 
companii de asigurări, antreprenori, 
instalatori, distribuitori, parteneri și 
membrii ai ARTS, evaluatori de risc la 
securitate, autorități și mass-media.

O vară de foc – incendii deloc
Sub acest motto, Asociația Română pentru Tehnică de Securitate organizează cea de-a XIV-a ediție 
a Conferinței Naționale a ARTS, eveniment ce va avea loc în data de 27 septembrie 2022, găzduit de 
Ramada Parc Hotel – Sala Terra Grand Ballroom.

Despre ARTS
ARTS este asociație de utilitate publică, apolitică, non-

guvernamentală și non-profit fondată în anul 2003. ARTS 
reprezintă peste 140 de companii naționale, reprezentanțe ale 
unor companii străine în România și membri simpatizanți, care 
activează într-o industrie de cca 1 miliard de euro. Membră 
EURALARM și co-fondator al Federației Serviciilor de Securitate, 
ARTS are un rol esențial în dezvoltarea serviciilor de securitate 
privată și maturizarea pieței de profil din România. ARTS deține 

propriul Centru de Formare Profesională, Corpul Experților 
Tehnici, Romanian Security Fair și secretariatul Comitetului 
Tehnic 27 A.S.R.O. – Sisteme de Alarmă. Prin membrii săi, ARTS 
este garantul concurenței libere și loiale, al calității și fiabilității 
prestațiilor specialiștilor în domeniul securității și invită pe toți cei 
interesați în susținerea și dezvoltarea industriei de securitate din 
România, să concretizăm împreună sloganul nostru: Arta de a trăi 
în siguranță!
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CONSOTECH le utilizează în configu-
rațiile sistemelor, având o funcționare 
garantată de eficiență ce nu va scădea 
sub 84,8% în 25 de ani.

Invertoarele folosite de CONSO-
TECH sunt de la Huawei. Acestea 
convertesc energia obținută în curent 
continuu în panouri, în energie ce poa-
te fi folosită direct de consumator sau 
transmisă în rețea, eficiența maximă 
fiind de 98,6%, față de eficiența euro-
peană ponderată de 98,1%. 

Pentru domeniul rezidențial, clădiri 
industriale sau comerciale, instituții 
publice, suprafețe exterioare și  parcuri 
fotovoltaice, CONSOTECH aplică so-
luții adaptate domeniului în care se 
dorește investiția, folosind echipa-
mente diverse, pentru a obține efici-
ența maximă și costuri minime ale 
investi ției.

Clădirile industriale, comerciale, in-
stituții publice și alte suprafețe exteri-
oare pot beneficia de instalarea pano-
urilor fotovoltaice de la câțiva metri 
pătrați până la câteva sute, în funcție 

de configurația suprafețelor, acoperi-
șurilor și terenurilor.

Estimarea de cost pentru soluție și 
amortismentele aferente presupune o 
conversație punctuală cu unul dintre 
specialiștii CONSOTECH, la 
consotech@consolight.ro.

Sistemele fotovoltaice ce se mon-
tează pe sol, ce au caracteristici co-
merciale, pot avea o putere instalată și 
de ordinul zecilor de MW. Puterea ge-
nerată este transmisă în rețeaua pro-
prie sau a operatorului de rețea, prin 
posturi de transformare. Necesarul 
doar pentru suprafața generată a unui 
sistem de 3 MW este de 14.726 m2.

Parcurile fotovoltaice pot produce 
energie electrică pentru industrii și 
 largi acoperiri rurale și urbane. Echi-
pamentul utilizat este special ales și 
dedicat pentru conformarea instalației 
cu cerințele locale și de sistem. 

Practic, în condițiile de piață actua-
le, nu există dezavantaje în ceea ce 
privește orice aspect al sistemului 
energetic fotovoltaic: costuri adaptate 

de proiectare și instalare, echipamen-
te diverse, recuperarea costurilor, a 
investiției în prima zi, scăderea perioa-
dei de recuperare a investiției, inclusiv 
prin stimulente din zona publică (gu-
vern, fonduri europene, diverse pro-
grame publice sau private).

Experții CONSOTECH vă îndrumă 
pas cu pas pentru a beneficia de siste-
me complete, integrate, de la alegerea 
celui mai bun tip de panou fotovoltaic 
la punerea în funcțiune a întregului sis-
tem și asigurarea consumului de ener-
gie verde pe termen lung: panouri so-
lare, invertoare pentru sisteme foto- 
voltaice, tablouri DC/AC, soluții de 
monitorizare a consumului și stocare a 
surplusului de energie electrică, men-
tenanță.

Ne puteți contacta oricând la 
consotech@consolight.ro pentru 
sisteme fotovoltaice, soluții smart & 
eco, deoarece contribuim activ la un 
viitor mai bun, mai confortabil și mai 
eficient din punct de vedere energetic.

Consotech, divizie a grupului Con-
solight, vă pune la dispoziție specia-
liști, proiectanți, instalatori în soluții 
fotovoltaice – SMART & ECO, și care 
vă pot ajuta imediat în definirea celor 
mai bune soluții și echipamente speci-
fice.

Principalele avantaje ale sistemului 
de energie fotovoltaică sunt:
 reducerea semnificativă a costu-

rilor cu energia electrică, ce încep din 
prima zi de utilizare;
 creșterea imediată a valorii de 

piață a casei, clădirii, halei sau a unei 
întregi zone, imediat ce este pus în 
fucțiune, în acest fel câștigul în cazul 
vânzării proprietății poate fi imediat și 
semnificativ;
 poți chiar atinge independența 

energetică a casei, clădirii, halei sau 
chiar a unei întregi localități;
 costuri deductibile prin diverse 

programe publice sau private (națio-
nale sau europene);

 reduceri semnificative, care pot 
ajunge la 100% din investiție, prin di-
verse programe de stimulare și dez-
voltare a investițiilor verzi;
 generarea de venituri prin facili-

tățile de prosumare;
 costuri de mentenanță reduse, pe 

toată perioada utilizării sistemului;
 echipamentele sunt silențioase, 

practic neexistând emisii semnificative 
de factori poluanți fonic; 
 ajută la scăderea poluării.

De toate avantajele descrise mai 
sus, beneficiați DIRECT și IMEDIAT ce 
sistemul a fost instalat și pus în funcți-
une.

Apelând la specialiști, instalarea 
unui asemenea sistem este una facilă 
și fără bătăi de cap.

Performanțele sistemului energetic 
fotovoltaic sunt net superioare orică-
rui alt sistem de producere a energiei, 
fie ea verde sau convențională.

Echipamentele ce compun o insta-
lație fotovoltaică au o durată de viață 
de aproximativ 25 de ani, iar pentru 
garanția eficienței, siguranței și duratei 
lungi de utilizare, este recomandat să 
apelați la specialiști de încredere, ce 
oferă soluții integrate complete. 

Consotech vă poate ajuta încă din 
etapa de concept, preluând ideea de 
la beneficiar și ducând-o până la con-
figurarea, livrarea și implementarea 
întregului sistem, indiferent că este 
vorba de o locuință privată, o hală de 
producție, o clădire de birouri sau de 
investiții complexe în parcuri fotovol-
taice de puteri mari.

Diferitele tehnologii aplicate pe di-
ferite tipuri de panouri fotovoltaice și 
structuri aferente disponibile în pre-
zent necesită o alegere documentată 
în stabilirea celei mai potrivite soluții 
pentru fiecare destinație.

Nu orice panou fotovoltaic de orice 
putere este pretabil unui sistem rezi-
dențial.

Un sistem fotovoltaic rezidențial 
poate avea o putere instalată în pano-
uri cuprinsă între 3 kWp și 10 kWp. 
Puterea instalată este preluată de in-
vertor și transformată în tensiune mo-
nofazată sau trifazată, dimensionată 
în funcție de branșamentul beneficia-
rului sau sporul de putere dorit.

De exemplu, o locuință ce dorește 
să instaleze 10,5 kWp are nevoie de o 
suprafață care să îi genereze o energie 
cuprinsă între 51,0 m2 și 52,2 m2, 
acesta variind în funcție de puterea și 
eficiența panourilor fotovoltaice. 
Exemplul cu necesarul suprafeței este 
pentru 28 panouri Longi de 375 W, 
 respectiv 24 de 450 W. Panourile 
Longi au una din cele mai bune perfor-
manțe energetice de 21,4%, pe care 

Sistemele fotovoltaice:  
prezentul și viitorul independenței energetice
O instalație fotovoltaică este o investiție pe termen lung, cu amortizare în timp, dar profitabilă, și care 
duce la independența energetică totală a clădirii. În condițiile actuale în care prețul energiei s-a dublat, 
perioada de amortizare a investiției a scăzut de la 8-10 ani la 4-5 ani.

32  |  ELECTRICIANUL 5/2022 ELECTRICIANUL 5/2022  |  33  

ACTUALITATEACTUALITATE



la 2.285 kg2 pe întreaga durată a vieții 
– echivalentul emisiilor absorbite de 
mai mult de 100 de copaci3.

Signify a încurajat de mult timp tre-
cerea de la iluminatul fluorescent con-
vențional la cel cu LED-uri, mai priete-
nos cu mediul înconjurător. Odată cu 
modificarea RoHS (Reducerea sub-
stanțelor periculoase) din partea Uni-
unii Europene, care interzice, printre 
2	 Calculul	se	bazează	pe	emisii	de	gaze	CO2	de	0,42	kg/kWh.
3	 Pe	baza	mai	multor	publicații	științifice,	un	copac	obișnuit	
ajuns	la	maturitate	poate	absorbi	22	kg	de	CO2	pe	an.

altele, vânzarea lămpilor fluorescente 
liniare din august 2023, luminile LED 
de înaltă performanță joacă un rol din 
ce în ce mai important. 

„Continuăm să ne extindem gama 
de produse ultra-eficiente din dorința 
de a avea cel mai eficient portofoliu 

de tehnologii din punct de vedere 
energetic. Cu spoturile LED GU10 ul-
tra-eficiente care vor fi lansate în sep-
tembrie, pe lângă becurile și tuburile 
disponibile în prezent, portofoliul nos-
tru se adresează tuturor domeniilor“, 
adaugă Michael Rombouts.

Signify a inițiat anul trecut noi opor-
tunități odată cu lansarea becului 
 Philips LED A-class, care consumă cu 
60% mai puțină energie decât un bec 
LED Philips standard. MASTER 
 LEDtube UE continuă această inovație 
tehnologică pentru a extinde portofo-
liul de produse eficiente din punct de 
vedere energetic, care îndeplinesc cri-
teriile de clasă A ale noului cadru UE 
privind etichetarea energetică și de-
signul ecologic. În conformitate cu 
normele actualizate, produsele de ilu-
minat trebuie să aibă o eficiență ener-
getică de cel puțin 210 lm/W pentru a 
primi cel mai înalt calificativ, și anume 
calificativul A.

O întreprindere mică obișnuită, 
care utilizează 100 de tuburi fluores-
cente, ar putea economisi aproximativ 
67.000 de RON pe an dacă ar trece la 
tubul Philips MASTER LEDtube UE 
clasa A1. Cu o durată de viață de 
100.000 de ore, noul tub rezistă de 
cinci ori mai mult decât MASTER 
 TL-D. Astfel, nu mai este nevoie de 
înlocuiri regulate, ceea ce sporește 
economiile de costuri, reducând în 
același timp deșeurile. 

1	 Calculul	se	bazează	pe	100	de	lămpi	fluorescente	de	58	W	cu	
o	durată	de	viață	de	20.000	de	ore	față	de	100	de	tuburi	LED	
ultra-eficiente	de	17,6	W	cu	o	durată	de	viață	de	100.000	de	ore;	
0,29	euro	costul	energiei/oră;	5	euro	costul	de	înlocuire	pe	
lampă;	8.760	de	ore	de	funcționare	pe	an.

„Dacă ne gândim la soluții de ilu-
minat din domeniul industrial, depo-
zite, clădiri de birouri, școli, spitale, 
dar și în retail, unde iluminatul este 
utilizat pe tot parcursul zilei, trecerea 
la LED ultra-eficient va reduce semni-
ficativ consumul de energie electri-
că“, spune Răzvan Copoiu, Director 
General Signify Romania și Europa de 
Sud-Est. 

Sustenabilitatea este esențială 
pentru strategia Signify și reprezintă 
un element cheie al procesului de 
creare a produselor. În comparație cu 
un tub fluorescent, noul Philips 
 MASTER LEDtube UE poate reduce 
emisiile de dioxid de carbon cu până 

Noul tub LED de clasă A de la Signify:  
o soluție inovatoare împotriva creșterii 

prețurilor la energie
Signify (Euronext: LIGHT), lider global în domeniul iluminatului, și-a extins gama de produse Ultra 
Efficient cu cel mai eficient tub LED din punct de vedere energetic de până acum. Datorită eficienței 
sale ridicate, tubul Philips MASTER LEDtube UE oferă o perspectivă nouă clienților în abordarea crizei 
energetice, creșterii presiunii pentru reducerea amprentei de carbon, precum și reglementărilor tot mai 
stricte venite din partea Uniunii Europene.

Aflați mai multe despre portofoliul Philips Ultra Efficient LED la adresa: 
https://www.lighting.philips.com/main/products/ultraefficientprof

Parte a suitei software
Caneco ONE

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

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

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

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

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

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

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

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

Software pentru calculul și dimensionarea instalațiilor electrice de Joasă tensiune

www.cadelectric.ro/caneco/
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MAGIS M – pompe de căldură 
monobloc de la IMMERGAS

te în condiții exterioare dure, o încăr-
care mai mică cu agent frigorific în in-
stalație și un coeficient de schimb de 
căldură mai mare.

 Panou de comandă furnizat de 
serie (cu fir) pentru programare și 
 diagnosticare, cu funcție de cronoter-
mostat de cameră on-off în aplicații 
de sine stătătoare.

 Incluse standard: pompă de cir-
culație cu consum redus pe partea de 
instalație, vas de expansiune instalație 
de 8 litri, debitmetru apă, supapă de 
siguranță de 3 bar, filtru Y pentru apă, 
racord de evacuare condens, sondă 
de temperatură ACC (sau pentru zona 
a 2-a de instalație – zonă de amestec) 
și sondă pentru exterior.

 Circuit de răcire echipat cu com-
presor Twin Rotary DC invertor, supa-
pă de expansiune electronică bi-flux, 
presostate de înaltă și joasă tensiune și 
ventilatoare DC invertor.

 Grilă metalică de protecție a ba-
teriei cu aripioare.

 Contact fotovoltaic.

 Cascadă simplă, de până la 6 
aparate.

Aplicații autonome

MAGIS M poate fi introdus în insta-
lații de sine stătătoare datorită panou-
lui de comandă de serie care permite 
configurarea și monitorizarea funcțio-
nării corecte a aparatului, autodiag-
nosticarea, gestionarea a 2 circuite de 
instalație (1 circuit direct cald/rece și 1 
circuit de amestec numai cald și 
curbe le climatice corespunzătoare da-
torită sondei pentru exterior, de serie) 
și un circuit de apă caldă de consum 
(cu vană cu 3 căi și sondă pentru ACC), 

funcție anti-legionella, gestionarea 
pompei de recirculare, gestionarea 
unei instalații termice solare, contact 
fotovoltaic, controlul eventualelor re-
zistențe electrice pentru integrarea 
ACC și a instalației de încălzire, acțio-
nând și ca un cronotermostat de ca-
meră pentru o zonă de instalație.

Aplicații cu managerul de sistem

Utilizarea Managerului de sistem 
(accesoriu) cu MAGIS M permite crea-
rea de configurații de instalații mai 
elaborate sau cu mai mult de 2 zone, 
implementând și funcțiile. De exem-
plu, se pot gestiona instalații integrate 
cu o centrală, controlul unei instalații 
termice solare cu o sondă specifică 
boilerului, instalarea a până la 4 apa-
rate în cascadă, cu funcționarea sec-
vențială a acestora.

Noua gamă de pompe de căldură MAGIS M include 13 versiuni (6 monofazate și 7 trifazate „T”).  
Sunt disponibile puteri de la 4 kW la 30 kW. Toate modelele pot funcționa independent (autonom)  
sau în combinație cu centrale cu condensare IMMERGAS, cu ajutorul unui manager de sistem.  
De asemenea, se pot conecta în baterii de până la 180 kW.

Foto 2 – Instalație de încălzire cu 1 zonă direct cald/rece 
și o zonă de amestec (cald)

Foto 3 – MAGIS M4-6 – 
vedere la interior

Foto 1 – Panoul de comandă al MAGIS M

Instalare simplificată

Preîncărcate cu agent frigorific eco-
logic R32 cu GWP (potențial de încăl-
zire globală) scăzut și închise ermetic, 
pompele de căldură monobloc MAGIS 
M nu necesită licență F-gaz pentru in-
stalare, simplificând astfel racordările 
și instalarea.

Consum redus de energie  
și silențiozitate ridicată

Noile pompe de căldură MAGIS M 
au cea mai înaltă clasă energetică 
A+++ (la toate modelele de la 4 la 26 
kW), garantând un curent electric și 
un consum de energie foarte scăzu-
te. Tehnologia „invertor” reduce și 

mai mult consumul prin creșterea 
performanței aparatelor, mai ales la 
mijlocul sezonului, atunci când ne-
cesarul de căldură este redus. Venti-
latorul unic de dimensiuni rezidenți-
ale (până la modelul de 16 kW) și 
funcția Mod Silențios oferă beneficii 
în ceea ce privește reducerea zgo-
motului.

 Funcționare cald/rece (reversibi-
lă).

 Aparate închise ermetic.

 Structură metalică din oțel zin-
cat, deosebit de potrivită pentru insta-
lare în aer liber.

 Mod Silențios pentru atenuarea 
emisiilor sonore, ce poate fi setată pe 
2 niveluri cu programare orară.

 Gaz refrigerant R32 preîncărcat 
care garantează performanțe excelen-
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www.immergas.ro

Caracteristici tehnice U.M. MAGIS M12 T MAGIS M14 T MAGIS M16 T MAGIS M18 T MAGIS M22 T MAGIS M26 T MAGIS M30 T
Cod pompă de căldură – 3.032378 3.032379 3.032380 3.032381 3.032382 3.032383 3.032384
Clasa energetică la încălzire la 55°C A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+
Clasa energetică la încălzire la 35°C A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++
Încărcare cu fluid refrigerant (R32) g 1.750 1.750 1.750 5.000 5.000 5.000 5.000
Puterea utilă la încălzire cu apa în inst. la 35°C kW 11,70 14,50 15,90 18,00 22,00 26,00 30,10
Puterea utilă la încălzire cu apa în inst. la 45°C kW 12,30 14,10 16,00 18,00 22,00 26,00 30,00
Puterea utilă la încălzire cu apa în inst. la 55°C kW 11,90 13,80 16,00 18,00 22,00 26,00 30,00
Domeniul de temperatură la încălzire °C 12/65 12/65 12/65 12/65 12/65 12/65 12/65
Domeniul de funcționare la temperatura exterioară la încălzire °C -25/35 -25/35 -25/35 -25/35 -25/35 -25/35 -25/35
COP încălzire cu apa în instalație la 35°C 4,95 4,60 4,50 4,70 4,40 4,08 3,91
COP încălzire cu apa în instalație la 45°C 3,70 3,60 3,50 3,50 3,40 3,10 2,90
COP încălzire cu apa în instalație la 55°C 3,05 2,95 2,85 2,75 2,65 2,45 2,30
Puterea utilă la răcire cu apa în inst. la 18°C kW 12,00 13,50 14,20 18,50 23,00 27,00 31,00
Puterea utilă la răcire cu apa în inst. la 18°C kW 11,50 12,40 14,00 17,00 21,00 26,00 29,50
Domeniul de temperatură la răcire °C 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25
Domeniul de funcționare la temperatura exterioară la răcire °C -5/43 -5/43 -5/43 -5/46 -5/46 -5/46 -5/46
EER răcire cu apa în instalație la 18°C 3,95 3,61 3,61 4,75 4,60 4,30 4,00
EER răcire cu apa în instalație la 7°C 2,75 2,50 2,50 3,05 2,95 2,70 2,55
Domeniul de temperatură la ACC °C 12/65 12/65 12/65 5/60 5/60 5/60 5/60
Domeniul de funcționare la temperatura exterioară la ACC °C -25/43 -25/43 -25/43 -25/43 -25/43 -25/43 -25/43
Presiunea maximă de funcționare în circuitul hidraulic bar 3 3 3 3 3 3 3
Puterea maximă absorbită de pompa de căldură W 5.500 5.800 6.200 10.600 12.500 13.800 14.500
Alimentarea electrică V - Hz 400 - 50 400 - 50 400 - 50 400 - 50 400 - 50 400 - 50 400 - 50
Greutatea pompei de căldură kg 144 144 144 177 177 177 177
Vas de expansiune instalație l 8 8 8 8 8 8 8
Curentul nominal de funcționare A 10 11 12 16,8 19,6 21,6 22,8
Gradul de protecție electrică IP 24 24 24 24 24 24 24

Caracteristici tehnice U.M. MAGIS M4 MAGIS M6 MAGIS M8 MAGIS M12 MAGIS M14 MAGIS M16
Cod pompă de căldură – 3.032372 3.032373 3.032374 3.032375 3.032376 3.032377
Clasa energetică la încălzire la 55°C A++ A++ A++ A++ A++ A++
Clasa energetică la încălzire la 35°C A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Încărcare cu fluid refrigerant (R32) g 1.400 1.400 1.400 1.750 1.750 1.750
Puterea utilă la încălzire cu apa în inst. la 35°C kW 4,20 6,35 8,40 11,70 14,50 15,90
Puterea utilă la încălzire cu apa în inst. la 45°C kW 4,30 6,30 8,10 12,30 14,10 16,00
Puterea utilă la încălzire cu apa în inst. la 55°C kW 4,40 6,00 7,50 11,90 13,80 16,00
Domeniul de temperatură la încălzire °C 12/65 12/65 12/65 12/65 12/65 12/65
Domeniul de funcționare la temperatura exterioară la încălzire °C -25/35 -25/35 -25/35 -25/35 -25/35 -25/35
COP încălzire cu apa în instalație la 35°C 5,10 4,95 5,15 4,95 4,60 4,50
COP încălzire cu apa în instalație la 45°C 3,80 3,70 3,85 3,70 3,60 3,50
COP încălzire cu apa în instalație la 55°C 2,95 2,95 3,18 3,05 2,95 2,85
Puterea utilă la răcire cu apa în inst. la 18°C kW 4,50 6,50 8,30 12,00 13,50 14,20
Puterea utilă la răcire cu apa în inst. la 18°C kW 4,70 7,00 7,45 11,50 12,40 14,00
Domeniul de temperatură la răcire °C 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25
Domeniul de funcționare la temperatura exterioară la răcire °C -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43 -5/43
EER răcire cu apa în instalație la 18°C 5,50 4,80 5,05 3,95 3,61 3,61
EER răcire cu apa în instalație la 7°C 3,45 3,00 3,35 2,75 2,50 2,50
Domeniul de temperatură la ACC °C 12/65 12/65 12/65 12/65 12/65 12/65
Domeniul de funcționare la temperatura exterioară la ACC °C -25/43 -25/43 -25/43 -25/43 -25/43 -25/43
Presiunea maximă de funcționare în circuitul hidraulic bar 3 3 3 3 3 3
Puterea maximă absorbită de pompa de căldură W 2.300 2.700 3.400 5.500 5.800 6.200
Alimentarea electrică V - Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Greutatea pompei de căldură kg 86 86 105 129 129 129
Vas de expansiune instalație l 8 8 8 8 8 8
Curentul nominal de funcționare A 12 14 16 25 26 27
Gradul de protecție electrică IP 24 24 24 24 24 24
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schrack-seconet.com

Noi standarde în  
evacuare vocală şi 
adresare publică
APS-9000

Noul controler audio APS-9000 este punctul culminant al tehnologiei APS® pentru tot ceea ce 

reprezintă sistemele de evacuare vocală şi adresare publică. Integrarea multor funcții într-un 
singur modul aduce economii considerabile în proiectare, asamblare și configurare. S-au păstrat 

arhitectura modulară a sistemului, rețeaua LAN eficientă, flexibilitatea maximă a funcțiilor, 

integrarea optimă cu alte sisteme de control şi de semnalizare incendiu. Repere speciale sunt: 
AES67 Audiomatrix digital, webserver-ul integrat pentru operare și certificarea EN 54-16. 

Contactați-ne la: bucuresti@schrack-seconet.ro | +40 372 756316

Ad-Romania-210x297+3mm_2022-07-29.indd   1Ad-Romania-210x297+3mm_2022-07-29.indd   1 29.07.2022   13:34:3529.07.2022   13:34:35

Orașul inteligent: mai multă siguranță 
prin tehnologia iluminatului conectat

Conceptele inovatoare de iluminat 
au o contribuție decisivă la siguranță, 
atât în zonele urbane, cât și în cele ru-
rale. La urma urmei, străzile și piețele 
iluminate oferă pentru pietoni sau bi-
cicliști o vizibilitate bună și – la fel im-
portant – ei sunt văzuți de alții. Desi-
gur, traficul rutier necesită și iluminat 
adaptat situației locale și volumului de 
trafic respectiv pentru a permite șofe-
rilor deplasarea în siguranță noaptea.

Reprezentanți ai orașelor și munici-
piilor, arhitecți, peisagiști și urbaniști, 
toți cei care iau decizii cu privire la 
conceptele moderne de iluminat vor 
găsi informații utile și actuale de la 
specialiști și parteneri competenți 
pentru această sarcină complexă la 
târgul mondial nr. 1 pentru tehnologie 
de iluminat și servicii pentru clădiri. 

După ce a apărut pauza datorată pan-
demiei, Ediția Light+Building din 
toamna acestui an oferă ocazia mult 
așteptată de prezentare generală a ul-
timelor tendințe în tehnologie și de-
sign. Pentru că producătorii, precum și 
inginerii și designerii, au fost activi în 
ultimii patru ani, ei vor prezinta o mul-
titudine de inovații în octombrie a.c.

Aceste inovații includ, de aseme-
nea, produse și concepte care promo-
vează dezvoltarea tehnologiei de ilu-
minat pentru orașul inteligent, la baza 
orașului inteligent și a sistemelor teh-
nologice integrate care fac un oraș mai 
sigur prin digitalizare extinsă și prin 
conectivitatea sistemelor de iluminat 
prin intermediul iluminatului controla-
bil individual de la distanță bazat pe 
scenarii. Și acest lucru este coordonat 

cu situația locală și ora din zi. Pe lângă 
iluminatul stradal – cu confort vizual 
ridicat – acesta include și supraveghe-
rea video non-invazivă, de exemplu în 
parcuri, zone pietonale și parcări.

Integrarea sistemelor de suprave-
ghere video în soclurile corpurilor de 
lumină modulare, inteligente, este 
simplă din punct de vedere formal și 
echipează corpurile de iluminat de ex-
terior cu un instrument valoros, rele-
vant pentru securitate, ca beneficiu 
suplimentar. Nivelurile de luminozitate 
și temperaturile luminii pot fi controla-
te în funcție de ora zilei și sezon, astfel 
încât în combinație cu LED-urile să 
ofere un iluminat de calitate. La unele 
modele, intervalele pot fi reglate și de 
senzori astfel încât acestea reacțio-
nează flexibil la volumul de trafic.

Autumn Edition, 2-6 octombrie 2022

www.messefrankfurt.com
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integrată și permanent monitorizată 
pentru sistemele de detecție și semna-
lizare a incendiilor. Acesta este fabri-
cat cu 4 intrări analogice și 12 intrări 
audio digitale pentru microfoane, in-
clusiv o sursă de muzică. Toate func-
țiile DSP dedicate semnalelor audio 
digitale sunt integrate în intrări și ieșiri, 
putând fi operate cu ușurință de la 
distanță și pornite individual.

În plus, cele mai utilizate 19 module 
ale sistemului APS®-APROSYS au fost 
de acum complet mapate într-un 
 design compact, fiind încorporate 
 într-o carcasă cu doar 1 unitate de înăl-
țime. Grație acestei mapări, APS-9000 
devine astfel ușor programabil și ex-
tensibil individual chiar și pentru confi-
gurații complexe de instalare. 

APS-9000 aduce schimbări și în 
materie de sunet, garantând un nivel 
maxim de claritate, independent de 
contextul situațional. 

Prin intermediul switch-ului Ether-
net, noul APS-9000 devine un adevărat 
centru de comandă. Cele 4 porturi 
Ethernet integrate permit conectarea și 
afișarea elementelor de comandă, 
configurarea soft-ului de management, 
a telementenanței și conectarea la cen-
tralele de incendiu, la dispeceratele de 
control și comandă sau chiar la siste-
mele automatizate ale clădirilor. 

Prin compatibilitatea perfectă, 
APS-9000 permite integrarea în siste-
mul dumneavoastră deja existent și vă 
va facilita dezvoltarea acestuia pe ter-
men lung cu o multitudine de aplicații 
noi. Sistemul dumneavoastră de alar-
mare vocală (VA) și adresare publică 
(PA) APS®-APROSYS va deveni astfel 
mai puternic și mult mai eficient, 
transformându-se într-o soluție inte-
grată, caracterizată prin ușurința în 
utilizare, precizie extremă și echipări 
perfect adaptate pentru toate tehno-
logiile viitorului.

 lansează noul controler audio  
APS-9000 de la G+M Elektronik  
pentru sisteme de evacuare vocală și adresare publică

Proiectat pentru a fi noua unitate de control a sistemului APS®-APROSYS, APS-9000 este cel mai nou și 
mai puternic controler cu o arhitectură și tehnologii orientate spre viitor. 
Cu un computer încorporat, bazat pe un sistem de operare Linux, APS-9000 este mai mult decât un 
simplu controler, este creierul ce conectează renumitele module de sistem APS®-APROSYS cu aplicații 
digitale noi.

Schrack Seconet AG și G+M Elektronik AG sunt companii ale grupului elvețian Securitas.

www.schrack-seconet.com

Controlerul APS-9000, creat pentru o nouă dimensiune a sistemelor de alarmare vocală (VA)  
și a sistemelor de adresare publică (PA), marca APS®-APROSYS

Sistemul APS®-APROSYS,  
dintr-o simplă privire

APS®-APROSYS este un sistem 
electro-acustic de adresare publică 
sau alarmare vocală conform cu toate 
standardele în vigoare și reglementări-
le specifice fiecărei țări. Acesta este 
utilizat pentru difuzarea de informații 
transmise vocal în spații publice, pen-
tru a difuza muzică sau poate fi utilizat 
în combinație cu un sistem de monito-
rizare a situațiilor de urgență, cum 

este de exemplu conectarea cu cen-
trala de incendiu Integral evoxX, fiind 
folosit pentru alertare și direcționare 
prin mesaje vocale în vederea unor 
evacuări rapide. 

Creat cu o arhitectură deschisă, 
APS®-APROSYS are un număr mare 
de interfețe ce permit un grad ridicat 
de flexibilitate la conectarea cu siste-
me de terță parte. Monitorizarea auto-
mată și permanentă a acestora garan-
tează o disponibilitate completă a 
sistemului în situațiile de urgență, fiind 

conceput în conformitate cu standar-
dul EN 54-16.

 
Caracteristicile controlerului APS-9000 
și noi tendințe pentru conectarea  
la tehnologiile viitorului

Proiectat special pentru revoluțio-
narea sistemelor APS®-APROSYS, 
APS-9000, succesorul controlerului 
APS-990, este un dispozitiv de tip uni-
tate de control, proiectat cu o interfață 
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AVE prezintă o priză multiplă mo-
nobloc inovatoare cu amprentă redu-
să, o noutate absolută pe piață, care 
permite integrarea, de asemenea, în 
tradiționala doză încastrabilă cu trei 
module, a până la 4 combinații: o pri-
ză bypass, o priză schuko, o priză 
USB tip A și o priză USB tip C.

Prin intermediul unui singur dispo-
zitiv este astfel posibilă acoperirea 
celor mai comune tipuri de alimenta-
re și reîncărcare astăzi, adaptându-se 
cel mai bine la utilizări multiple și, 
evident, la soluții de instalare. Astăzi, 
92% dintre sistemele existente sunt 
de fapt acoperite de doze cu trei mo-
dule; soluția propusă de AVE se pre-
tează așadar să fie instalată aproape 
oriunde, chiar și fără a fi nevoie de 

lucrări de zidărie. Datorită universali-
tății System 44, multi-priza AVE mo-
nobloc poate fi instalată (în toate su-
porturile S44 și Smart44) cu 3, 4 și 7 
module și poate fi introdusă și în doze 
plasate pe perete și doze universale.

Viteza de instalare este un alt mare 
avantaj al acestui produs. O singură 
cablare este suficientă pentru a co-
necta dispozitivul și a implementa 
până la 4 combinații în priză. În acest 
fel, timpul necesar de funcționare și 
de lucru se înjumătățește față de in-
stalarea „clasică“ a prizelor în succe-
siune, dublând productivitatea profe-
sioniștilor.

Față de soluțiile cu prize side-by- 
side, dispozitivul prezentat de AVE 
asigură și un impact vizual mai bun, 

eliminând spațiile dintre prize și rafi-
nând semnificativ estetica prizei. Pri-
za multiplă monobloc este disponibi-
lă în două versiuni, cu și fără USB, 
ambele disponibile atât în variant Do-
mus 100 alb, cât și în variant Tekla 44 
negru mat.

Tensiunea de alimentare a dispozi-
tivului este de 230V c.a., la un curent 
nominal de 16 A total. Prizele USB de 
tip A/C oferă o tensiune de ieșire de 
5V cu sarcină de ieșire maximă de 3A.

Este un aparat care răspunde ne-
voilor sistemelor electrice moderne, 
o soluție în concordanță cu evoluția 
locuinței, flexibilă, atentă la estetică 
și concepută pentru a facilita munca 
profesioniștilor: o noutate absolută 
pe piață, ușor și rapid de instalat.

Prizele monobloc vor fi în stoc în 
România începând cu luna septembrie 
și pot fi comandate la distribuitorii 
AVE din toată țara.

Voi extrage din ghid un fragment din 
„Cerințele tehnice minime pentru echi-
pamentele achiziționate și montate 
prin proiect“ de la din Art. 11:

(1) Corpurile de iluminat ce urmea-
ză a fi montate prin proiect vor înde-
plini următoarele cerințe minime:

a) domeniu de utilizare: iluminatul 
căilor de circulație rutieră și/sau pie-
tonală;

b) protecție la supratensiuni de co-
mutație, suprasarcină, scurtcircuit, 
supraîncălzire;

c) frecvența nominală în rețea: 50 
Hz;

d) factor de putere: minimum 0,92;
e) grad de protecție: IP65–IP66;
f) rezistența la impact a întregului 

aparat de iluminat: IK08–IK10; ele-
mentul difuzant: sticlă sau policarbo-
nat stabilizat UV;

g) indicele de redare a culorilor: 
Ra≥70;

h) temperatura de culoare Tc (situ-
ată în intervalul): 2.700–5000K +/-
5%; carcasă metalică sau alt material 
rezistent la UV;

i) durata de viață nominală: mini-
mum 100.000 de ore, L80B10, certifi-
cat de producătorul de aparate de ilu-
minat;

j) garanție aparat de iluminat: 5 ani;
k) vor avea aplicat marcaj CE în 

conformitate cu directivele europene 
în vigoare;

l) vor avea certificare ENEC și 
ENEC+ pentru demonstrarea perfor-
manțelor în timp sau prin rapoarte de 
testare emise de laboratoare acredita-
te, de organisme de certificare euro-
pene, care să demonstreze aceste 
performanțe.

Care sunt observațiile privind aceste 
cerințe tehnice așa cum au fost 
publicate? 

Termenii și/sau expresiile utilizate 
la punctul:

a) protecție la supratensiuni de co-
mutație, suprasarcină, scurtcircuit, 
supraîncălzire;

Suprasarcina: sarcină suplimentară 
față de sarcina nominală pe care o 
are de suportat un sistem tehnic și 
care ar putea să pericliteze siguranța 
în funcționare a acestuia. În domeniul 
electric se referă la instalații electrice 
sau aparataje care acceptă sarcini 
electrice (relee, prize etc.). Corpul de 
iluminat este însă o sarcină, așadar 
protecția la suprasarcină se aplică de 
fapt rețelei/instalației electrice la care 
este conectat corpul de iluminat ca 
sarcină.

Scurtcircuit: fenomen fizic care 
 constă din apariția unei legături elec-
trice între două puncte ale unei rețele 
sau instalații, având o rezistență foar-
te mică. Corpul de iluminat este o sar-
cină, așadar protecția la scurtcircuit 
se aplică din nou rețelei/instalației 
electrice la care este conectat corpul 
de iluminat.

Supraîncălzirea: fenomen fizic care 
constă din încălzirea excesivă a unui 
obiect. Corpul de iluminat este o sarci-
nă conectată la o rețea/instalație 
electrică care teoretic trebuie proteja-
tă la supraîncălzire. Așadar pentru a 
stopa fenomenul, protecția la supraîn-
călzire a unui corp de iluminat presu-
pune deconectarea acestuia de la re-
țeaua/instalația electrică. Cazul 
încălzirii excesive nu este aplicabil în-
tregului aparat.

ACESTE CERINȚE NU SUNT APLI-
CABILE CORPURILOR DE ILUMINAT.

Termenii și/sau expresiile utilizate 
la punctul:

b) frecvența nominală în rețea: 50 
Hz;

În rețea: cerința se referă la frec-
vența rețelei de alimentare. Corpul de 
iluminat va fi deci alimentat de la re-
țeaua electrică națională cu frecvența 
de 50 Hz, așadar formularea se referă 
la rețea, nu la corpul de iluminat.

ACEASTĂ CERINȚĂ NU ESTE APLI-
CABILĂ CORPURILOR DE ILUMINAT.

Termenii și/sau expresiile utilizate 
la punctele:

c) factor de putere: minimum 0,92;
d) grad de protecție: IP65–IP66;
IP65-IP66: sunt valori extreme (65, 

66) ale unui domeniu al gradului de 

Publicarea Ghidului de Finanțare 
AFM în Monitorul Oficial

Multi-priză monobloc AVE: 
noutate absolută pe piață

La data de 21 iulie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial „Ghidul de Finanțare a Programului privind 
creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public“. În ciuda numeroaselor observații pe 
care le-am făcut, documentul conține în continuare numeroase erori. Ghidul ar fi trebuit să furnizeze 
în mod clar, corect și fără ambiguitate criterii naționale specifice pentru achiziții publice de iluminat. 
Chiar dacă acum programul a devenit lege, acceptarea lui sub aspect profesional și educațional este o 
perpetuare a (parcă) eternului „merge și așa“ acum devenit legal. 

Prof. dr. ing. Stelian Matei – CNRI

Pantone Rosso 485
Nero 100%
Grigio nero 40%

www.ave.it

În doza cu trei module pot fi instalate până la 4 combinații de prize, 
cu bypass, schuko, USB tip A și tip C, într-un singur dispozitiv.
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protecție la pătrundere. Prima cifră (6) 
indică protecția împotriva obiectelor 
solide sau materialelor, iar a doua (5 și 
6) protecția împotriva lichidelor (apei). 
Cerința astfel formulată, un corp de 
iluminat trebuie să îndeplinească con-
dițiile de protecție a două nivele IP, re-
spectiv două teste succesive. În orice 
caz, testul IP66 surclasează testul IP65 
în ceea ce privește gradul de pătrun-
dere, așadar conformitatea într-un 
domeniu devine contradictorie.

ACEASTĂ CERINȚĂ ESTE ERONAT 
EXPRIMATĂ PENTRU CORPURI DE 
ILUMINAT.

Termenii și/sau expresiile utilizate 
la punctul:

e) rezistența la impact a întregului 
aparat de iluminat: IK08–IK10; ele-
mentul difuzant: sticlă sau policarbo-
nat stabilizat UV;

IK08-IK10: sunt valori extreme ale 
unui domeniu al gradului de protecție 
împotriva lovirii. Rezistența la impact 
corespunde rezistenței unei energii de 
impact în domeniul 5-20J. Cerința 
astfel formulată, corpul de iluminat 
trebuie să îndeplinească condițiile unui 
grad de protecție pentru trei nivele (08, 
09,10) respectiv după trei teste succe-
sive. În orice caz, testul IK10 surcla-
sează celelalte teste în ceea ce priveș-
te rezistența la energia de impact, 
așadar conformitatea într-un domeniu 
devine contradictorie.

Elementul difuzant: corpurile de ilu-
minat cu LED nu conțin element difu-
zant, care prin natura interacțiunii cu 
lumina produce difuzia luminii cu pier-
deri substanțiale prin transmisie. Con-
form standardelor, acest „element di-
fuzant“, pentru corpurile de iluminat 
cu LED este denumit ecran transpa-
rent și are funcțiunea de protecție a 
sursei de lumină.

ACESTE CERINȚE SUNT IN-
CORECT EXPRIMATE PENTRU COR-
PURI DE ILUMINAT.

Termenii și/sau expresiile utilizate 
la punctele:

f) indicele de redare a culorilor: 
Ra≥70;

g) temperatura de culoare Tc (situa-
tă în intervalul): 2.700–5.000K +/-5%; 
carcasă metalică sau alt material re-
zistent la UV;

Temperatura de culoare Tc: așa 
cum este formulată, cerința se referă 
la etalonul de lumină, sau „iluminant“. 

Pentru corpurile de iluminat cu LED 
aceasta reprezintă temperatura de 
culoare corelată la Tc, între cele două 
existând o diferență majoră. Dacă Tc 
definește cu exactitate punctul pe lo-
cus-ul Planckian, Tcc definește o zonă 
în jurul liniei perpendiculare care trece 
prin acel punct. Cât privește cerința 
de +/- 5% pentru un interval de valori 
(2700K-5000K) este incorect exprimat 
metrologic. Valoarea unei toleranțe de 
5% față de un punct corespunzător 
unei temperaturi de culoare corelată 
nu se exprima în %. Într-un sistem de 
coordonate cromatice, pentru abate-
rea față de un punct de culoare este 
utilizat Duv pentru a descrie distanța 
acestuia față de curba corpului negru. 
Acesta poate fi aproximat folosind o 
pereche de coordonate x, y conform 
CIE 1931. Datorită naturii variabile a 
culorii produse de LED-urile cu lumină 
albă, o măsură convenabilă pentru 
exprimarea intervalului de toleranță a 
diferenței de culoare admisă este nu-
mărul de pași de elipsă SDCM 
( MacAdam) în spațiul de culoare CIE. 

CERINȚA ESTE ERONAT EXPRIMA-
TĂ PENTRU CORPURI DE ILUMINAT 
CU LED.

Termenii și/sau expresiile utilizate 
la punctul:

i) durata de viață nominală: mini-
mum 100.000 de ore, L80B10, certifi-
cat de producătorul de aparate de 
iluminat;

Durata de viață nominală: degra-
darea treptată a puterii luminoase a 
unei populații de corpuri de iluminat cu 
LED într-un anumit moment în timp se 
numește durată de viață și este expri-
mată în general ca LxBy. Deoarece du-
rata de viață a surselor de ilumină cu 
LED poate fi foarte lungă, valorile le-
gate de performanța de durată de via-
ță sunt predicții, nu măsurători, așa-
dar este eronat să i se atribuie ca fiind 
nominală. O valoare nominală în-
seamnă o valoare rotunjită sau aproxi-
mativă a unei mărimi și care poate fi 
măsurată. Așadar, conform cerinței, 
după 100.000 de ore de funcționare 
(adică aproximativ 22 ani pentru 12 
ore de funcționare pe zi) nu este admi-
să o degradare mai mare de 20% (L80) 
pentru maxim 10% (B10) din totalul 
corpurilor. Numai că standardele de 
performanță IEC/EN pentru corpurile 
de iluminat cu LED nu descriu o meto-
dă de măsurare/calcul/estimare a du-

ratei de viață, ci o metodă de clasifica-
re a nivelului de degradare luminoasă 
după un test de maxim 6.000 de ore. 
Metoda de estimare a duratei de viață 
pentru corpurile de iluminat cu LED 
este descrisă doar în standardele IES 
LM84/TM28 care limitează această 
estimare la maxim 6 ori a timpului de 
testare. În consecință, o certificare, 
deci nu o estimare, conform cerinței ar 
trebui să dureze 100.000 de ore, adică 
cel puțin 10 ani. Complementar cerin-
ței, dacă conformitatea este certificată 
doar de producătorul de aparate de 
iluminat, fără confirmarea unui labo-
rator acreditat, aceasta devine o de-
clarație pur formală. 

CERINȚA ESTE ERONAT EXPRIMA-
TĂ PENTRU CORPURILE DE ILUMI-
NAT CU LED.

Termenii și/sau expresiile utilizate 
la punctul:

j) garanție aparat de iluminat: 5 ani;
Garanție: nu este o caracteristică 

tehnică și în consecință trebuie exclu-
să. În conformitate cu definiția, dar și 
buna practică, garanția reprezintă o 
asigurare oficială (în mod tipic scrisă) 
că anumite condiții vor fi îndeplinite, 
dar mai ales că un produs va fi reparat 
sau înlocuit dacă nu prezintă calitatea 
specifică. Conform Art. 35 din OU 
34/2006, „Specificațiile tehnice repre-
zintă cerințe, prescripții, caracteristici 
de natură tehnică ce permit fiecărui 
produs, serviciu sau lucrare să fie de-
scris, în mod obiectiv, în așa manieră 
încât să corespundă necesității autori-
tății contractante“. În practică, garan-
ția s-a transpus printr-o asigurare scri-
să din partea furnizorului/
producătorului, pentru menținerea 
stării de funcționare a produsului pe 
parcursul duratei de timp declarate. 
Către beneficiar acesta s-a transmis 
ca o condiție disputabilă/discutabilă, 
ca produsul să nu se defecteze pe pe-
rioada declarată. Pentru aparatele de 
iluminat cu LED-uri, defecțiunea se 
poate defini și atunci când nu este ge-
nerat un anumit procent din valoarea 
inițială a luminii. De exemplu, defecțiu-
nea poate fi definită și ca atunci când 
lumina emisă ajunge la 70% sau mai 
puțin din valoarea inițială (inclusiv 
dacă este zero). Cu alte cuvinte, pentru 
o anumită perioadă de timp, dacă 
aparatul produce lumină insuficientă 
sau deloc, este considerat ca fiind de 
asemenea defect. În acest context, 

menționarea termenului de garanție ca 
o cerință tehnică este inadecvat. Așa 
cum este stipulat în lege, „Garanția 
este un angajament asumat de vânză-
tor față de consumator, fără solicita-
rea unor costuri suplimentare, de resti-
tuire a prețului plătit de consumator, 
de reparare sau de înlocuire a produ-
sului cumpărat, în cazul în care acesta 
nu corespunde condițiilor enunțate...“. 

Așadar, perioada de garanție ar 
trebui ca, în absența corelării cu dura-
ta de viață, respectiv cu degradarea 
fluxului luminos, să se refere numai la 
un anumit tip de defecțiuni. Armoniza-
rea perioadei de garanție la durata 
menținerii parametrilor presupune 
monitorizarea mărimilor și prelucra-
rea statistică a rezultatelor în vederea 
verificării. Altfel ambiguitatea formu-
lării le va permite părților implicate să 
interpreteze contextual aceste circum-
stanțe.

PENTRU CORPURILE DE ILUMINAT 
CU LED ACEASTĂ CERINȚĂ SE MEN-
ȚIONEAZĂ ÎN CONTEXTUL COMER-
CIAL.

Termenii și/sau expresiile utilizate 
la punctele:

k) vor avea aplicat marcaj CE în 
conformitate cu directivele europene 
în vigoare;

l) vor avea certificare ENEC și 
ENEC+ pentru demonstrarea perfor-
manțelor în timp sau prin rapoarte de 
testare emise de laboratoare acredi-
tate, de organisme de certificare euro-
pene, care să demonstreze aceste 
performanțe.

ENEC și ENEC+: certificările ENEC 
și ENEC+ sunt complementare. Marca 
ENEC este acordată de o terță parte, 
independentă de producător sau im-
portator, care certifică faptul că pro-
dusul este sigur în conformitate cu di-
rectiva europeană de securitate 
electrică. În schimb, schema ENEC+ 
verifică revendicările producătorilor 
privind performanțele inițiale și evalu-
ează robustețea designului. Un produs 
care poartă marca ENEC+ întruchi-
pează alegerea producătorului de a 
primi verificarea independentă a re-
vendicărilor sale de performanță iniți-
ale, oferind așadar o bază obiectivă 
pentru compararea corectă a produ-
selor de iluminat. Asocierea celor 
două certificări ENEC cu ENEC+, în 
contextul demonstrării performanțe-
lor, este incorectă. Numai ENEC+ se 

referă la performanțele corpurilor de 
iluminat, nu și ENEC.

CERINȚA ESTE ERONAT EXPRIMA-
TĂ PENTRU CORPURI DE ILUMINAT 
CU LED.

Așadar, termenii și modul în care 
sunt specificate cerințele pot evident 
motiva contestarea îndeplinirii lor. 
Spre exemplu, cerințele cu zeci de mii 
de ore de funcționare cu degradare lu-
minoasă redusă nu sunt realiste și/sau 
ușor de dovedit. Cerințele incorect 
sau ambiguu definite, vor susține 
 ideea că întocmirea caietelor de sar-
cini este menită să elimine anumiți 
participanți încă de la început. Totuși, 
conform legislației: „Documentația de 
atribuire trebuie să conțină orice ce-
rință, criteriu, regulă și alte informații 
necesare pentru a asigura ofertantu-
lui/candidatului o informare completă, 
corectă și explicită cu privire la modul 
de aplicare a procedurii de atribuire“. 

Un element pe care nu l-am menți-
onat și care nu trebuie ignorat este 
conformitatea cu standardele. Multe 
documente, ghidul în discuție nu face 
excepție, menționează pentru confor-

mitate standarde care nu sunt aplica-
bile corpurilor de iluminat cu LED 
specificate incorect sau incomplet. 
Potrivit legislației referitoare la achizi-
țiile publice, în contracte sau acte nor-
mative ele sunt obligatorii în momentul 
în care sunt incluse ca cerințe în docu-
mentațiile de atribuire. Așadar, simpla 
menționare fără cunoașterea lor poate 
constitui un motiv de contestație. Ori-
cum, pentru a fi comercializate, cor-
purile de iluminat rutier cu LED tre-
buie să se conformeze acestora în 
scopul protecției intereselor autorități-
lor contractante și ale statului, asigu-
rarea calității produselor și serviciilor, 
a caracterului inofensiv al acestora 
pentru viață, sănătatea și securitatea 
oamenilor. 

Despre standarde

Standardele se referă la caracteris-
tici, cerințe de performanță sau de se-
curitate, metode de încercare, metode 
de evaluare a conformității, analize, 
verificări, inspecții, informații pentru 
utilizator, marcare etc. De regulă, 
standardele prevăd un nivel accepta-

Tipuri de reglementări și standarde relevante pentru corpuri de iluminat stradal
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bil de siguranță și calitate pentru pro-
dusele sau serviciile respective și re-
prezintă cel mai important instrument 
de verificare a conformității cu cerin-
țele beneficiarului, dar și cu cerințele 
legale și reglementate. Standardele 
sunt protejate de dreptul de autor, iar 
în România drepturile de autor revin 
ASRO, în calitate de organism național 
de standardizare.

Tip Denumire
Regulament Regulamentul 2019/2020/EU Cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile 

surselor de lumină și dispozitivelor de comandă

Directivă Directiva 2011/65/EU privind restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în 
echipamente electrice și electronice

Directivă Directiva 2014/30/EU Compatibilitate Electromagnetică (EMC) privind armonizarea 
legilor Statelor Membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică

Regulament Regulamentul No 765/2008 (EC) care stabilește cerințele pentru acreditare și de 
supraveghere a pieței privind comercializarea produselor și abrogarea 
Regulamentului No 339/93 (EEC)

Regulament Directiva 2014/35/EU de Joasă tensiune privind armonizarea legilor Statelor Membre 
privind punerea la dispoziție în piață a echipamentelor electrice proiectate a fi 
utilizate în anumite limite de tensiune

Directivă Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Tip cerințe Denumire

Performanțe fotometrice EN 13032-1:2004 + A1:2012 Lumină și iluminat – Măsurarea și prezentarea datelor fotometrice ale lămpilor și corpurilor de iluminat – Partea 1: 
Măsurare și formatul fișierului 

EN 13032-4:2015 Lumină și iluminat – Măsurarea și prezentarea datelor fotometrice ale lămpilor și corpurilor de iluminat – Partea 4: Lămpi, module 
și corpuri de iluminat cu LED-uri

EN 13201-3:2015 Iluminat rutier –  Partea 3: Calculul performanței

Performanțe mecanice EN 60529:2014 / AC:2019 (EN 60529:1992 / A2:2013 / AC:2019) Grade de protecție asigurate de carcase (Cod IP)

EN 62262:2011 Grade de protecție asigurate de carcase pentru echipamente electrice împotriva impacturilor mecanice externe (cod IK)

EN ISO 9227:2017 Teste de coroziune în atmosfere artificiale – Teste de pulverizare cu sare

Securitate electrică EN 60598-1:2015 / A1:2018 Corpuri de iluminat – Partea 1: Cerințe generale și încercări

EN 60598-2-3:2003 / A1:2011 Corpuri de iluminat – Partea 2-3: Cerințe particulare – Corpuri de iluminat pentru iluminatul rutier și stradal

Emisii și flicker EN IEC 61000-3-2:2019 Compatibilitate electromagnetică (EMC) – Partea 3-2: Limite – Limite pentru emisiile de curent armonic (curent de intrare a 
echipamentului ≤16 A pe fază)

EN 61000-3-3:2013 Compatibilitate electromagnetică (EMC) – Partea 3-3: Limite – Limitarea modificărilor de tensiune, a fluctuațiilor de tensiune și a 
pâlpâirii în sistemele publice de alimentare de joasă tensiune, pentru echipamente cu curent nominal ≤16 A pe fază și care nu sunt supuse conexiunii 
condiționate

EN 61000-4-5:2014 / A1:2017 Compatibilitate electromagnetică (EMC) – Partea 4-5: Tehnici de testare și măsurare – Test de imunitate la supratensiune

EN 55015:2013 / A1:2015 Limite și metode de măsurare a caracteristicilor de perturbare radio ale iluminatului electric și echipamentelor similare

EN 61547:2010 Echipamente pentru iluminat general – cerințe de imunitate EMC

EN 62493:2015 Evaluarea echipamentelor de iluminat legate de expunerea omului la câmpuri electromagnetice

Performanțe echipamente de 
control

EN IEC 63000:2018 Documentație tehnică pentru evaluarea produselor electrice și electronice cu privire la limitarea substanțelor periculoase

IEC 62386-101:2014 / AMD1:2018 Interfață digitală de iluminat adresabilă – Partea 101: Cerințe generale – Componente ale sistemului

IEC 62386-102:2014 / AMD1:2018 Interfață digitală de iluminat adresabilă – Partea 102: Cerințe generale – Dispozitiv de comandă

Durată de viață și eficiență 
energetică

IEC 62722-1:2014 Performanța corpurilor de iluminat – Partea 1: Cerințe generale

IEC 62722-2-1:2014 Performanța corpurilor de iluminat – Partea 2-1: Cerințe speciale pentru corpurile de iluminat cu LED

Securitate fotobiologică IEC/TR 62778:2014 Aplicarea IEC 62471 pentru evaluarea pericolului luminii albastre la sursele de lumină și corpurile de iluminat

Efect stroboscopic și flicker IEC/TR 63158 Echipamente pentru iluminat general – Metoda de testare obiectivă pentru efectele stroboscopice ale echipamentelor de iluminat

IEEE PAR1789 Practici recomandate pentru modularea curentului în LED-urile cu luminozitate ridicată pentru atenuarea riscurilor de sănătate 
pentru spectatori

Tip Denumire
Vocabular CIE 017:2016 ILV Vocabular Internațional de Iluminat, Ediția 2

Ghid Zhaga Book 18:2019, Edition 1.1, Luminaire extension module & receptacle, Zhaga 
Interface Specification

Ghid Ghid pentru EMCD:2018 (Directiva 2014/30/EU) ANEXA 3 – Evaluare EMC în cazul în 
care standardele armonizate nu există sau nu sunt pe deplin (aplicate)

Vocabular SR CEI 60050-845-2005 Vocabular Electrotehnic Internațional

Ghid IEEE Std 1789:2015 IEEE Practici recomandate pentru modularea curentului în LED-urile 
de înaltă luminozitate pentru atenuarea riscurilor de sănătate pentru spectatori

Vocabular SR EN 14255-4:2007 Măsurarea și evaluarea expunerii persoanelor la radiații optice 
incoerente. Partea 4: Terminologie și mărimi utilizate pentru măsurarea expunerii la 
radiație ultravioletă, vizibilă și infraroșu

Vocabular SR EN 12665:2011 Lumină și iluminat. Termeni de bază și criterii pentru specificarea 
cerințelor de iluminat

Fotometrie

Caracteristica Metode de testare
Flux luminos CIE S025

LM79
SR EN 13032-4:2015Putere electrică

Eficacitate

Intensitatea luminoasă

Distribuția intensității

Fotometrie calitatea luminii

Caracteristica Metode de testare
Culoare CIE S025, LM79, SR EN 13032-4:2015,(CIE S015)

Redarea culorii CIE S025, LM79, SR EN 13032-4:2015,(CIE 13.3)

Menținerea culorii SR EN 62722.2.1: 2011

Electrice

Caracteristica Metode de testare
Factor de putere SR EN 61000-3-2 (2014)

Armonici SR EN 61000-4-7

Siguranță

Caracteristica Metode de testare
Securitate fotobiologică SR EN 62471/CIE S009, SR EN 62778,SR EN 60598-1 (4.24)

Flicker (pâlpâire) CIE TN 006-2016

Durată de viață

Caracteristica Metode de testare
Menținerea fluxului luminos (durată de viață) IESNA LM84/TM28

Menținerea culorii IESNA LM84

Relația ierarhică dintre  
reglementările și standardele relevante 

pentru corpuri de iluminat stradal

Organigrama reglementărilor și standardelor

În concluzie 

O autoritate contractantă are obli-
gația de a preciza în cadrul documen-
tației de concurs orice informație, ce-
rință, regulă sau criteriu necesare 
pentru a asigura potențialilor partici-
panți o informare completă și corectă 
cu privire la modul de organizare și 

desfășurare a concursului de soluții. 
Definirea în caietul de sarcini a unor 
specificații tehnice incorecte sau am-
bigue pot avea ca efect favorizarea 
sau eliminarea anumitor operatori 
economici sau a anumitor produse. În 
forma sa actuală, acest Ghid de finan-
țare continuă să mențină practica su-
perficială de redactare a cerințelor 

care vor fi preluate convenabil de par-
ticipanți la oferte. În forma actuală, 
acum devenit lege, acest ghid intră în 
contradicție sub aspect profesional și 
educațional cu standardele și princi-
piile metrologice.

prof. dr. ing. Stelian Matei 
CNRI

Directive și regulamente europene Standarde privind cerințele

Standarde de metodă 

Ghiduri și regulamente susținătoare
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www.romaniansecurityfair.eu

Expoziția, aflată la cea de-a VI-a 
ediție, se va desfășura în perioada 
9-11 noiembrie 2022, pavilionul B2 
oferind peste 10.000 de metri pătrați 
pentru standuri expoziționale, zone 
pentru conferințe și work-shop-uri, 
întâlniri media sau săli amenjate pen-
tru întâlniri de business în cadru 
 restrâns.

După ce, în urmă cu doi ani, 
 ROMANIAN SECURITY FAIR 2020 a 
constituit o inovație pentru mediul ex-
pozițional din România desfășurân-
du-se în spațiul virtual, ROMANIAN 
SECURITY FAIR 2022 se reîntoarce la 
formatul clasic, cu respectarea tuturor 
cerințelor legale în materie de siguran-
ță epidemiologică ce vor fi în vigoare 
la momentul respectiv.

Liviu Mateescu, președinte ARTS: 
„Romanian Security Fair 2022 este o 
ediție specială, în primul rând deoa-
rece ne arată puterea industriei noas-
tre de a-și reveni după această pan-
demie datorată Covid-19. Acum doi 

ani am reușit să organizăm o expo-
conferință online, expoziție care strict 
din punct de vedere tehnic și-a atins 
toate scopurile. Dar Romanian Secu-
rity Fair este mai mult decât o expozi-
ție sau un târg, este mai mult decât 
locul unde se întâlnește cererea cu 
oferta, clientul cu producătorul. 
 Romanian Security Fair este un loc 
unde se schimbă opinii, experiențe și 
cunoștințe, este locul unde se închea-
gă relații de încredere și parteneriat, 
este locul din care industria noastră 
își trage resursele de energie pentru a 
crește și a se dezvolta pentru următo-
rii doi ani“.

În cele trei zile de târg sunt aștepta-
te peste 3.000 de persoane – simpli 
vizitatori sau profesioniști din domeniu 
– să vadă și să testeze cele mai noi și 
performante tehnologii anti-efracție, 
de control acces, detecție și semnali-
zare incendiu, sisteme de stingere a 
incendiului, supraveghere video, dar 
și sisteme mecanice și electromeca-
nice de securitate.

La Romanian Security Fair 2022 
 și-au anunțat participarea peste 50 de 
companii, lideri mondiali din domeniul 
tehnologiilor de securitate care sunt 
activi și pe piața românească a tehno-
logiilor și serviciilor de securitate, dar 
și companii regionale și start-up-uri 
care doresc să intre acum fie direct, fie 
prin parteneri români, pe o piață ma-
tură și bine structurată.

Organizatorii, Asociația Română de 
Tehnică de Securitate și Alarmă îm-
preună cu Romexpo, continuă parte-
neriatul lor în domeniu, în speranța ca 
ROMANIAN SECURITY FAIR să devi-
nă cel mai mare târg de securitate din 
sud-estul Europei.

Sunteți invitați să luați parte la o ma-
nifestare spectaculoasă a performanței 
în cadrul ROMANIAN SECURITY FAIR 
2022, eveniment organizat de ASOCIA-
ȚIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICĂ DE 
SECURITATE și ALARMĂ și găzduit de 
pavilionul B2  ROMEXPO, în perioada 
9-11 noiembrie 2022.

După patru ani, ROMANIAN SECURITY FAIR, cel mai important eveniment al industriei de securitate din 
România, revine în format fizic la Complexul Expozițional ROMEXPO – Pavilionul B2. Evenimentul este 
organizat de Asociația Română de Tehnică de Securitate și Alarmă, în parteneriat cu Romexpo.

Despre ARTS
ARTS este asociație de utilitate publică, apolitică, non-

guvernamentală și non-profit fondată în anul 2003. ARTS 
reprezintă peste 140 de companii naționale, reprezentanțe ale 
unor companii străine în România și membri simpatizanți, care 
activează într-o industrie de cca 1 miliard de euro. Membră 
EURALARM și co-fondator al Federației Serviciilor de Securitate, 
ARTS are un rol esențial în dezvoltarea serviciilor de securitate 
privată și maturizarea pieței de profil din România. ARTS deține 

propriul Centru de Formare Profesională, Corpul Experților 
Tehnici, Romanian Security Fair și secretariatul Comitetului 
Tehnic 27 A.S.R.O. – Sisteme de Alarmă. Prin membrii săi, ARTS 
este garantul concurenței libere și loiale, al calității și fiabilității 
prestațiilor specialiștilor în domeniul securității și invită pe toți cei 
interesați în susținerea și dezvoltarea industriei de securitate din 
România, să concretizăm împreună sloganul nostru: Arta de a trăi 
în siguranță!

ROMANIAN SECURITY FAIR 
va avea loc în perioada 9-11 noiembrie în Pavilionul B2 

al Complexului Expozițional Romexpo

Cea mai mare expoziție de securitate din România  
organizată de Asociația Română pentru Tehnică de Securitate 

revine în 2022 în format fizic
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Breaking 
new ground

2. – 6. 10. 2022
Frankfurt am Main

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

73
28

0_
LB

_A
U

TU
M

N
_K

V
_B

re
ak

in
g_

A
4 

• 
21

0x
29

7 
m

m
 •

 IS
O

 3
9 

• 
C

M
Y

K
 •

 js
 | 

 
 

 
 

EN


