
SUNO
CA SĂ TE BUCURI DE FIECARE CLIPĂ

NOUA GAMĂ
DE APARATAJ
DE CÂMP DE LA 

Glisează

Notificare

Vorbește

Atinge

UN STIL CARE ÎȚI SEAMĂNĂ LIBERTATEA DE A ALEGE O CASĂ CONECTATĂ 

anul XXIX 6/2022



EDITORI:

CROSSPOINT s.r.l.

ARTECNO BUCUREȘTI s.r.l.

021332, BUCUREȘTI, Sector 2
Șos. Mihai Bravu, nr. 110,

Bl. D2, sc. B, ap. 64
tel./fax: 0722.404.508

www.electricianul.ro
rev.electricianul@gmail.com 

contact@electricianul.ro

CU COLABORAREA: 
CNRI

Comitetul Național Român 
de Iluminat

SIEAR
Societatea de Instalații Electrice  

și Automatizări din România

ARTS
Asociația Română pentru Tehnică 

de Securitate

AREL
Asociația Română  
a Electricienilor

REDACTOR TEHNICO-ȘTIINȚIFIC
Prof. dr. ing. 

NICULAE MIRA

RECENZORI ȘTIINȚIFICI
Prof. dr. ing. ȘERBAN LAZĂR

Dr. ing. MIHAI HUSCH
Prof. dr. ing. IOAN BORZA
Prof. dr. ing. JAN IGNAT

Prof. dr. ing. ANTONIU DOMȘA
Prof. dr. ing. GABRIEL ISPAS

Conf. dr. ing. DANIEL POPESCU
Ș. l. drd. ing. SILVIU GHEORGHE

DIRECTOR EDITORIAL
MIHAI MATEESCU

DIRECTOR GENERAL
DORU PETRESCU

I.S.S.N. 1223 - 7426

©COPYRIGHT 1996
ARTECNO BUCUREȘTI

SISTEME DE SECURITATE  HONEYWELL – Implementarea soluției Honeywell pentru controlul accesului  
într-un triunghi de încredere  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  4

ECHIPAMENTE  KREATRON BECKHOFF – Redundanța controlerului TwinCAT: Redundanța controlerului  
cu componente hardware standard  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  6

MĂSURARE ȘI TESTARE  MEGGER PRIMEON – Referința pentru autolaboratoarele compacte de defectoscopie  ��  7

APARATAJ ELECTRIC  MURRELEKTRONIK – Transformarea digitală elimină panoul de comandă  ������������������������ 8

SOFTWARE  KREATRON COPA-DATA – Analiza fluxului de sarcină pentru managementul stațiilor  ���������������������� 10

APARATAJ ELECTRIC  LEGRAND lansează SUNO, o gamă completă de aparataj de câmp  ����������������������������������� 12

APARATAJ ELECTRIC  AVE – Un nou început, o nouă eră  �������������������������������������������������������������������������������������� 16

ECHIPAMENTE  SIEMENS – Kit de pornire: Sirius 3RW55 soft starter  �������������������������������������������������������������������� 18

CABLURI ȘI ACCESORII  PRYSMIAN GROUP – Eficiența energetică a rețelelor de telecomunicații  ����������������������  20

ECHIPAMENTE  TME – Senzori de gaz din seria Gravity de la DFRobot  �����������������������������������������������������������������  22

ILUMINAT  SIGNIFY – Noile tuburi Philips LED clasa A – Soluția care ajută la scăderea facturilor  
la energie electrică    ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  24

ECHIPAMENTE  IMMERGAS – MAGIS Combo v2 – sistemul hibdrid de pompă de căldură de la IMMERGAS:  
încălzire, răcire și preparare apă caldă de consum  �����������������������������������������������������������������������������������������  26

APARATAJ ELECTRIC  SCHNEIDER ELECTRIC modernizează soluțiile de management al motoarelor  ���������������  29

ACTUALITATE  SCHNEIDER ELECTRIC – 25 de ani de activitate în România  �������������������������������������������������������� 30

OPINII  Ecuația de facturare a energiei electrice (sau: de ce și cum suntem fact-(f)urați)  ��������������������������������� 32

PROTECȚIE LA INCENDIU  SCHRACK SECONET lansează în România noua platformă digitală de servicii  
pentru administrarea rapidă și eficientă a sistemelor de detecție și semnalizare a incendiilor  �������������������� 34

SUMAR

24

7

26

18

30

16

ELECTRICIANUL 6/2022  |  3  

CUPRINS



Implementarea soluției Honeywell 
pentru controlul accesului  

într-un triunghi de încredere

Iată cum un lider global de bunuri 
ambalate a folosit audituri interne de 
securitate și software-ul Honeywell 
Pro-Watch® în peste 300 de locații.

Prezentare generală

PepsiCo a selectat soluția integrată 
de gestionare a securității Pro-Watch 
de la Honeywell pentru a ajuta la înde-
plinirea cerințelor sale stricte de con-
formitate, pentru a reduce costul total 
de proprietate și pentru a oferi flexibili-
tate și scalabilitate superioare.

Necesitatea

Echipa de securitate PepsiCo spriji-
nă peste 300 de locații care includ 
 Pepsi®, Frito-Lay®, Quaker Oats® și 
alte mărci cunoscute, precum și cei 
peste 100.000 de oameni ce deservesc 
aceste mărci. Acestea sunt în mare par-

te facilități de depozitare, cu produse 
care au termen de valabilitate, ceea ce 
face securitatea deosebit de critică.

În situația sfârșitului brusc al vieții 
soft ware-ului de control accesului folo-
sit și întreruperea suportului pentru 
produsul existent, echipa PepsiCo a 
trebuit să găsească un înlocuitor într-un 
mod rapid și eficient.

Chiar dacă s-au făcut promisiuni 
oferind o cale de migrare către un nou 
produs, echipa PepsiCo a contactat 
integratorii săi și a început încă un au-
dit intern al locațiilor, în condițiile în 
care desfășura în mod continuu, din 
11 septembrie 2011, audituri pentru a 
implementa o standardizare. Acel au-
dit și procesul amplu de revizuire au 
concluzionat că software-ul de control 
al accesului Pro-Watch® de la 
 Honeywell este standardul necesar și 
fundația suportului de care dl. Reed 
avea nevoie.

Soluția

„Vreau să fac afaceri cu oameni 
care doresc să facă afaceri cu noi“, a 
declarat Jeffrey Reed, manager global 
însărcinat cu aplicațiile de securitate 
PepsiCo. „La evenimentele de evaluare 
a devenit foarte clar cine sunt acei oa-
meni. Vedeți, nu este vorba doar de 
software. Adică, trebuie să fie scalabil 
și flexibil. În procesul nostru extins de 
revizuire am constatat că Pro-Watch 
avea ceea ce căutăm în ceea ce priveș-
te funcțiile: capabilități de raportare 
personalizate și posibilitatea de perso-
nalizare a badge-urilor, inclusă în solu-
ție. În plus, interfața bazată pe web a 
făcut implementarea atât de ușoară“.

Dincolo de caracteristicile produsu-
lui, Honeywell a lucrat cu integratorul 
său, Structure Works, și ceilalți integra-
tori ai PepsiCo, pentru a ajuta la securi-
zarea informațiilor și la coordonarea cu 

Studiu de caz pentru controlul accesului
clientul pentru a oferi asistență în timp 
real, atât în timpul procesului de selec-
ție, cât și după.

„Asistența este adevărata afacere a 
Honeywell“, adaugă Reed. „În orice mi-
grare, există o mulțime de variabile din 
care multe pot merge prost. De aceea, 
există o responsabilitate enormă între 
vânzător, producător și utilizatorul fi-
nal. Și sincer vorbind, nu am avut niciun 
eșec semnificativ în cei trei ani de mi-
grare la Pro-Watch, ceea ce nu se poa-
te spune despre software-ul anterior“.

Beneficiile

„Interacțiunea cu software-ul de 
control acces a devenit ceva obișnuit“, 
a explicat Reed. „Aveți nevoie într-ade-
văr de o evaluare adecvată pentru a 
face diferența între ele. Luând în consi-
derare toate aspectele, diferențierea se 
va face întotdeauna când vine vorba 
de service și asistență. Nu am vrut să 
continuăm să eliminăm și să înlocuim“.

Software-ul Honeywell Pro-Watch a 
fost selectat deoarece ajută companii 
precum PepsiCo să îndeplinească cele 
mai stricte cerințe de conformitate, re-
duce costul total de proprietate și oferă 
flexibilitate și scalabilitate superioare.

Foarte important, Honeywell susține 
calitatea implementărilor prin colabo-
rarea cu integratorii ce trec continuu 
printr-un proces de certificare extins și 
riguros. „Suntem capabili să valorifi-
căm hardware-ul existent pe măsură ce 
sistemul s-a extins“, a adăugat Michael 
Villano de la Structure Works, un inte-
grator de sisteme din New York și unul 
dintre cei trei integratori Platinum Ho-
neywell ce susțin acum PepsiCo. „Sca-
labilitatea este cheia, aici, pentru ceea 
ce făcea PepsiCo în facilitățile lor“.

Software-ul Pro-Watch permite, de 
asemenea, companiei să ofere mana-
gementul sistemului de securitate de la 
distanță pentru badge-uri, raportarea 
și monitorizarea alarmelor și a eveni-
mentelor. În plus, soluția Pro-Watch 

permite folosirea mai multor tipuri de 
cititoare.

„Îmi place hardware-ul la care se 
conectează aceste cititoare de car-
duri“, a spus Karen Hudgins, Global 
Security Application Engineer (Inginer 
pe Aplicații Globale de Securitate) la 
PepsiCo, care a lucrat în parteneriat cu 
Reed pentru a implementa Pro-Watch. 
„În plus, este un software pentru Win-
dows. Ce bine este asta!“. O caracte-
ristică majoră a Pro-Watch care a fost 
atractivă pentru echipa de securitate 
PepsiCo a fost extinderea sa cu funcți-
onalități pe care le putem implementa 
după cum este necesar, cum ar fi Logi-
cal Device Exceptions (Excepții Dispo-
zitivelor Logice).

O caracteristică unică a Pro-Watch 
este dată de Logical Device Exceptions 
(Excepțiile Dispozitivelor Logice), care 
introduce capabilitatea de a gestiona 
nivelul de acces pe baza rolurilor indi-
viduale din cadrul unei organizații.

Cu funcționalitatea Logical Device 
Exceptions (Excepțiile Dispozitivelor 
Logice), software-ul permite adminis-
tratorului să acorde, să revoce sau să 
șteargă accesul cardului la Logical De-
vices (Dispozitive Logice) – orice dispo-
zitiv de intrare, cum ar fi un cititor de 

carduri sau un dispozitiv de ieșire pre-
cum o ușă. Practic, dispozitivele cu 
care interacționează persoanele. Acest 
lucru economisește timp, deoarece ofi-
țerul de securitate poate căuta un dis-
pozitiv logic oriunde, în orice locație, 
poate genera o listă de persoane asoci-
ate cu acel dispozitiv și poate ajusta ni-
velele de acces (privilegiile) ale unui uti-
lizator prin selectare și clic. Reed, în 
calitate de autor și manager al standar-
delor de inginerie de securitate la 
Pepsi Co, și-a transformat operațiunea 
în centrul de excelență pentru securitate.

În concluzie, el vă va spune: „Niciun 
software nu poate prezice evenimente. 
Chiar ai nevoie de oameni care să re-
acționeze rapid, eficient“. De aceea, 
cea mai mare problemă pe care 
Pro-Watch a rezolvat-o pentru PepsiCo 
a fost predictibilitatea serviciului.

După cum notează Reed, „Serviciul 
este întotdeauna problema. Vreau să 
știu că produsul poate fi instalat și este 
instalat. Și că funcționează și va conti-
nua să funcționeze și să nu fie scos din 
uz brusc. Integratorii noștri, Honeywell 
și echipa noastră internă au creat un 
«triunghi de încredere» și au fost toți 
parte integrantă a implementării cu 
succes a Pro-Watch“.

https://www.security.honeywell.com/ee/pro-watch-integrated-security-suite
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În timp ce doar designul robust al 
PC-urilor industriale ale companiei asi-
gură deja un nivel ridicat de disponibi-
litate, Beckhoff își extinde acum porto-
foliul de produse pentru a bifa încă o 
casetă cu componenta TwinCAT Con-
troller Redundancy (TF1100). Această 
soluție bazată în întregime pe software 
permite ca două PC-uri industriale 
standard care rulează același program 
PLC să funcționeze ca și controlere re-
dundante în doar câțiva pași simpli. 

O conexiune de rețea suplimentară, 
de înaltă performanță, între cele două 
controlere, asigură sincronizarea nece-
sară. În acest caz se utilizează Ethernet 
standard, astfel încât nu sunt necesare 
componente hardware dedicate. Cu un 
efort minim, se asigură astfel că numai 
unul dintre cele două PC-uri industriale 
adresează componentele fieldbus la un 
moment dat și că programele de con-
trol sunt executate simultan pe ambele 
calculatoare. Această sincronizare este 
condiția prealabilă de bază pentru a 
schimba sistemul primar PC industrial 
principal în caz de defecțiune fără a 
pierde nicio informație.

Alte metode de redundanță 

Pe lângă redundanța controlerului, 
software-ul EtherCAT Redundancy 
(TF6220), bine stabilit, protejează îm-
potriva defecțiunilor cauzate de cone-
xiunile defectuoase ale cablurilor. 
Modulele I/O sunt conectate prin două 
cabluri separate, care ar trebui să fie 
așezate în mod ideal în locații diferite. 
În timp ce EtherCAT Redundancy se 
referă la comunicarea de la controler 

la fieldbus, protocolul TwinCAT Pa-
rallel Redundancy Protocol (PRP, 
TF6230) oferă acum, de asemenea, 
redundanță a cablurilor pentru comu-
nicarea Ethernet în conformitate cu 
IEC 62439-3 către sisteme de nivel su-
perior, cum ar fi MES sau sisteme HMI 
decuplate. Protocolul definește o co-
nexiune de rețea redundantă și trans-
parentă, care poate fi monitorizată și 
diagnosticată în TwinCAT.

TwinCAT 3 Redundancy oferă posi-
bilitatea de a crește disponibilitatea cu 
trei produse diferite pentru o gamă 
largă de sarcini diferite. 

TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 
oferă o conexiune redundantă la nivel 
de fieldbus pentru a facilita comunica-
rea cu nivelul I/O. Protocolul TwinCAT 
3 Parallel Redundancy Protocol (PRP) 
poate fi utilizat la nivelul MES (Manu-

facturing Execution System), precum 
și pentru comunicarea orizontală între 
diferite sisteme. TwinCAT 3 Controller 
Redundancy (Redundanță controler) 
este o nouă caracteristică care crește 
disponibilitatea PLC-ului în sine.

Soluția bazată pe software protejează timpul de funcționare a instalației prin funcționarea redundantă a sistemului 
de control. Disponibilitatea instalațiilor joacă un rol crucial, în special în industria de procesare, astfel încât 
este vitală integrarea redundanței în proiectele de tehnologie de automatizare. Acesta este motivul pentru care 
Beckhoff și-a mărit gama extinsă de soluții pentru a include și o soluție software pentru funcționarea redundantă a 
controlului: TwinCAT Controller Redundancy. 

Redundanța controlerului TwinCAT: 
Redundanța controlerului cu componente 

hardware standard

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

TwinCAT Controller Redundancy protejează timpul de funcționare a instalației  
prin funcționarea redundantă a controlului folosind componente standard

Sistemul autolaborator PRIMEON 
redefinește stadiul tehnicii, fiind o so-
luție completă pentru localizarea de-
fectelor din cabluri inclusiv cu opțiuni 
de test și diagnoză VLF. 

PRIMEON este livrat cu un reflecto-
metru TDR încorporat de tip Teleflex®, 
o unitate de test a izolației, o sursă de 
înaltă tensiune CC puternică, un gene-
rator de undă de șoc pe mai multe do-
menii pentru localizarea defectelor cu 
digiPHONE+2, un sistem de ardere de 
înaltă frecvență pentru conversia de-
fectelor și un set de metode de defec-
toscopie standard plus cele bazate pe 
unde tranzitorii. Totul este operat 
 dintr-o singură unitate de control cen-
tralizat pe care rulează interfața gra-
fică cu utilizatorul.

Deoarece defectele cu impedanță 
scăzută, cele cu impedanță mare și 
cele intermitente au caracteristici spe-
cifice diferite, nu orice metodă de lo-
calizare a defectelor este aplicabilă 
tuturor claselor de defect. Fiecare 
metodă are propriile sale avantaje, 
dezavantaje și limitări. Cea mai bună 
abordare pentru a fi eficient în găsirea 
defectelor pe cablurile subterane este 
să nu aveți doar un singur instrument, 
ci o întreagă „cutie de instrumente“, cu 
o multitudine de metode care se com-
pletează reciproc. Numai atunci tehni-
cienii vor avea întotdeauna la îndemâ-
nă unealta potrivită care se potrivește 
cel mai bine situației reale din fața lor.

PRIMEON este un sistem centralizat 
pentru localizarea defectelor care ofe-
ră următoarele tehnologii individuale 
pentru găsirea cu succes a acestora: 
măsurarea rezistenței de izolație, me-
tode bazate pe reflectometrie în dome-
niul timp TDR și unde tranzitorii, locali-
zare magneto-acustică prin undă de 
șoc, încercarea mantalei, identificarea 
defectelor, test cu tensiune continuă 
înaltă (DC hipot), arderea/condiționa-
rea defectelor. În plus față de metodele 
de bază pot fi adăugate opțiuni privind 
încercări cu tensiune VLF, diagnoza 
PD, măsurare Tan Delta, care aduc și 
mai multă valoare gamei de operațiuni 
în care sunt angajați tehnicienii care se 
ocupă de mentenanța rețelelor de ca-
bluri. Un avantaj extraordinar al achizi-
ționării oricărui instrument/sistem de 
test de la Megger este că suntem alături 
de dumneavoastră și după achiziția lui. 
Avem o expertiză tehnică largă și apro-
fundată, cunoștințe de aplicare și ex-

periență în domeniu pe care le putem 
împărtăși cu toții.

Siguranța în muncă și condițiile de 
lucru sigure sunt esențiale pentru noi și 
beneficiarii noștri. Prin urmare, echipa-
mentele Megger sunt concepute pentru 
a fi cele mai sigure de pe piață. Primeon 
nu face excepție de la aceasta. Îndepli-
nește cerințele stricte ale EN 
50191:2010, VDE 0104:2011 și ale al-
tor standarde. Echipat cu un circuit de 
monitorizare a conexiunii la masă 
(F-Ohm) și un circuit de monitorizare a 
potențialului de atingere (F-U), Primeon 
este o piatră de hotar și cel mai com-
pact sistem de localizare a defectelor, 
cu cele mai înalte standarde de securi-
tate de pe piață, de departe.

 PRIMEON  
– Referința pentru autolaboratoarele 

compacte de defectoscopie

Megger Germany GmbH
Reprezentanța în România:  

info.ro@megger.com, ro.megger.com
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Descentralizarea nu se referă doar la 
un singur produs sau la produse indivi-
duale, ci trebuie gândită la nivel de sis-
tem. Astfel, potențialul de eficiență 
poate fi identificat doar printr-o anali-
zare, planificare și instalare cuprinză-
toare și se poate pune în valoare maxi-
mumul automatizării. Doar prin inte- 
grarea inteligentă într-un sistem global, 
un produs devine o soluție. Datorită in-
teracțiunii dintre toate elementele indi-
viduale, transformarea digitală va fi 
adoptată la nivel profesionist. 

Module master IO-Link

IO-Link reprezintă Plug-and-Play în 
ceea ce privește instalarea în dome-
niul tehnicii de automatizare. În speci-
al în contextul unor procese și instalații 
de producție din ce în ce mai comple-
xe, în care se colectează și se face le-
gătură între din ce în ce mai multe 
date, standardul de comunicare pre-
supune o transparență maximă, de la 
nivelul senzor-actuator până în Cloud. 
Noile module de bus de câmp IP67 
MVK Pro și IMPACT67 Pro reprezintă 
inovații complete. Au 8 porturi master 
multifuncționale, iar datorită conec-
toarelor cu ștecher M12 codificate L 
pot produce curenți cu valori ridicate 
și servesc protocoalele Ethernet PRO-
FINET, EtherNet/IP și EtherCAT. 

Soluții de instalare Vision

Prelucrarea industrială a imaginilor 
devine din ce în ce mai importantă în 
domeniul producției industriale și al 
logisticii. Cu soluțiile modulare Plug & 
Play de la Murrelektronik, sistemele 
Vision nu doar că se pun în funcțiune 
rapid și în mod flexibil. Modulele ofe-

Transformarea digitală 
elimină panoul de comandă

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

Transformarea digitală în domeniul automatizărilor înaintează cu pași repezi. Viitorul se concentrează 
din ce în ce mai mult pe latura software, ceea ce aduce cu sine noi provocări. Murrelektronik se 
concentrează de ani de zile pe digitalizare și dezvoltă toate produsele hardware necesare pentru 
transformarea digitală (module de bus de câmp, switch-uri, surse de alimentare, IO-Link, cabluri și 
conectori) și are experiență solidă în domeniul software cu know how-ul privind geamănul digital.

ră și posibilitatea unei diagnosticări 
cuprinzătoare și detaliate, având ast-
fel un impact major asupra disponibi-
lității instalației.

Sistemul de automatizare Vario-X

Datorită sistemului de automatizare 
descentralizat Vario-X, panoul de co-
mandă devine de domeniul trecutului. 
Vario-X aduce senzorii și actuatorii în 
universul direct al utilajelor și asigură, 
la integrarea impecabilă a servopro-
pulsiilor descentralizate, un manage-
ment fiabil al tensiunii, semnalului și 
datelor. Instalația automatizată cu Va-
rio-X are încă de la început un geamăn 
digital. Imaginea digitală 1:1 conține 
toate funcțiile și parametrii utilajului și 
instalației originale și poate fi prezen-
tată prin intermediul realității augmen-
tate în hala de producție. Geamănul 
digital are, de asemenea, o contribuție 
importantă în ceea ce privește întreți-
nerea predictivă în timpul funcționării. 
Datorită introducerii inteligenței artifi-
ciale, anomaliile de pe parcursul pro-
cesului pot fi identificate și pot fi iniți-
ate în timp util măsuri în vederea 
remedierii lor. Astfel, se economisesc 
nu doar bani și timp în momentul pla-
nificării, ci și în cel al instalării în incin-
tă sau service. 

Conector cu ștecher MQ15

Utilajele și instalațiile au nevoie de 
putere și este nevoie de soluții simple 
pentru a le aproviziona cu energie. 
Conectorii din seria MQ15, rezistenți 
la apă și praf, sunt ușor de instalat da-
torită conexiunii rapide fără instru-
mente. Sunt perfecți pentru conecta-
rea motoarelor asincrone și trifazate. 
Valorile ridicate de transmitere a cu-
rentului (până la 16A sarcină continuă) 
la o tensiune de până la 600 V c.a. 

oferă, prin urmare, o gamă largă de 
aplicații. 

Instalare cu sistem și concept

Luând în considerare întregul sistem 
poate crește nivelul de economisire în 
timpul instalării și pot fi evitate erorile 
de instalare. Calea către transforma-
rea digitală reprezintă întotdeauna un 
tandem între digitalizare și un concept 
de instalare eficient dezvoltat în cadrul 
sistemului global.

Datorită digitalizării, utilajele și instalațiile devin adaptate la cerințele viitorului

Noile module de bus de câmp IP67 MVK Pro și IMPACT67 Pro

Sistemul de automatizare Vario-X

Conector cu ștecher MQ15

Soluții de instalare Vision
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la potențiale modificări sau întreruperi 
ale rețelei.

La nivelul stației, acest lucru este 
util pentru zonele în care nu există mă-
surători de date disponibile, deoarece 
acționează ca un geamăn digital care 
stochează date despre toate fluxurile 
de energie electrică din stație. Având 
în vedere creșterea semnificativă a da-
telor transmise către un sistem central 
de control și achiziție de date (SCADA) 
al dispeceratului, datorită unor surse 
de energie mai noi și mai variate și a 
monitorizării nivelului de joasă tensiu-
ne, volumul de date poate fi prea mare 
pentru a fi procesat la nivel central și, 
prin urmare, un calcul prealabil des-
centralizat al fluxului de sarcină poate 
fi benefic.

Calculator de flux de sarcină

Pentru o analiză precisă și fiabilă a 
fluxului de sarcină în peisajul energetic 
în schimbare, un sistem de manage-
ment al distribuției (DMS) este esențial 
pentru optimizarea operațiunilor din 
substații. Soluția zenon Energy Edition 

de la COPA-DATA a fost dezvoltată 
pentru a răspunde nevoilor în evoluție 
ale furnizorilor de energie și este echi-
pată cu funcții DMS. Aceasta dispune 
de un calculator de flux de sarcină 
(LFC) care primește valori măsurate 
de la dispozitivele electronice inteli-
gente (IED) din cadrul substației și cal-
culează distribuția energiei. LFC furni-
zează apoi date privind punctele 
predefinite din rețea în care nu există 
măsurători disponibile, iar aceste date 
pot fi apoi transferate către SCADA de 
dispecerizare, dacă este necesar. In-
formațiile suplimentare colectate de 
sistem permit managerului de stație să 
încorporeze sugestii bazate pe mașini 
în procesele din substație. LFC este 
independent de hardware și ușor de 
integrat în operațiunile de stație și de 
rețea și este compatibil cu toate echi-
pamentele energetice existente, ceea 
ce îl face o soluție ideală pentru orice 
furnizor de energie.

Datele obținute de la LFC pot ajuta 
operatorii și inginerii să gestioneze o 
rețea mai sigură și mai eficientă, deoa-
rece pot prezice potențialele condiții 

de suprasarcină, care pot fi apoi re-
zolvate. De asemenea, permite o mai 
bună vizualizare a întregii rețele sau a 
substației, deoarece liniile nemăsura-
te, care în mod normal ar fi „puncte 
oarbe“, pot fi setate ca puncte de mă-
surare, oferind operatorului o mai 
bună conștientizare a situației. Utiliza-
rea unui LFC descentralizat reduce, 
de asemenea, sarcina de lucru a 
 SCADA de dispecerizare centralizată 
și îmbunătățește eficiența generală.

Având în vedere obiectivele ambiți-
oase în materie de climă la nivel mon-
dial, mixul energetic va continua să se 
diversifice. Gestionarea operațiunilor 
de rețea și de stații într-un peisaj ener-
getic din ce în ce mai complex, cu 
 surse variate, reprezintă o provocare, 
însă alegerea soluțiilor software po-
trivite poate asigura furnizorilor de 
energie o operațiune pregătită pentru 
viitor.

Începând cu 2020, aproape 38% 
din energia electrică a Europei provi-
ne din surse regenerabile, cum ar fi 
energia eoliană, hidroelectrică, din bi-
omasă și solară. Operarea și monito-
rizarea unei substații nu este o sarcină 
ușoară, mai ales că mixul energetic 
global continuă să se diversifice pen-
tru a înde plini obiectivele climatice și 
gama de surse de energie diferite 
continuă să crească. Operatorii de 
stații se confruntă cu noi provocări le-
gate de creșterea cererii de energie, 
de variabilitatea surselor de energie și 
de un număr mai mare de intrări și, ca 
atare, este necesară o monitorizare 
mai strictă. O parte din aceasta este 
reprezentată de analiza fluxului de 
sarcină – o analiză numerică a fluxului 
de energie în sistemele interconecta-
te. Datele privind fluxul de sarcină 
oferă informații cheie în timp real des-
pre starea rețelei, care pot sprijini ex-
tinderea și luarea deciziilor.

Cheia pentru detectarea și citirea 
datelor de flux

Extinderea surselor de energie mai 
diverse și mai volatile face ca gestio-
narea rețelei să fie mai complexă și 
mai puțin previzibilă. Stațiile, precum 
și componentele importante și compli-
cate pe care le conțin, necesită o mo-
nitorizare constantă și eficientă și o 
analiză a fluxului de energie pentru a 
asigura performanța și pentru a le 
proteja împotriva acestei imprevizibili-
tăți. Este esențial să se poată detecta 
și citi datele privind fluxul de energie 
pentru a întrerupe alimentarea ele-
mentelor lor în cazul unor supratensi-
uni dăunătoare, dar nu orice măsură-
toare anormală indică o defecțiune. 
Parametrizarea releelor de protecție 
pentru a preveni deteriorarea elemen-
telor valoroase și pentru a evita, de 
asemenea, aceste falsuri pozitive din 
cauza citirilor imprevizibile poate fi un 

exercițiu de echilibru dificil, dar reali-
zarea cu precizie a acestuia poate îm-
bunătăți disponibilitatea.

Prevenirea reacțiilor în lanț

Utilizarea calculelor fluxului de sar-
cină este o modalitate eficientă de a 
depăși aceste provocări. Un calcul al 
fluxului de sarcină ia măsurători de 
date de la toate intrările și ieșirile sta-
ției și calculează distribuția puterii ac-
tive și reactive, luând în considerare 
parametrii electrici, cum ar fi rezis-
tența. De asemenea, poate oferi infor-
mații despre traseele nemăsurate și 
despre efectele potențiale ale acțiuni-
lor de comutare. Acest lucru poate 
contribui la prevenirea reacțiilor în lanț 
în cazul unor suprasarcini limită. La ni-
vel de rețea, aceasta oferă o imagine 
de ansamblu a distribuției sarcinii pe 
întreaga rețea și informează cu privire 
la evenimentele care pot avea loc sau 

Analiza fluxului de sarcină 
pentru managementul stațiilor

Diversificarea mixului energetic global a adus noi provocări pentru operatorii de stații. Colectarea și 
utilizarea eficientă a datelor este valoroasă pentru monitorizare și control, iar datele exacte privind 
fluxul de sarcină sunt esențiale pentru susținerea operațiunilor de rețea.

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

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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5.15 PM 
DISCUȚIE CU COLEGII

6.30 PM 
TIMP PENTRU FAMILIE

SUNO

CA SĂ TE BUCURI 
DE FIECARE CLIPĂ

LEGRAND LANSEAZĂ SUNO, 
    o gamă completă de aparataj de câmp

Grupul Legrand, specialistul global în infrastructuri electrice 
și digitale, anunță lansarea SUNO, o gamă completă de 
aparataj de câmp, concepută pentru a oferi o notă distinctă 
fiecărei locuințe prin designul discret și elegant, dar și 
eficacitate, prin funcționalitățile multiple pe care le cuprinde.

Gama SUNO păstrează în ADN fiabilitatea și robustețea pe 
care le avea atunci când a apărut prima dată pe piață în 2003, 
aducând în prezent funcții și comenzi inovatoare pentru o 
nouă experiență de utilizare. 

Cunoscută ca o gamă atemporală și minimalistă, noul SUNO 
promite un design modern și soluții multiple ce răspund 
tendințelor actuale, dar și instalare rapidă și intuitivă, totul la 
un preț competitiv. Reușește astfel să satisfacă chiar și cele 
mai exigente cerințe ale consumatorilor, apărute în urma 
unui context actual cu orientare categorică spre progres și 
inovație.

Noua gamă SUNO are o personalitate subtilă, ce permite crearea 
unei ambianțe aparte în fiecare încăpere, punând la dispoziție 3 
finisaje și 8 rame cu diferite texturi pentru un aspect complet care 
se integrează cu discreție deplină în orice stil. Astfel, utilizatorii au 
posibilitatea să-și exprime personalitatea cu ajutorul produselor 
SUNO, fiecare locuință căpătând amprenta sa personală.

Thermostat Roller shutter control

SUNO: BUCURĂ-TE DE LIBERTATEA DE A ALEGE 
Unul dintre punctele forte ale colecției SUNO este reprezentat de gama completă de 
comenzi, cu funcționalități optimizate pentru un confort crescut și economie de energie, 
pentru interior, dar și exterior: prize, întrerupătoare, variatoare, produse dedicate 
conexiunilor audio/video, dispozitive etanșe.

Thermostat Roller shutter control

SUNO: UN STIL CARE ÎȚI SEAMĂNĂ 



SUNO: 
LOCUINȚA TA CONECTATĂ, UȘOR ACCESIBILĂ!
  
Cu SUNO with Netatmo, o casă inteligentă este accesibilă fiecăruia prin comenzi vocale 
și tactile și este ușor de utilizat și instalat datorită întrerupătoarelor și prizelor conectate 
ce înlocuiesc rapid echipamentele existente. În orice moment, se pot crea noi scenarii de 
utilizare, de la personalizarea luminilor, până la comanda storurilor. 
Noile soluții oferă posibilitatea utilizatorilor de a monitoriza consumul și de a face economie 
la energie, protejând astfel mediul înconjurător. Aplicația Home + Control permite 
monitorizarea consumului extrem de detaliat: într-un anumit moment sau într-un interval de 
timp, la un anumit corp de iluminat sau aparat casnic sau la toate aparatele din locuință.

Designul ergonomic ce conține suport cu ramă metalică rigidă și diagramă de cablare marcată 
pe partea din spate a mecanismului, permite o instalare simplă și intuitivă în doar 3 pași.

SUNO: INSTALARE RAPIDĂ ȘI INTUITIVĂ 

O CASĂ CONECTATĂ
CU CONTROL VOCAL...

CARE POATE FI
CONTROLATĂ DE LA DISTANȚĂ!

Glisează 
Aplicația Home + Control:
oriunde ești, controlează-ți 
locuința cu vârful degetelor, 
de pe tabletă 
sau smartphone. 

Atinge
Întrerupătoarele 
conectate, cu fir sau 
fără fir, sunt întotdeauna 
gata să răspundă la 
comenzile tale prin 
atingere.

Vorbește
Și mai simplu, 
controlează-ți locuința 
prin voce, cu Google 
Assistant, Alexa sau Siri. 

Notificare
Primești notificări în caz de 
evenimente neașteptate: 
defecțiune, consum excesiv, 
pană de curent etc. 



New Style și England Style: Aceste două noi serii de la ave sunt dedicate celor 
mai pretențioși clienți și este o ofertă distinctă pentru cei ce iubesc detaliile. 
Odată cu angajamentul nostru puternic față de tehnologia de vârf, ne-am 
concentrat în mod special pe design. Estetica rafinată și unică, materiale de 
calitate, care combină tradiția și inovația, subliniază potrivirea interiorului casei 
cu stilul celui care o locuiește, marcând o adevărată semnătură de personalitate.

Arad Gamanor ABY 
Arad PRIMA PLUS
Alba-Iulia Gido Grup
Bacău Vladis 
Botoșani Roservice
Brăila LUXIRIAN COMPANY SRL
București TRIVOLT DISTRIBUTION
București ALBORA CONCEPT
București CromaLight
București Downtown Victoria
București Top Light Design 
București  ELECOM DISTRIBUTION 
Chișinău Bricomol 
Cluj HOBBYMAG
Cluj, București ELECTRIC GROUP
Craiova LUMILUX COM
Focșani SARMIS COMEX 
Galați DIAMSES SRL
Oradea Rodan Prest
Piatra-Neamț Ideea Luce (Braco)
Roșiori de Vede POL ELECTRO FONDA
Sibiu, Satu-Mare, Baia-Mare, Cluj Neon Lighting Cluj
Târgu-Jiu ELECTROJUL
Timișoara Zappgrid SRL

Un nou început, 
o nouă eră

www.ave.it www.ave.it

International Trademark registration
n° 330600-942905-327040

International Trademark registration
n° 330600-942905-327040

Ave este o companie italiană de avangardă în industria internațională a producției de aparataj electric și a echipamentelor 
electronice de înaltă calitate. Fondată în 1904, compania a fost întotdeauna o formatoare de soluții inovatoare în conformitate 
cu cerințele pieței și și-a îmbunătățit în mod constant gama de produse și tehnologia unităților sale de producție.
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Motoarele electrice sunt o necesita-
te în lumea de astăzi. 

Acestea trebuie să antreneze pom-
pe în mod fiabil lichide și să transporte 
materiale grele.

Limitarea curentului de pornire și 
controlul în cuplul de pornire sunt 
funcții oferite pentru controlul motoa-
relor adaptate aplicației dvs.

Echipate cu cea mai înaltă funcțio-
nalitate, softstartele SIRIUS 3RW55 
de înaltă performanță efectuează, de 
asemenea, proceduri dificile de porni-
re și oprire la un cost minim pentru 
planificare, inginerie, punere în funcți-
une și monitorizare. Software-ul 
 SIRIUS Soft Starter ES vă permite să 
parametrizați, să monitorizați și să 
 diagnosticați rapid și ușor. 

Parametrii dispozitivului 3RW55 pot 
fi setați direct de pe un PC sau laptop 
și transferați în soft-starter printr-un 
cablu Ethernet și interfața locală inte-
grată a HMI.

Testați-l! Kitul de pornire conține 
tot ce aveți nevoie.

Funcții inteligente și integrate ale 
noii generații de dispozitive, inclusiv:

Inversarea sensului  
și controlul vitezei de fluaj

Parametrizare automată

Curățarea pompei

Frânare

Monitorizarea stării

Kit de pornire:
Sirius 3RW55 soft starter

Testați noua generație  
– la fel de versatilă  

ca aplicația dvs.  
siemens.com/softstarter

Scanați codul și 
comanda dvs.
kit de pornire

Kit de pornire „SIRIUS 3RW55 Soft Starter“, cod de produs: 3RW5951-1ES04

Despachetați kitul de pornire, conectați-l,  
instalați software-ul și parametrizați!

Unitate de alimentare cu curent continuu de 24 V
Funcționarea continuă a soft-starter-ului cu unitatea de alimentare atașată trebuie monitorizată. 
Urmați instrucțiunile producătorului unității de alimentare cu energie electrică. 
Unitatea de alimentare poate fi utilizată doar cu soft-starter-ul 3RW5513-1HA04.

SIRIUS Soft Starter ES V17 Professional 
Cerințe de sistem:
Win 7 SP1, Win 10 - 64 Bit; Win Server 2012 R2 Std, 
Win Server 2016 - 64 biți

Cod de produs: 3ZS1320-6CC13-0YA5

Cablu Ethernet, 2 metri

Sirius 3RW55 Soft Starter 200 – 480 V, 13 A,
24 V AC/DC, Terminale cu șurub

Cod de produs: 3RW5513-1HA04

Cablu de conectare de joasă tensiune, de 2 metri

Testați cât de ușor este  
să parametrizați soft-starterul 

pentru aplicația dvs.

• Făcute din oțel inoxidabil 304
• Caracteristică de blocare fără demontare
• Rezistente la coroziune, intemperii și temperaturi ridicate
• Rezistență chimică excelentă
• Se utilizează în mod obișnuit pe vapoare, în tuneluri, mine și în 

întreaga industrie petrochimică

Coliere metalice de seria MBT
Ideale pentru medii dificile

Alegeți siguranța. Alegeți rezistența. Alegeți HellermannTyton.

Garantează siguranță 
maximă și rezistență la 
incendiu în medii dificile

Coliere de 
cabluri 
metalice

Scanați codul din dreapta și contactați experții 
HellermannTyton locali pentru detalii suplimentare relevante 
pentru aplicația dvs.:

Sunteți interesați de informații de primă mână?

www. HellermannTyton.com/ro

Pentru detalii 
scanați:
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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.: +40 349 403228; +40 349 403210; +40 349 403269
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.

Eficiența energetică a 
rețelelor de telecomunicații

De-a lungul istoriei, societățile au 
trecut treptat de la o singură sursă de 
energie – să zicem, de la lemn la căr-
bune. Acum, în decurs de doar câteva 
decenii, țări din întreaga lume lucrează 
pentru a înlocui combustibilii fosili cu 
energie cu zero emisii de carbon din 
surse curate, cum ar fi energia eolia-
nă, solară și hidro, pentru a opri creș-
terea fără precedent a temperaturii 
cauzată de emisiile de carbon prove-
nite de la combustibilii fosili. Tranziția 
are loc, în prezent, în principal în sec-
torul energetic, unde energia din surse 
regenerabile reprezintă 26% din pro-
ducția de energie electrică la nivel 
mondial. Decarbonizarea sistemului 
energetic înseamnă utilizarea de mai 
multă energie electrică, pentru a sa-
tisface nevoile noastre energetice – in-
clusiv pentru transport și încălzirea și 
răcirea clădirilor.

Cererea de energie electrică va 
crește pe măsură ce ne îndepărtăm de 
utilizarea combustibililor fosili și va fi 
resimțită în toate domeniile, de la sec-
torul construcțiilor, transporturilor 
până la cel al comunicațiilor și transfe-
rului de date. Pe măsură ce noile teh-
nologii precum 5G sunt lansate și se 
utilizează tot mai mult IoT, edge com-
puting, iar lucrul de acasă continuă să 
crească, oamenii se așteaptă la cone-
xiuni de mare viteză, latență scăzută și 
disponibilitate continuă. Construirea 
unei rețele de telecomunicații care să 
răspundă acestor cerințe necesită 
cantități mari de cablare, dar trebuie 
să respecte și toate aspectele legate 
de cost și de mediu. Cheia pentru ac-
cesarea internetului și pentru utilizarea 
serviciilor acestuia sunt rețelele de ac-
ces de mare viteză. Aceste rețele de 
acces se bazează pe tehnologii diferi-
te, cum ar fi DSL sau DOCSIS, și pe 
infrastructuri separate, cum ar fi re-
țeaua telefonică sau hibridă coaxială 
de fibră. Pe lângă acestea au fost dez-
voltate sisteme complet noi, cum ar fi 
Fiber to the Home (FTTH), bazate pe 
infrastructuri de fibră optică.

Legătura dintre consumul de ener-
gie, selectarea cablului pentru crește-

rea densității, reducerea emisiilor de 
carbon și a costurilor și impactul teh-
nologic al diferitelor tehnologii de ac-
ces asupra infrastructurii reale și a 
consumului de energie derivat a fost 
analizată într-un studiu pe scară largă 
a trei tehnologii de acces dintr-o regi-
une existentă:
 VDSL2-Vectoring
 HFC cu DOCSIS 3.0
 FTTH – GPON
Studiul poate oferi un răspuns pen-

tru luarea în considerare și evaluarea 
cerințelor energetice ale diferitelor 
tehnologii de acces în bandă largă. 
Acesta compară consumul de energie 
a trei tehnologii de acces în bandă lar-
gă. Modelul utilizat pentru studiu a 
fost o regiune formată din șase muni-
cipalități cu o populație de 56.700 și 
25.311 posibili abonați pentru care 
s-a considerat că toți posibilii abonați 
vor fi conectați la internet.

Performanța legată de eficiența 
energetică este un element cheie pen-
tru compararea diferitelor tehnologii 
de acces. Un alt element important 
este numărul de elemente active ale 
rețelei și locația lor.

Toate tehnologiile de acces necesită 
un număr minim de elemente de rețea 
pentru a putea realiza accesul la inter-
net pentru abonat. 

Figura de mai sus ilustrează dezvol-
tarea numărului de elemente active în 
raport cu rata de transfer de date pen-
tru tehnologiile respective. Devine clar 
că tehnologiile bazate pe cupru, xDSL 
și HFC, au o creștere semnificativă a 
elementelor de rețea active. Această 
creștere se încheie numai atunci când 
fiecare client este direct conectat prin 
fibră (FTTH/B), tehnologie care nu are 
nevoie de elemente active suplimenta-
re datorită avantajelor rețelei de distri-
buție prin fibră optică. 

Tehnologiile FTTH sunt singurele 
care nu trebuie să își adapteze structu-
ra rețelei pe termen mediu și lung  
pentru a răspunde cerințelor crescute 
pentru transferul de date. 

Ca o concluzie, rețeaua FTTH – 
GPON este cea mai eficientă rețea de 
acces. Tehnologiile FTTH sunt mai 
durabile decât rețelele FTTC în fieca-
re scenariu – la nivel național, urban, 
rural – și pentru aproape fiecare rată 
de capacitate.

Contactați-ne pentru detalii:
Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. 

Tel.: +40 349 403228;  
+40 349 403210; +40 349 403269

E-mail: infocables-ro@prysmiangroup.com
www.prysmiangroup.ro
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DF-SEN0470: Senzor de dioxid de sulf – SO2
Dioxidul de sulf este utilizat ca și conservant alimentar, 

în vinuri, gemuri și alte preparate. Este, de asemenea, re-
zultatul arderii combustibililor fosili. Concentrația acestuia 
ar trebui monitorizată, printre altele, în încăperile în care 
are loc arderea cărbunelui.

DF-SEN0471: Senzor de dioxid de azot – NO2
Detectarea dioxidului de azot se realizează cel mai frec-

vent în două cazuri: în industria automobilelor, atunci când 
se analizează gazele de eșapament produse de motoarele 
cu combustie, și în silozurile în care sunt depozitate cereale 
(cerealele în descompunere pot duce la concentrații de NO2 
care sunt dăunătoare pentru oameni).

DF-SEN0472: Senzor de ozon – O3
Ozonul este utilizat pe scară largă în multe procese, în 

primul rând ca germicid. Proprietățile sale dezinfectante 
sunt utilizate pentru dezumidificarea conductelor de aer 
condiționat, pentru sterilizarea încăperilor, a apei potabile 
și a instalațiilor sanitare; ionizatoarele îl produc pentru pu-
rificarea aerului. În toate aceste cazuri, concentrațiile de 
ozon trebuie monitorizate astfel încât să nu depășească ni-
velurile de siguranță.

DF-SEN0473: Senzor de hidrogen – H2
Hidrogenul, deși omniprezent, este un gaz inflamabil, 

astfel încât, ori de câte ori există un risc de supraproducție, 
trebuie să se aibă grijă să se măsoare densitatea H2. Aceas-
ta va include toate spațiile în care metalele reacționează cu 
acizi, precum și electroliza (inclusiv galvanizarea metalelor) 
și spațiile de stocare a energiei, dacă acestea utilizează ba-
terii cu acid sau baterii de hidrură de nichel-metal (NiMH).

DF-SEN0474: Senzor de clorură de hidrogen – HCl
Clorura de hidrogen este unul dintre cele mai comune 

substraturi chimice, care se găsește în natură în principal în 
gazele vulcanice. Este utilizat pentru a produce acid clorhi-
dric. Detectarea acestuia va fi necesară în primul rând în 
timpul sintezelor chimice și în mediul industrial.

DF-SEN0475: Senzor de fluorură de hidrogen – HF
În viața de zi cu zi, riscul de expunere la fluorură de hi-

drogen este neglijabil, însă aceasta reprezintă un pericol 
pentru sănătate, fiind utilizată în multe procese industriale 
(prelucrarea aluminiului, gravarea sticlei, purificarea cuar-
țului), inclusiv în industria petrochimică.

DF-SEN0476: Senzor de fosfură de hidrogen – PH3
Riscul prezenței sale apare în compoziția produselor chi-

mice agricole, fiind utilizat pe scară largă ca pesticid, inclu-
siv pentru gazarea legumelor și fructelor. Este, de aseme-
nea, utilizat pentru deratizare, precum și pentru a combate 
viermii de lemn și ciupercile care pot amenința elementele 
structurale din lemn din construcții.

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

page/45700/senzori-de-gaz-din-seria-gravity-de-la-df-robot/

Senzor concentrație gaz DF-SEN0467

Articolele sunt furnizate ca senzori calibrați, completate 
cu un modul de bază și un cablu de conectare. Datorită dis-
ponibilității unei serii de biblioteci, modulele pot fi utilizate 
cu ușurință în proiecte bazate pe platformele Arduino, 
ESP32 și chiar Raspberry Pi (funcționează atât cu tensiuni 
de 5V, cât și cu tensiuni de 3,3V DC). Comunicarea se face 
prin intermediul uneia dintre cele trei interfețe: analogic, I2 
sau UART serial. Un avantaj suplimentar al acestor produse 
este curentul lor de funcționare redus (aproximativ 5mA), 
ceea ce le permite să fie utilizate în aplicații alimentate cu 
baterii, cum ar fi senzorii BLE la distanță (care utilizează 
tehnologia de comunicare Bluetooth Low Energy).

Senzorii pot fi utilizați în construcția de dispozitive de mo-
nitorizare a calității aerului în industrie, mine, depozite și alte 
spații cu circulație limitată a aerului. De asemenea, acestea 
funcționează bine pentru prototipuri, proiecte de hobby și 
educație: ele oferă o bază excelentă pentru experimente în 
chimie, biochimie sau controlul culturii plantelor.

TME oferă senzori concepuți pentru a detecta următoa-
rele gaze:

DF-SEN0465: Senzor de oxigen – O2
Acești senzori vor fi esențiali în construcția de monitoare 

de calitate a aerului, precum și în aplicațiile de testare a 
gazelor de eșapament (automobile). De asemenea, sunt 
utilizați pentru controlul culturii plantelor.

DF-SEN0466: Detector de monoxid de carbon – CO
Monoxidul de carbon este cunoscut sub denumirea CO. 

Este foarte toxic, inodor și este produs prin arderea cărbu-
nelui și a petrolului. Prin urmare, monitorizarea concentra-
ției sale în aer ar trebui să aibă loc în încăperile cu șeminee, 
aragazuri etc., precum și în garaje auto. 

DF-SEN0467: Senzor de hidrogen sulfurat – H2S
Hidrogenul sulfurat este o altă substanță chimică extrem 

de otrăvitoare. Acesta este emis în timpul descompunerii 
proteinelor – în procesele digestive, precum și în fosele sep-
tice, în depozitele de deșeuri organice etc. Prin urmare, 
senzorul H2S poate fi utilizat pentru a asigura o ventilație 
adecvată în bazinele de canalizare, în spațiile de utilitate, 
precum și în zonele de compostare și de depozitare a guno-
iului de grajd.

DF-SEN0468: Senzor de clor – Cl2
Clorul se găsește în principal în stare volatilă și este un 

compus dăunător pentru sănătate. Este utilizat în dezinfec-
tanți, vopsele și înălbitori. Concentrația de Cl2 din aer ar 
trebui să fie observată, printre altele, în spațiile de depozi-
tare a produselor de curățare, precum și în piscinele aco-
perite.

DF-SEN0469: Senzor de amoniac – NH3
Prezența amoniacului în aer este monitorizată în multe 

cazuri, deoarece acest compus este utilizat pe scară largă 
în industrie: în primul rând în procesele de producție a în-
grășămintelor, dar și în refrigerare. 

Senzori de gaz din seria Gravity 
de la DFRobot

Eficiență energetică și ușor de implementat. 
Oferta TME a fost extinsă cu o serie de senzori de gaz de la DFRobot

Caracteristici:

Tip senzor de concentrație a gazului

Seria producătorului Gravity

Semnal de ieșire analogic, digital (0 sau 1)

Curent ieșire 5mA

Dimensiuni placă 37x32mm

Temperatura de lucru -20...50°C

Umiditate ambientală max. 90%

Interfață Gravity, I2C, UART
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Noile tuburi Philips LED clasa A
Soluția care ajută la scăderea facturilor 

la energie electrică

Ce este, în prezent,  
clasa energetică A?

Pentru a avea reduceri semnifica-
tive la facturile de energie electrică 
și pentru a reduce amprenta de car-
bon, UE a stabilit încă din 2021 noi 
reguli ale etichetelor energetice pen-
tru becuri și alte produse de ilumi-
nat, recunoscute pe scară largă. 

Noua scară este mai strictă și este 
concepută astfel încât doar produse-
le de iluminat cu adevărat calitative și 
eficiente să primească calificativele A 
și B. În prezent, cele mai eficiente 
produse din punct de vedere energe-
tic sunt marcate cu litera A. 

Ce conține noua etichetă? 

Toate sursele de lumină, în special 
becurile LED și corpurile de iluminat, 
vor avea aplicată o etichetă energe-
tică notată cu litere de la A-G. Aceas-
tă etichetă este universală și este dis-
ponibilă în toate țările din Uniunea 
Europeană. 
 Eticheta energetică este mai cla-

ră și cu imagini simple.
 Eticheta indică consumul în 

KWh/1000 de ore. 
 Eticheta are un cod QR, pentru a 

avea mai ușor acces la informațiile 
despre produs.
 Noile și vechile clase nu sunt 

combinate. Conform noilor clasifi-
cări, un bec care avea clasa A++, 
poate acum să facă parte din clasa C 
sau D, dacă nu îndeplinește toate cri-
teriile clasificării.

Facturi mai mici, doar prin înlocuirea 
becurilor clasice cu becuri LED 

Eficiența energetică este doar în-
ceputul unui viitor mai sigur, mai res-
ponsabil. Poți realiza imediat reduceri 
semnificative ale consumului de ener-
gie de până la 70% prin înlocuirea sis-
temului actual de iluminat. Compara-
tiv cu un bec normal, becurile LED 

consumă cu până la 90% mai puțină 
energie electrică, reduce drastic 
efectele secundare negative generate 
de utilizarea becurilor clasice și ne 
ajută în susținerea unui stil de viață 
axat pe principii de sustenabilitate.

Cum putem să avem facturi mai 
mici doar prin înlocuirea becurilor 
clasice cu becuri LED în locuințele 
private? Un bec LED cu tehnologie 

Poți avea facturi mai mici de energie electrică, într-un mod ecologic și prin gestionarea cu moderație  
a kilowaților pe oră. Noile tuburi LED Philips din clasa A reprezintă răspunsul la nevoile tale:  
sunt soluția inovatoare împotriva creșterilor facturilor la energie electrică, cu o durată de viață  
de 100.000 de ore (în comparație cu alte soluții de iluminat care rezistă până la 30.000 de ore).

nouă consumă de cinci ori mai puțin 
decât unul clasic. Dacă într-o locuin-
ță de 70 m2 cu trei camere, două băi, 
hol și bucătărie, stau aprinse 13 
 becuri clasice de 60 wați timp de 
aproximativ 6 ore pe zi, costul unei 
facturi lunare pentru acest aparta-
ment s-ar ridica la aproximativ 145 
de lei, dacă luăm în calcul un preț 
mediu de 1 leu/kilowat. În același 
scenariu și cu același preț pe kilowat, 
dar cu 13 becuri LED, costul final al 
facturii la lumină ar fi doar 20 de lei.

Philips Ultra Eficient LED 

De ce este Philips Ultra Eficient 
LED clasificat în clasa A de energie 
electrică? 

Să aruncăm o privire asupra para-
metrilor tehnici ai tubului Philips 
MASTER LEDtube Ultra Eficient T8:
 are o durată de viață de 100.000 

de ore, ceea ce înseamnă o durată de 
viață de peste 3 ori mai mare decât al 
unui tub LED standard;
 atunci când este aprins, consu-

mă cu 44% mai puțină energie decât 
un tub LED standard;
 funcționează cu o eficiență ener-

getică de 210 lm/W, ceea ce îl face 
inegalabil.

O întreprindere mică obișnuită, 
care utilizează 100 de tuburi fluores-
cente, ar putea economisi aproxima-
tiv 67.000 de lei pe an dacă ar trece la 
tubul Philips MASTER LEDtube UE 

clasa A. 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.

Aceste cifre se traduc printr-un 
consum mai mic de energie și o redu-
cere semnificativă a emisiilor de car-
bon. Estimăm că înlocuirea unei in-
stalații compuse din 100 de tuburi 
LED Philips clasa A ar putea econo-
misi aproximativ 67.000 de lei pe an. 
Este important de remarcat faptul că 
referința pentru aceste calcule au fost 
tuburile LED standard din gama 
 Philips CorePro LED tube. În cazul în 
care modernizăm o instalație clasică, 
care utilizează tehnologie fluorescen-
tă, randamentul investiției va fi și mai 
mare, deoarece tuburile Philips LED 
clasa A consumă cu 70% mai puțină 
energie decât lămpile fluorescente 
convenționale.

Exemple de scenarii ale iluminatului  
cu ajutorul tuburilor Philips LED clasa A

Din punct de vedere vizual, tuburi-
le LED Philips clasa A nu diferă foar-
te mult de lămpile fluorescente T8. 
Tubul Philips LED clasa A este din 
plastic pentru a putea fi instalat cu 
ușurință în diverse corpuri de ilumi-
nat, fiind astfel un produs mai sigur, 
datorită unor standarde specifice. 

Tuburile din sticlă riscă să se spargă 
la încălzire. 

Tuburile Philips LED clasa A, ca și 
toate celelalte produse Philips din 
această categorie, sunt echipate cu 
capace de montare clasice, astfel în-
cât pot fi ușor de montat în corpurile 
de iluminat în care au fost folosite 
lămpi fluorescente. Următorul pas pe 
care trebuie să-l faci este să înlocu-
iești vechile lămpi fluorescente cu 
noul tub LED clasa A. Efectele înlocu-
irii sunt garantate încă de la prima 
factură la energie electrică.

Tuburile LED pot face parte 
 dintr-un sistem de control integrat, cu 
ajutorul căruia poți gestiona de la dis-
tanță iluminatul, poți analiza starea 
tehnică a acestuia, precum și cantita-
tea de energie consumată. Acest tip 
de soluție îți permite să crești și mai 
mult economia realizată prin înlocui-
rea lămpilor fluorescente cu noul tub 
LED Philips clasa A. Datorită senzori-
lor plasați în corpurile de iluminat, 
tuburile Philips pot fi automatizate 
pentru a se stinge sau aprinde, pot 
detecta prezența sau pot avea diverse 
scenarii de lumină. 

www.signify.com
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MAGIS Combo v2 – sistemul hibdrid de pompă 
de căldură de la IMMERGAS: încălzire, răcire  

și preparare apă caldă de consum

Sistemul hibrid care încălzește, 
răcește și prepară apă caldă  
pentru consum

MAGIS COMBO V2 este sistemul 
hibrid de pompă de căldură care în-
călzește, răcește și prepară apă caldă 
de consum pentru cele mai înalte ce-
rințe cu ajutorul unei centrale cu con-
densare (unitatea interioară). Gama, 
largă, este disponibilă cu puteri de la 4 
până la 16 kW, atât în versiunea de 
preparare a ACC în regim instantaneu 
(MAGIS COMBO V2), cât și în versiu-
nea doar pentru încălzirea spațiului 
(MAGIS COMBO PLUS V2).

În sistemele hibride, centrala cu 
condensare și pompa de căldură lu-

crează împreună pentru a economisi 
până la 40% din energie. Sistemul de 
control electronic alege și activează 
cel mai convenabil generator termic în 
funcție de condițiile climatice. MAGIS 
COMBO V2 poate furniza în instalația 
de încălzire agent termic cu tempera-
tura de până la 80°C; pentru optimi-
zarea eficienței, pot fi setate tempera-
turi pe tur mai scăzute, profitând și de 
funcționarea temperaturii glisante cu 
sondă pentru exterior standard.

Centrala cu condensare (unitatea 
interioară) este de 32 kW pentru versi-
unile 12/14/16 V2 (cu gaz refrigerant 
R410A) și de 27 kW în regim de apă 
caldă de consum și 24 kW în regim de 

încălzire pentru versiunile de 4, 6 și 9 
kW (cu gaz refrigerant R32). Gama de 
la 4 la 14 kW este situată în clasa 
A+++.

Împreună, gamele MAGIS COMBO 
V2 și MAGIS COMBO PLUS V2 oferă 
12 modele (monofazate și trifazate), 
instalarea acestora fiind întotdeauna 
ușoară (chiar și atunci când spațiul 
este limitat) pentru orice profesionist 
autorizat să lucreze cu gaz frigorific.

Ideal pentru clădiri noi

MAGIS COMBO V2 extinde oferta 
IMMERGAS de soluții „split“ (soluții cu 
o unitate exterioară și o unitate interi-

Pompă de căldură și centrală cu condensare: inteligența și eficiența sistemului hibrid

oară) născute o dată cu gama MAGIS 
PRO V2. Deoarece între unitatea exte-
rioară și cea interioară trebuie făcute 
racorduri prin care va circula agent fri-
gorific, această gamă trebuie instalată 
de către frigotehniști profesioniști, ca-
lificați.

Inima sistemului hibrid este un mo-
dul hidronic integrat în unitatea interi-
oară, care gestionează electronic 
schimbul de energie dintre circuitul 
frigorific al pompei de căldură și cir-
cuitul de apă al instalației. Acest lucru 
face posibilă optimizarea alimentării 
cu energie termică din diferite surse 
de căldură (pompă de căldură sau 
centrală termică), pentru a reduce 
consumul fără a compromite con-
fortul.

MAGIS COMBO V2 oferă proiec-
tanților și instalatorilor soluția potrivi-
tă pentru sistemele din clădiri noi sau 
pentru renovări majore, atunci când 
obiectivul este atingerea unei clase de 
eficiență energetică mai ridicată. Pen-
tru puterile de 12, 14 și 16 kW, unita-
tea exterioară este disponibilă atât în 
versiune monofazată, cât și în versiu-
ne trifazată.

Soluție compactă

Generatoarele sunt foarte bine inte-
grate pentru a oferi avantaje din punct 
de vedere al instalării și pentru a redu-
ce dimensiunile de gabarit.

Fig. 1 – Unitatea interioară a sistemului 
hibrid de pompă de căldură

Caracteristici tehnice Unitatea  
de măsură

MAGIS 
COMBO 4 V2

MAGIS 
COMBO 6 V2

MAGIS 
COMBO 9 V2

Clasa energetică la încălzire la 55°C – A++ A++ A++
Clasa energetică la încălzire la 35°C A+++ A+++ A+++
Clasa energetică în regim ACC/Profilul de sarcină A+++ A+++ A+++
Încărcarea cu fluid refrigerant (R32) g 1.200 1.200 1.400
Limita lungimii liniei frigorifice m 30 30 35
Puterea utilă în regim de încălzire cu apa în instalație la 35°C kW 4,40 6,00 9,00
Puterea utilă în regim de încălzire cu apa în instalație la 45°C kW 4,20 5,40 8,60
Puterea utilă în regim de încălzire cu apa în instalație la 55°C kW 3,90 4,80 8,00
Domeniul de temperatură în regim de încălzire °C 20-65 20-65 20-65
Domeniul de funcționare al temperaturii aerului exterior  
în regim de încălzire °C -25/35 -25/35 -25/35

COP încălzire cu apa în instalație la 35°C  5,20 4,92 4,81
COP încălzire cu apa în instalație la 45°C  3,85 3,58 3,69
COP încălzire cu apa în instalație la 55°C  2,95 2,65 2,93
Puterea utilă în regim de răcire cu apa în instalație la 18°C kW 5,00 6,50 8,70
Puterea utilă în regim de răcire cu apa în instalație la 7°C kW 3,60 4,70 6,50
Domeniul de temperatură în regim de răcire °C 5 - 25 5 - 25 5 - 25
Domeniul de funcționare al temperaturii aerului exterior  
în regim de răcire °C 10 - 46 10 - 46 10 - 46

EER răcire cu apa în instalație la 18°C  4,59 4,42 4,12
EER răcire cu apa în instalație la 7°C  3,24 3,26 3,33
Alimentarea electrică V - Hz 230-50 230-50 230-50
Puterea electrică maximă absorbită W 2.100 2.900 4.300
Greutatea unității exterioare (goale) kg 46,5 46,5 73,0

DATE REFERITOARE LA CENTRALA CU CONDENSARE
Puterea absorbită de pompa de circulație a centralei termice W 60 60 60
Puterea absorbită de pompe de circulație a pompei de căldură W 52 52 52
Debit caloric nominal maxim în regim ACC kW (kcal/h) 28,1 [24.204] 28,1 [24.204] 28,1 [24.204]

Debit caloric nominal maxim în regim încălzire kW (kcal/h) 24,9 
(21.455)

24,9 
(21.455)

24,9 
(21.455)

Debit caloric nominal minim kW (kcal/h) 5,1 (4.382) 5,1 (4.382) 5,1 (4.382)

Puterea termică utilă maximă în regim ACC kW (kcal/h) 27,3 
(23.478)

27,3 
(23.478)

27,3 
(23.478)

Puterea termică utilă maximă în regim încălzire kW (kcal/h) 24,0 
(20.640)

24,0 
(20.640)

24,0 
(20.640)

Puterea termică utilă minimă kW (kcal/h) 4,8 (4.128) 4,8 (4.128) 4,8 (4.128)
Randamentul termic util la 100% Pn (80/60°C) % 96,2 96,2 96,2
Randamentul termic util la 30% din sarcina nominală (80/60°C) % 98,4 98,4 98,4
Randamentul termic util la 100% Pn (40/30°C) % 106,8 106,8 106,8
Randamentul termic util la 30% din sarcina nominală (40/30°C) % 106,1 106,1 106,1
Domeniul de temperatură în regim încălzire °C 20-80 20-80 20-80
Clasa de NOX  6 6 6
Debitul specific în serviciu continuu de ACC (∆t 30°C) l/min 13,1 13,1 13,1
Capacitatea nominală a vasului de expansiune (reală) l 10 (8,3) 10 (8,3) 10 (8,3)
Presiunea max. de funcționare în circuitul hidronic bar 3 3 3
Conținutul de apă l 2,8 2,8 2,8
Greutatea (goală) kg 55,8 55,8 55,8

MAGIS COMBO V2  
(versiunea instantanee)

Versiunea instantantanee este solu-
ția ideală pentru înlocuirea centralelor 
termice vechi, chiar și în instalațiile 
care solicită temperaturi de până la 
80°C pe tur. Racordarea în serie cu un 
boiler extern separat permite și inte-
grarea termică solară pentru prepara-
rea apei calde de consum.

Fig. 2 – MAGIS 
COMBO V2 – 
concomitent răcire 
și preparare 
instantanee de ACC
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 posibilitatea setării pe fiecare 
zonă: doar cald, cald/rece, doar rece 
(dezumidificare inclusă, cu calculul 
punctului de rouă);
 include o ieșire de 230 Vca pentru 

comutarea vanelor deviatoare vară/
iarnă în instalațiile cu panouri radiante 
la încălzire/ventiloconvectoare la răci-
re; comutarea are loc odată cu schim-
barea modului de funcționare (vară/
iarnă) de la panoul de comandă;
 electronica MAGIS COMBO PLUS 

V2 gestionează funcția antilegionella;

 intrare pentru activarea forțată a 
pompei de căldură atunci când este 
conectat un sistem fotovoltaic care 
produce energie electrică;
 posibilitatea conectării unui Ma-

nager de sistem dedicat pentru gestio-
narea instalațiilor cu mai mult de 3 
zone de încălzire.

www.immergas.ro

MAGIS COMBO PLUS V2 
(versiunea doar pentru încălzire)

Unitatea interioară este proiectată 
pentru a-i putea fi racordat un boiler 
extern pentru apa caldă de consum 
(opțional).

 Impact estetic redus
Unitatea exterioară a MAGIS COM-

BO V2 este mai mică decât cea a unei 
pompe de căldură monobloc de pute-
re similară, ceea ce favorizează flexi-
bilitatea poziționării ei în exteriorul lo-
cuinței sau pe balcon.

  Ideal pentru combinarea  
cu sisteme fotovoltaice

Pentru a crește și mai mult utilizarea 
energiei regenerabile, toate versiunile 
pot fi combinate cu sisteme fotovol-
taice.

 Optimizarea consumului electric
În prezența sistemului fotovoltaic, 

pompa de căldură a unui sistem hibrid 
utilizează energia solară, sporind și 
mai mult economiile.

 Crește valoarea proprietății
Sistemele hibride îmbunătățesc cla-

sa energetică a sistemului clădire/ge-
nerator termic și cresc valoarea pe m2 

a locuinței: o investiție care se amorti-
zează în scurt timp.

 Răcire vara
Atunci când există, de ex., ventilo-

convectoare, pompa de căldură poate 
răci vara spațiile. În practică, un sis-
tem hibrid asigură 3 servicii diferite: 
încălzire, răcire și preparare apă caldă 
de consum.

MAGIS COMBO (PLUS) V2  
poate gestiona:

 3 zone de încălzire (una directă și 
două de amestec); pentru o a treia 
zonă de amestec este necesară furni-
zarea unui kit de interfață cu releu 
configurabil pentru funcționare atât în 
regim de încălzire, cât și în regim de 
răcire. Pentru controlul umidității în 
cele trei zone se pot conecta 3 
umidostate sau 3 senzori de tempera-
tură și umiditate Modbus;
 posibilitatea setării a 3 curbe cli-

matice în regim de încălzire și 3 curbe 
climatice în regim de răcire (pentru 
cele 3 zone);

Caracteristici tehnice Unitatea  
de măsură

MAGIS 
COMBO 12 V2

MAGIS 
COMBO 14 V2

MAGIS 
COMBO 16 V2

Clasa energetică la încălzire la 35°C  A+++ A+++ A++
Clasa energetică la încălzire la 55°C  A+ A+ A+
Încărcarea cu fluid refrigerant (R410A) g 2.980 2.980 2.980
Limita lungimii liniei frigorifice m 50 50 50
Puterea utilă în regim de încălzire cu apa în instalație la 35°C kW 12,00 14,00 16,00
Puterea utilă în regim de încălzire cu apa în instalație la 45°C kW 11,50 13,00 15,30
Puterea utilă în regim de încălzire cu apa în instalație la 55°C kW 11,01 12,45 14,60
Domeniul de temperatură în regim de încălzire °C 20 - 55 20 - 55 20 - 55
Domeniul de funcționare al temperaturii aerului exterior  
în regim de încălzire °C -25/35 -25/35 -25/35

COP încălzire cu apa în instalație la 35°C  4,63 4,44 4,26
COP încălzire cu apa în instalație la 45°C  3,56 3,47 3,37
COP încălzire cu apa în instalație la 55°C  2,87 2,80 2,74
Puterea utilă în regim de răcire cu apa în instalație la 18°C kW 12,00 14,00 15,00
Puterea utilă în regim de răcire cu apa în instalație la 7°C kW 9,00 10,50 11,20
Domeniul de temperatură în regim de răcire °C 5 - 25 5 - 25 5 - 25
Domeniul de funcționare al temperaturii aerului exterior  
în regim de răcire °C 10/46 10/46 10/46

EER răcire cu apa în instalație la 18°C  3,87 3,68 3,62
EER răcire cu apa în instalație la 7°C  2,90 2,80 2,80
Puterea electrică maximă absorbită W 6.160 6.930 8.190
Alimentarea electrică V - Hz 230 - 50 230 - 50 230 - 50
Greutatea unității exterioare (goale) kg 100 100 100

DATE REFERITOARE LA CENTRALA CU CONDENSARE
Puterea absorbită de pompa de circulație a centralei termice W 65 65 65
Puterea absorbită de pompe de circulație a pompei de căldură W 75 75 75

Debit caloric nominal maxim în regim de încălzire și ACC kW 
(kcal/h) 32,8 (28.227) 32,8 (28.227) 32,8 (28.227)

Debit caloric nominal minim kW 
(kcal/h) 5,5 (4.757) 5,5 (4.757) 5,5 (4.757)

Puterea termică utilă maximă în regim de încălzire și ACC kW 
(kcal/h) 32,0 (27.520) 32,0 (27.520) 32,0 (27.520)

Puterea termică utilă minimă kW 
(kcal/h) 5,2 (4.472) 5,2 (4.472) 5,2 (4.472)

Randamentul termic util la 100% Pn (80/60°C) % 97,2 97,2 97,2
Randamentul termic util la 30% din sarcina nominală 
(80/60°C) % 100,0 100,0 100,0

Randamentul termic util la 100% Pn (40/30°C) % 106,5 106,5 106,5
Randamentul termic util la 30% din sarcina nominală 
(40/30°C) % 107,2 107,2 107,2

Domeniul de temperatură în regim încălzire °C 20-80 20-80 20-80
Clasa de NOX  6 6 6
Debitul specific în serviciu continuu de ACC (∆t 30°C) l/min 15,1 15,1 15,1
Capacitatea nominală a vasului de expansiune (reală) l 10 (8,3) 10 (8,3) 10 (8,3)
Presiunea max. de funcționare în circuitul hidronic bar 3 3 3
Conținutul de apă l 3,8 3,8 3,8
Greutatea (goală) kg 60 60 60

Schneider Electric, liderul în trans-
formarea digitală a managementului 
și automatizării energiei, și-a moder-
nizat soluțiile de management al mo-
toarelor. Abordarea sa holistică oferă 
acum optimizarea performanței, un 
randament îmbunătățit al investiției și 
eficiență și sustenabilitate în întreaga 
fabrică. 

Motoarele sunt active critice, în 
centrul tuturor operațiunilor indus-
triale. În medie, acestea consumă între 
60-95% din energia electrică dintr-o 
centrală. Îmbunătățirea eficienței pro-
cesului, a funcționării sau a motorului 
se traduce prin creșterea productivită-
ții, a sustenabilității și fiabilității. Solu-
țiile de management al motoarelor 
Schneider Electric permit creșterea 
eficienței de la proiectarea și con-
strucția instalației, până la operare și 
mentenanță prin unificarea digitală a 
sistemelor de management al energiei 
și automatizării.

Noul portofoliu cuprinzător de 
oferte, care include și Altivar™ Soft 
Starter ATS480, nu se limitează la 

controlul și protecția motorului. 
Această ofertă all-in-one oferă noi ni-
veluri de eficiență în întreaga fabrică, 
extinzându-se asupra cheltuielilor 
 totale de capital pentru instalații 
( CAPEX) și cheltuielilor operaționale 
(OPEX). Soluția încorporează, de ase-
menea, expertiza în domeniu a 
 Schneider Electric, care își adaptează 
arhitectura în funcție de piața specifi-
că și provocările acesteia. Acest lucru 
creează o aplicație cu capacități mai 
mari de proiectare electrică și simula-
re, precum și cu instrumente digitale 
dedicate. 

Folosind soluțiile de management al 
motoarelor Schneider Electric, clienții 
se pot aștepta la:
 40% timp economisit la selecție și 
cotare;
 25% timp economisit la instalare;
 reducere de 50% a timpului de opri-
re a motorului; 
 40% optimizare a costurilor pentru 
managementul controlului motorului;
 economii de energie de 50% (peste 
demaroarele cu linie directă).

Altivar™ Soft Starter ATS480
Altivar™ Soft Starter ATS480 face 

parte din noua ofertă de management 
al motoarelor, marcând următoarea 
evoluție a soft-starter-ului, care ține 
cont de digitalizare. ATS480 reduce 
timpul și costurile de inginerie prin 
simplificarea selecției și optimizarea 
arhitecturii distribuției de energie și a 
fabricii, dar și prin securizarea opera-
țiunilor cu cele mai bune practici de 
securitate cibernetică, identificarea și 
remedierea digitală a problemelor și 
furnizarea de asistență constantă.

ATS480 este proiectat pentru a 
aborda procesele și infrastructurile, 
simplificând execuția proiectelor și 
maximizând disponibilitatea aplica-
țiilor, chiar și în cele mai solicitante 
medii. Se bazează pe complexitatea 
dovedită și performanța de pornire/
oprire, extinzând durata de viață a 
echipamentului ATS48 și păstrând in-
vestiția dumneavoastră inițială prin re-
utilizarea designului actual.

Schneider Electric modernizează 
soluțiile de management al motoarelor
  Abordarea holistică a soluției de management al motoarelor îmbunătățește eficiența și economisește 

costurile pentru tablotieri, manageri de unități, constructori de mașini și antreprenori
  Noul cadru reduce timpul și riscul de proiectare și facilitează selectarea și operarea aplicațiilor de 

motoare pe rețelele industriale

www.se.com/ro 
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piața de industrie, cea de infrastruc-
tură și, nu în ultimul rând, piața de 
rețele și centre de date. Conform da-
telor globale, aceste patru piețe aco-
peră 70% din consumul energetic 
mondial, iar  Schneider Electric furni-
zează pentru toate soluții și sisteme 
de automatizare și optimizare a con-
sumului.

„În cei 25 de ani de activitate în Ro-
mânia, Schneider Electric a avut ca 
prioritate implementarea la nivel na-
țional a două dintre cele mai impor-
tante trenduri globale la ora actuală 
– transformarea digitală și eficiența 
energetică, trenduri care au cunoscut 
o ascensiune accelerată în special în 
ultimii ani“, spune Lucian Enaru, Ge-
neral Manager Schneider Electric Ro-
mânia, Republica Moldova și Arme-
nia. „În prezent, aproximativ jumătate 
din veniturile noastre provin din soluții 
și servicii asociate digitalizării: pro-
duse conectate, soluții de tip edge, 
software, servicii bazate pe AI și VR“.

Subsidiara din România asigură, 
prin intermediul Bucharest Hub, asis-
tență specializată în 16 limbi pentru 
clienții Schneider Electric din 25 de 
țări. Experții săi coordonează funcții 
importante la nivel European sau al 
regiunii SEE – South Eastern Europe.

„La Schneider Electric România 
avem posibilitatea să consolidăm lo-
ialitatea angajaților noștri prin opor-
tunitățile excelente de carieră, la ni-
vel local și internațional, prin 
intermediul platformei noastre digita-
le globale, Open Talent Platform“, 
explică Cristina Mancaș, SVP HR 
Schneider Electric SEE. „Echipa 
noastră, construită cu tenacitate și 
grijă pentru oameni într-un sfert de 
secol, este cea care susține acum 
performanțele de business ale com-
paniei, pe o piață care are din ce în 
ce mai mare nevoie de soluții pentru 
un consum energetic eficient și pentru 
tranziția către mediul digital. Inițiati-
vele românești au devenit, de multe 

ori, proiecte și programe internațio-
nale, iar acesta este un aspect care 
dă sens muncii noastre și contribuie 
la omogenitatea unei echipe sănă-
toase și competente“.

Schneider Electric colaborează cu 
cele mai mari companii din țară pe 
proiecte de automatizare și eficiență 
energetică a clădirilor și fluxurilor de 
lucru – printre clienții tradiționali ai 
companiei se numără companii din 
industria metalurgică, retail, sănăta-
te, producție alimentară, construcții 
și infrastructură. Gamele de aparataj 
ultraterminat comercializate de 
 Schneider Electric, alături de soluțiile 
complexe pentru case inteligente sunt 
disponibile prin intermediul partene-
rilor de retail ai companiilor – mari 
lanțuri internaționale de bricolaj, dar 
și o rețea de retaileri specializați.

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

findernet.com

Un singur produs:  
Ceas Programabil și Releu Crepuscular  

Tipul 11.91
• Reglarea sensibilităţii de la 1 la 150 lux
• Principiul „Compensarea influenţei intensităţii luminoase 

a sarcinii”, brevet italian
• Separare SELV între contact și circuitul de alimentare
• Ieșire auxiliară – controlată direct de senzor
• Senzor de lumină inclus în pachet

NEON

Firme
luminoase

Iluminat
grădini/parcuri

Iluminat stradal

IIlluummiinnaatt  mmaaii  eeffiicciieenntt
ccuu  eeccoonnoommiissiirree  ddee  eenneerrggiiee 2 in 1
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Schneider Electric, liderul trans-
formării digitale a managementului 
energiei și automatizării, aniversează 
25 de ani de activitate în România 
prin intermediul subsidiarei sale loca-
le. Una dintre cele mai performante și 
mai longevive organizații ale compa-
niei globale, Schneider Electric Ro-
mânia coordonează în prezent un 
grup de țări care include Armenia și 
Republica Moldova.

Compania și-a început activitatea 
în România în 1997, cu sediul central 
la București și agenții regionale în 
Constanța, Cluj, Iași, Brașov, Craio-
va și Timișoara. La începutul anilor 
2000, diviziile TAC pentru sisteme 
de management al clădirilor și cea 
de alimentări de siguranță au com-
pletat portofoliul inițial de produse și 
servicii.

Din 2007, în urma fuziunii interna-
ționale între Schneider Electric și 
APC, compania a început să comerci-
alizeze în România produsele și solu-
țiile APC pentru centre de date, Edge 
Computing, și surse neîntreruptibile 
și tot din același an, a preluat coordo-
narea operațiunilor din Republica 
Moldova.

Cu un portofoliu de clienți din cele 
mai diverse domenii economice – de 
la industria grea la retail, de la con-
strucții la IT – compania furnizează în 
prezent în România produse și servicii 
pe patru piețe, toate mari consuma-
toare de energie electrică, cu obiecti-
ve de eficientizare a consumului: pia-
ța de clădiri comerciale și rezidențiale, 

Schneider Electric – 25 de ani  
de activitate în România

  Peste 300 de angajați, cu responsabilități locale și internaționale
  Rețea extinsă de parteneri și distribuitori acoperind întreg teritoriul țării
  Asistență specializată pentru clienți în 16 limbi, pentru 25 de țări prin Centrul Regional de Suport 

Clienți – Bucharest Hub
  7 agenții tehnice și comerciale în principalele orașe din România

www.se.com/ro

Despre Schneider Electric
La Schneider, credem că accesul la electricitate și la 

tehnologie, prin intermediul unor soluții inteligente, este un 
drept fundamental al omului. 

Furnizăm soluții digitale în domeniul energiei și al 
automatizării, în scopul asigurării eficienței și sustenabilității. 
Îmbinăm cele mai bune tehnologii de automatizări, software și 

servicii integrate pe zona energetică în timp real, pentru 
locuințe, clădiri, centre de date, infrastructură și în diferite 
industrii.

Ne-am luat angajamentul să descoperim posibilitățile infinite 
ale unei comunități deschise, globale, inovatoare, care ne 
împărtășește țelul și valorile.
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Valoarea facturii de energie electrică este determinată prin 
însumarea unor „diverse componente“, altoite după prețul 
energiei (pe). Valoarea „y“ a facturii are următoarea formă (în 
continuă extindere și evoluție a liberalizării!)... „liberă“ con-
form OUG’ului (N.B.: schema este sau poate fi desigur în con-
tinuă „dezvoltare/amplificare LIBERĂ“ în „PIAȚA LIBERĂ“!!!)

Y = ABONAMENT(n) + pe * E + p1 * E + p2 * E + p3 * E +... + 
p4 * (E’ – E) + ș.a.m.d.  (1)

Rezultă în fapt o valoare finală Pf:
pf = pe + p1 + p2 + p3 + ș.a.m.d. (2)
(ș.a.m.d. = adăugirile pot continua la discreția Furnizorului/
„Făcătorului de facturi...“!?)

Rezultă deci, prin raportare la pe:
pf/pe = 1 + p1/pe + p2/pe + p3/pe +... = 1 + p1% + p2% + p3% 
+... = pf% (3)

ceea ce arată ponderea procentuală reală a prețului total 
(final) pf raportat la pe!

Atenție!: comparația procentuală este valabilă pentru 
prețul pe al cazului respectiv, pentru comparație raportarea 
trebuie să fie unică. 

Astfel se poate evidenția prețul real în cazul respectiv și 
procentele plătite de Consumator către conturile „Făcătoru-
lui de facturi“!

Rezultă o „ecuație“ liniară „dar în concepție LIBERĂ de 
numărul n“ de forma generală (prețuri fără TVA): 
y = pf * X + (n + diverse) = m * X + n’ (4)

Astfel, s-a inventat „facturarea în trepte variabile de va-
lori“ care nu pot fi controlate. Într-o înșiruire din factura cu 
incluziuni de „regularizare“, „stornări“, „diferențe de preț 
promoțional“-sic!, diverse alte componente, trepte de prețuri 
și energie, perioade de facturare/regularizare, indecși NECI-
TIȚI/TRANSMIȘI/ESTIMAȚI?..., practic multe minunății ce nu 
pot fi verificate sau poate cu mare greutate verificate... chiar 
și de către un super-soft cu un super-specialist în spate!

Respectiv „ecuații liniare ce suie în trepte săltărețe“ spre 
„obligații de plată“... precum treptele economiei multilateral 
dezvoltate a lui Ceaușescu...

unde:
n = preț abonament?! – P.S.: Ce sens mai are acest „preț“, 

când avem atâtea „variabile/componente“ în continuă 
„evoluție“ etc.!!?? 

p3; n’; diverse... și alte „variabile“ OUG-ăsite... și în continuă 
„evoluție“ în „înțelegere liberă de piață“.

pe = prețul inițial al energiei stabilit (ofertat! – în fapt, oferta 
„unică“/alt furnizor? = o altă posibilitate „Science Fiction“ 
prezentată ca liberă!)  Comentariu: de fapt, o Variabilă 
Necontrolabilă, care poate ridica suspiciunea unor „com-
ponente suplimentare“ de cost... pentru acoperirea/rotun-
jirea „pieței libere“...

X = energia activă consumată în luna de facturare. 

Cu precizarea că în formular apare și energia reactivă in-
ductivă și energia reactivă capacitivă, încă „neintroduse“ la 
facturare, pe care ANRE? le consideră „separate“!!! (două 
mărimi fizice, ce în mod normal se compensează instanta-
neu – dar ANRE „le ia“ „separat“!!!) 

p1[lei/kWh] = ∑componente reglementate 

(„tarif servicii sistem (SS)“; „tarif mediu de extragere (TL)“; 
„tarif mediu de injecție (TG)“; „tarif distribuție de joasă ten-
siune“) (5)

p2 [lei/kWh] = ∑componente contribuții 

(„certificate verzi“; „contribuție cogenerare de înaltă efici-
ență“) (6)

p3 [lei/kWh] = ∑componente furnizare??? 

(„achiziție“; „furnizare“) (7)
ș.a.m.d.

+ acciza acc% (raportată la pe)

+TVA

Rezultă, cu TVA:
y’ = y*(1+TVA%) = (m * X + n’) * (1 + TVA%) (8)

Această „complicație prin multiplicare“ pune întrebarea: 
De ce în atâția ani de „furnizare“ (când „furnizarea“ era „în-
globată“ în „distribuție“ și după „separare“/privatizare/li-
ber) „furnizarea“ a rezistat fără atâtea „componente“, evi-
dent incluse undeva – adică în „pe“, dar încet-încet se tot 
„parametrizează separat“ și se tot „multiplică în forme 
noi“?

P.S.: Unde era inclus p3? Că doar „furnizorii“ nu-și plă-
teau din „buzunar“ „activitatea“... ș.a.m.d.!!!

Ceva se tot „umflă“ și „diversifică“; evident, în plus pentru 
unii și în minus pentru Consumator!

Ce avantaje are Consumatorul care suportă în preț diver-
se componente, unele neclare d.p.d.v. al controlului și reali-
tății valorilor IMPUSE!!!??? Ce avantaje are în PREȚUL FI-
NAL suportat pentru dezvoltare prin „cogenerare“, dacă i se 
IMPUN „diverse“ alte „umflări de preț“? 

Ce rol mai are componenta „ABONAMENT“ pe lângă atâ-
tea „umflături aproape nejustificabile“? Tot așa se mai pot 
„scoate“ din mânecuțe „multe alte componente“, după cum 
le „bubuie“ șmecheria sau mintea sau amândouă!

Toate aceste componente ce se raportează la „pe“ deter-
mină un „preț final“ pf = (1 + m) * pe.

Raportarea la „pe“ – de fapt, o variabilă ca parte a ofertei 
particulare oferită de Furnizor, Consumatorului, are logică 
pentru o piață concurențială corectă, cu oferte apropiate. Nu 
este esențial să extindem analiza în toate „limitele“, trebuie 
să înțelegem procedura (cam necurat de ascunsă), cu prea 
multe necunoscute și întrebări despre prețuri în „libera pia-
ță“, ce nu pot fi controlate/verificate de Consumator. Și aici 
le includem și pe cele reglementate ce au o pondere mare în 
prețul final! 

Și apoi: „componentele de achiziție și de furnizare“ sunt 
ENIGMA MAXIMĂ = Dosare X!!?? 

Avem acum: „operator de distribuție“ (stat), „operator de 
măsurare“ (?), Furnizor (privat!!), cititor de contoare (de stat, 
privat – Poșta Română etc.), alții. 

Este NORMAL deci să apară tot mai multe „componente“? 
Din punct de vedere al productivității, asta SIGUR NU ESTE 
EFICIENȚĂ, sunt COSTURI ce trebuie „optimizate“... și aici 
vine încă o „SUPER EFICIENȚĂ“: unele componente pot fi 
ascunse de Furnizorul-Facturist din START în prețul „ofer-
tat“! Noi doar „marcăm banu’“!

Mai nou, începând cu OUG 119/2022, de la „lungirea“ 
ecuației (1;8) s-a trecut chiar la o ecuație de facturare în trep-
te „negative“ pentru limite de energie activă; ex.: o treaptă 
cu un preț până la limita „consumului mediu de 255 kWh“, 
alta în plaja 256-300 kWh, cu alt preț aplicat „diferenței“... 
și tot așa, „Halei hop!“... ca la călușari (P.S. – Dans național!).

Oare cum poate un simplu cetățean, consumator de ener-
gie electrică, să verifice asemenea FACTURI??? Plus „energii 
estimate“, plus alte „componente“, plus erori de citire sau/ 
necitire..., evident asemenea facturi NU CONȚIN DATE RE-
ALE ALE CONSUMULUI, dar „calculează“ toate treptele și 
limitele impuse pentru valori aleatorii ESTIMATE!

Unde sunt CONTOARELE SMART și transmiterea auto-
mată a datelor consumului în teletransmisie...??? 

De ce nu sunt reglementări cu drepturi acordate Consu-
matorului pentru acces la RAPOARTELE CONTORULUI 
SMART??? 

De ce aceste date nu sunt accesibile Consumatorului prin 
accesarea unui cod „contor decontare“ pe mobil, de exem-
plu???

De ce Consumatorul NU ARE ACCES LA RAPORTUL IS-
TORIC DE DATE? Cel cu datele reale raportate la intervalul 
de facturare: indecși citiți în intervalul de facturare și înregis-
trări păstrate automat în memoria contorului smart, consu-
muri din perioada facturii... în funcție de care facturile se pot 
emite în CONDIȚII REALE, NU ESTIMATE, NU CITITE de un 
nevinovat de la Poșta Română, de exemplu! 

De ce pe contorul smart nu poți urmări consumul instan-
taneu? 

De ce pe baza contorului smart ei pot opri alimentarea cu 
energie electrică, pentru că „așa scrie în Contract“ – când în 
Contract nu este stipulată durata vârfului de consum instan-
taneu... o secundă, un minut, o oră?

De ce niciun Consumator nu a văzut vreun Certificat de la 
Institutul Național de Metrologie pentru Contorul Smart care 
îi scoate banii din buzunar?

De ce ANRE NU REGLEMENTEAZĂ asemenea ACȚIUNI 
și tolerează FACTURI „ESTIMATE“, deci pentru CONSU-
MURI IREALE, INCORECTE și care, la urma urmei, pot fi 
calificate ca un FURT CALIFICAT IMPUS???

Cum orice FURT este cercetat și încadrat penal, pentru un 
asemenea „FURT“ de ce nu se cercetează similar? 

FACTURILE CU ERORI NU AU NICIO JUSTIFICARE, NICI 
TEHNICĂ ȘI NICI LEGALĂ, dar sunt ACCEPTATE: cu inten-
ție, fără, din interes?...

Poate ANRE, Mister Energy Ministru’, sau vreun OUG vor 
justifica Consumatorului ce înseamnă „componenta de furni-
zare“ și „componenta de achiziție“ care cam par în fapt 
„PROFIT BRUT – Furnizor“. Unde erau incluse până acum, 
că doar nu au adus săracii de ei „bani de acasă“?... Desigur 
că au și „obligații“, taxe, atestări... dar?

Fiecare dintre cetățenii României are câte o activitate dis-
tinctă – ca și „furnizori de produse sau servicii“ –, și nimeni nu 
are diverse COMPONENTE pentru serviciul/activitatea sa!!!

Pe când o „componentă pentru costul deplasării“ sau 
„componentă de schimbare soft în contoare“ ca să ne emită 
factura...??? 

Dacă se citesc contoarele la 3 luni și dacă se permit/im-
pun ESTIMĂRI, de ce au dreptul să FACTUREZE LUNAR 
„penalități“? 

De ce se permit consumuri estimate, cu date ce nu cores-
pund consumurilor reale, când TOATE DATELE CORECTE 
SUNT MEMORATE/ÎNREGISTRATE DE CONTORUL SMART?

 De ce nu se permit facturile cu „penalități“ după 2 citiri 
consecutive – la trei luni adică, funcție de care pot calcula 
consumurile medii lunare în perioada respectivă DIN DATE 
CORECTE și REALE?... Simplu, preferă să „umfle“, să cree-
ze conflicte, să emită avize ș.a.m.d., pentru că așa dă bine la 
PR, la criza energetică, dar se și aliniază conformității „regle-
mentărilor“ unui ANRE sau OUG.

ing. Nicolae MESEA (40 de ani experiență în energetică)
ing. Cornel SFETCU (35 de ani experiență în instalații electrice)

Ecuația de facturare a energiei electrice 
(sau: de ce și cum suntem fact-(f)urați)
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Schrack Seconet, lider internațional 
în furnizarea de soluții pentru detecția 
și semnalizarea incendiilor, apelare 
medicală și sisteme de securitate, ofe-
ră tehnologii de pionierat pentru în-
treaga sa gamă de produse și servicii. 
Binecunoscutele sistemele de detecție 
și semnalizare a incendiilor de la 
Schrack Seconet sunt soluții de înaltă 
calitate, bazate pe tehnologii de ultimă 
generație ce oferă un nivel ridicat de 
fiabilitate, siguranță și funcționalitate. 
Pentru a se asigura că aceste sisteme 
complexe pot fi folosite optim, com-
pania lansează în cadrul celei de-a 
XIV-a ediții a Conferinței Naționale 
ARTS, o nouă platformă digitală de 
servicii menită să sprijine partenerii în 
mod eficient în gestionarea și adminis-
trarea sistemelor de detecție și sem-
nalizare a incendiilor, stabilind noi 
standarde în materie de digitalizare, 
precizie și economie de timp.

„Prin dezvoltarea platformei noas-
tre de servicii am transferat instalarea 
și mentenanța unui sistem de detecție 
și semnalizare a incendiilor în era digi-
tală. Scopul nostru este să ne susținem 
partenerii printr-o soluție cloud con-
temporană, transpunând întreaga pa-
letă de servicii la un nou nivel de digi-
talizare ce ne va permite să optimizăm 
și mai mult performanța“, declară 
René Türk, șef de produs – Sisteme de 
informații la Schrack Seconet.

Instalare și mentenanță:  
simple, eficiente și sigure

Mixtul sofisticat de servicii găzduit 
de platformă include o bază de date 
de informații despre produse, gestio-
narea sistemului, analiza sistemului, 
extinderea și modernizarea acestuia, 
gestionarea activităților de mentenan-
ță și informații în timp real despre sta-
rea sistemului. Pe lângă simplificarea 
procesului de administrare, platforma 
oferă și posibilitatea de mentenanță 
predictivă ce transformă în mod im-
presionant întregul sistem. Deoarece 

platforma este găzduită în propriile 
sale centre de date din Europa, aceas-
ta este de asemenea extrem de sigură, 
iar designul intuitiv al funcțiilor o face 
foarte ușor de utilizat.

Mai mult timp, mai multe rezultate

În funcție de necesitățile individuale 
ale utilizatorului, platforma de servicii 
este disponibilă cu 3 nivele de acces: 
FREE, BASIC și PREMIUM. „În dez-
voltarea sistemului au fost incluse și 
testate mii de sisteme din Austria 
 într-un proces complex care a durat 
câțiva ani“, confirmă René Türk. Toate 
aceste pachete au fost gândite și crea-
te special pentru a ușura munca utili-
zatorilor indiferent de nivelul ales, 
transformând administrarea sisteme-
lor de semnalizare a incendiilor în ac-
tivități ușoare și mult mai eficiente. 

„Într-o piață caracterizată de o cri-
ză semnificativă a forței calificate de 
muncă, factorul timp este important, 
iar prin utilizarea acestei platforme 
veți economisi cu până la 40% din tim-
pul dedicat activităților de administra-
re și cu până la 30% din timpul dedicat 
proceselor de mentenanță.

De asemenea, numărul deplasări-
lor la fața locului va scădea cu 10% 
grație mentenanței predictive. Toate 
acestea vor oferi utilizatorilor noii 
platforme avantaje competitive evi-
dente și mai mult timp pentru genera-
rea unei cifre de afaceri suplimen-
tare“, declară Alexandru Mateiciu, 
director Schrack Seconet România. 

Capacitate de administrare 
impresionantă 

Cea mai importantă funcționalitate 
basic a platformei de servicii Schrack 
Seconet este accesul către baza de 
date cu informații despre produs ce 
 o  feră utilizatorilor un acces rapid la 
cele mai recente fișe tehnice, instruc-
țiuni de instalare, certificate și multe 
altele. 

Zona de administrare a sistemului 
oferă platformei de servicii o imagine 
de ansamblu a tuturor locațiilor sau 
etapelor de extindere. Acest lucru 
permite încărcarea și organizarea cen-
tralizată a informațiilor despre proiect, 
programarea acestuia, crearea de pla-
nuri de instalare și multe altele, totul în 
doar câteva minute. 

Zona de administrare automată a 
locației afișează permanent un sistem 
de tip „semafor“ cu informații despre 
status quo-ul sistemului pentru a acți-
ona din stadiu incipient și a planifica 
măsurile adecvate.

Extinderea și modernizarea oferă 
automat informațiile necesare pentru 
îmbunătățirea sistemului, subliniind 
componentele compatibile pentru 
partea de software și hardware și ofe-
rind recomandări bine fundamentate.

Zona de administrare a mentenan-
ței vă ajută la economisirea de timp 
prețios. Prin simpla conectare la un 
router de servicii, rapoartele de 
 inspecție sunt completate automat, 
imediat după finalizarea lucrărilor, iar 
erorile pot fi înregistrate folosind do-
cumentația foto. Alte funcții includ 
programarea integrată, prezentarea în 
timp real a tuturor evenimentelor și o 
prezentare generală a mesajelor de 
stare sau de eroare.

Statusul sistemului simplifică gesti-
onarea activităților de mentenanță și 
service, iar integrarea funcției de or-
ganizare a echipei sprijină planificarea 
ulterioară și un răspuns rapid pentru o 
perfectă funcționare a sistemului.

 lansează în România noua platformă digitală 
de servicii pentru administrarea rapidă și eficientă  

a sistemelor de detecție și semnalizare a incendiilor

Pentru mai multe detalii despre 
platforma de servicii a Schrack 
Seconet vă rugăm contactați: 

bucuresti@schrack-seconet.ro  
sau +40 372 756316.

schrack-seconet.com

Noua platformă digitală de servicii a Schrack Seconet sprijină în mod eficient gestionarea 

şi administrarea sistemelor de detecţie şi semnalizare a incendiilor. Aceasta integrează 

servicii și asistență pentru utilizatori facilitând programarea, instalarea, întreținerea,  

extinderea sau modernizarea sistemelor pe întreaga perioadă a ciclului de viaţă. Mixul 

sofisticat de servicii găzduit de platformă include o bază de date de cunoștințe despre 

produs, gestionări multiple de sisteme sau locaţii, analize şi informaţii în timp real despre 

starea sistemelor pentru un număr semnificativ de utilizatori.

Servicii digitale 
pentru administrare 
eficientă
Platforma de servicii

34  |  ELECTRICIANUL 6/2022

PROTECȚIE LA INCENDIU



Breaking 
new ground

2. – 6. 10. 2022
Frankfurt am Main

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