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Mai multe opțiuni 
pentru o energie 
curată

POMPE DE CĂLDURĂ

Mai multe opțiuni 
pentru o energie 
curată

POMPE DE CĂLDURĂ

Reduceți consumul, alegeți energii curate și vă faceți casa și mai confortabilă.
Pompele de căldură Immergas au fost proiectate pentru a atinge aceste obiective și pentru a asigura conformitatea 
cu standardele europene. Gama noastră de pompe de căldură include aparate cu niveluri excelente de performanță 
pentru încălzirea și răcirea apartamentelor și caselor (versiuni monofazate aer / apă), magazine și birouri (versiuni 
trifazate), existând variante chiar și pentru prepararea apei calde pentru consum.
Evoluția tehnologică poate fi calea către o lume mai curată, mai plăcută. Immergas merge pe această cale, optând 
întotdeauna pentru cele mai fiabile soluții.
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Detectarea gazelor în clădiri 
comerciale și instituționale

Implementarea soluțiilor de detec-
tare a gazelor în clădiri comerciale și 
instituționale implică mai multe provo-
cări. Multe sisteme de detectare a ga-
zelor funcționează independent de 
sistemele de management al clădirilor 
(BMS) sau de cele de detectare a in-
cendiilor. Din acest motiv, ele sunt di-
ficil de gestionat și întreținut. Adminis-
tratorii clădirilor și tehnicienii din 
domeniul securității la incendiu au ne-

voie de soluții flexibile și scalabile, 
ușor de utilizat și întreținut. 

Pericole asociate gazelor în clădiri 
comerciale și instituționale

Monitorizarea nivelului de gaze este 
crucială în unități precum cele spitali-
cești, unde oxigenul este stocat și utili-
zat ca parte a activităților zilnice obiș-
nuite. Spațiile de depozitare constituie 

o altă zonă problematică, în situația în 
care scurgerile de oxigen pot crește 
riscul de incendiu sau explozie.

Pe lângă spitale, unitățile industriale 
utilizează gaze pentru procesele de 
producție, sudură sau protejarea cu 
gaze inerte. În mediile industriale, si-
tuația este complicată și mai mult de 
posibila prezență a prafului, a apei și a 
unor gaze, ceea ce poate afecta de-

tectoarele sensibile și componentele 
electronice.

Parcările subterane pot prezenta de 
asemenea un risc. Gazele de eșapa-
ment conțin monoxid de carbon, care 
este deosebit de periculos deoarece 
este invizibil și inodor. Vehiculele ali-
mentate cu gaz petrolier lichefiat (GPL) 
pot folosi zone de parcare subterane, 
creând astfel riscul suplimentar de 
formare a unei atmosfere explozive în 
urma unei scurgeri de GPL.

Care sunt provocările?

Sistemele de detectare au o impor-
tanță crucială în menținerea siguranței 
lucrătorilor și publicului față de gazele 
toxice și inflamabile. Cu toate acestea, 
nu sunt instituite întotdeauna norme 
care să reglementeze detectarea gaze-
lor și nici nu există reguli consecvente 
de la o zonă la alta. În absența unor 
reglementări clare, responsabilitatea 

implementării unor sisteme sigure care 
să asigure o avertizare adecvată în ca-
zul scurgerilor de gaze le revine admi-
nistratorilor unităților și tehnicienilor 
din domeniul securității la incendiu. 
Ca atare, este esențial să fie ales par-
tenerul tehnologic potrivit, capabil să 
ofere recomandări privind abordarea 
optimă pentru aplicația respectivă.

Multe clădiri sunt prevăzute cu sis-
teme de detectare a fumului și incen-
diilor, însă sistemele de detectare a 
gazelor sunt mai puțin răspândite. 
Dacă sunt instalate, acestea tind să fie 
independente de celelalte sisteme ale 
clădirii, fiind astfel mai dificil de gesti-
onat și crescând implicit riscul ca o 
scurgere de gaz să nu fie observată. O 
abordare integrată, care să acopere 
detectarea incendiilor și fumului, de-
tectarea gazelor și administrarea clă-
dirii ar putea ajuta aceste unități să 
asigure o gestionare cuprinzătoare a 
riscurilor.

Spitalele și unitățile industriale nu 
sunt statice. Secțiile sunt transforma-
te, trecând de la un serviciu la altul, și 
clădirilor li se adaugă corpuri noi. Uni-
tățile industriale trec, de asemenea, în 
timp, prin procese de extindere și 
creștere a volumului și tipului de gaze 
utilizate. Multe sisteme de detectare 
existente nu sunt flexibile sau scalabi-
le, lipsindu-le capacitatea de adaptare 
pentru a răspunde nevoilor în schim-
bare ale unei organizații. Sistemele 
mai noi, oferite de către furnizori de 
tehnologii de top, pot depăși aceste 
dificultăți.

Alegerea soluțiilor potrivite  
de detectare a gazelor

Honeywell furnizează soluții de 
detectare a gazelor pentru aplicații 
comerciale și industriale ușoare, in-
clusiv parcări și spitale. Există trei so-
luții principale aplicabile în aceste 
medii.

De ce are o importanță crucială și cum se face alegerea corectă

În majoritatea țărilor europene, detectarea gazelor nu este strict reglementată pentru clădiri comerciale 
și instituții. Adesea, detectarea gazelor nu este bine înțeleasă sau aplicată în acest tip de situații. 

PARK

Sistemul PARK asigură monitoriza-
rea CO pentru parcări. Acest sistem 
de detectare poate declanșa alarme 
sonore pentru a avertiza persoanele 
prezente asupra pericolului existenței 
monoxidului de carbon. El poate acti-
va sistemele comune de ventilație 
atunci când nivelul de CO depășește 
limitele de siguranță. O centrală 
PARK2000 poate gestiona până la 32 
de detectoare de CO, distribuite în 
maxim două zone, iar modelul 
PARK5000 poate gestiona până la 80 
de detectoare de CO, distribuite în 
maxim cinci zone.

NFG-8

Centrala NFG-8 corespunde ce-
rințelor nivelului SIL1 de siguranță 
funcțională, folosind detectoare de 
gaz cu comunicație 4-20 mA și este 
ideală pentru aplicații industriale de 
mică anvergură. Această soluție per-
mite semnalizarea a trei praguri dife-
rite de concentrație a gazelor și mai 
multe opțiuni pentru ieșiri. De exem-
plu, NFG-8 poate să controleze ven-
tilația, să activeze semnalele de 
avertizare și să comunice cu dispozi-
tive BMS terțe.
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AM4000G

AM4000G este o centrală adresabi-
lă care poate acoperi nevoile întregii 
clădiri, inclusiv parcarea acesteia. La 
AM4000G pot fi conectate până la 396 
de detectoare de gaz pe patru bucle, 
utilizând un sistem fiabil de comunica-
re pe o magistrală cu două fire. Aceas-
tă soluție permite gestionarea inde-
pendentă a diferitelor condiții peri-
culoase, aplicând scenarii complexe 
de tip cauză-efect.

Principale beneficii

 Flexibilitate
Soluțiile de detectare a gazelor ofe-

rite de Honeywell pot să varieze de la 
sisteme de mici dimensiuni pentru 
aplicații specifice până la soluții adre-
sabile ample care acoperă toate nevo-
ile unei întregi clădiri. Acestea pot 
funcționa ca sisteme independente 
pentru detectarea gazelor sau pot fi 
integrate cu alte sisteme, cum ar fi 
managementul clădirilor sau detecta-
rea incendiilor și fumului.

 Fiabilitate
Honeywell este un furnizor global 

de tehnologie de detectare a gazelor 
pentru clădiri și parcări. Prin experien-
ța sa cu mulți clienți din numeroase 
sectoare de activitate și locații, Ho-
neywell a dobândit o perspectivă unică 
asupra modului în care sunt utilizate 
produsele, făcând posibilă concepe-
rea unor soluții care răspund nevoilor 
clienților. Honeywell furnizează siste-
me fiabile de detectare a gazelor care 
oferă performanță constantă utilizând 
cea mai bună tehnologie disponibilă.

 Carcase certificate
Honeywell furnizează detectoare în 

carcase cu certificare IP55 sau ATEX. 
Carcasele IP55 sunt certificate împo-
triva pătrunderii prafului sau umezelii, 
în timp ce versiunile ATEX pot fi utili-
zate în medii periculoase, în funcție de 
nevoile specifice zonei. Aceste soluții 
acoperă întregul spectru de necesități 
pentru aplicațiile industriale ușoare, în 
care unele spații necesită carcase cer-
tificate, iar altele nu.

 Aplicație mobilă pentru calibrare 
și mentenanță

Honeywell oferă o aplicație mobilă 
care le permite utilizatorilor să efectu-

eze operațiuni de calibrare, modificări 
de programare și activități de mente-
nanță a detectoarelor. Acest instru-
ment este ușor de utilizat și economi-
sește timpul tehnicienilor, mai ales în 
ceea ce privește efectuarea unor sar-
cini de rutină, cum ar fi teste la impact 
sau modificarea limitelor.

Colaborarea 
cu un partener tehnologic

Multe echipe administrative care 
răspund de clădiri comerciale și insti-
tuționale, cum ar fi spitale și instalații 
industriale, nu au cunoștințe aprofun-
date privind sistemele de detectare a 
gazelor. Este recomandabil să colabo-
rați cu un partener tehnologic care asi-
gură o bună înțelegere a soluțiilor pe 
care le oferă și a mediului în care aces-
tea sunt aplicate.

Detectoarele de gaze trebuie insta-
late corect pentru a asigura protecția 
dorită. De exemplu, detectoarele de 
CO ar trebui instalate la o înălțime 
echivalentă cu cea a unei persoane de 
statură medie. Explicația constă în 
faptul că densitatea CO este similară 
cu a aerului. Acesta nu se acumulează 
la nivelul podelei sau tavanului; prin 
urmare, detectarea trebuie să aibă loc 
la înălțimea celui mai semnificativ risc, 
unde oamenii pot respira gazul toxic.

Toate detectoarele de gaze prezintă 
abateri în timp. Precizia valorilor citite 
de acestea va scădea dacă nu sunt ve-
rificate și calibrate la intervale regula-
te. Reglementările nu abordează întot-
deauna aceste aspecte cruciale ale 
eficacității pe termen lung a sistemelor 
de detectare a gazelor. Furnizorii de 
încredere ai acestei tehnologii dețin 
expertiza tehnică necesară pentru a 

oferi utilizatorilor consiliere în privința 
programelor adecvate de mentenanță 
și calibrare ale sistemului.

Concluzie

Clădirile comerciale și industriale 
nu beneficiază de o bună reglemen-
tare în ceea ce privește detectarea 
 scurgerilor de gaz, dar aceasta nu în-
seamnă că riscurile sunt neglijabile. 
Scurgerile de gaz pot provoca inciden-
te grave, cum ar fi incendii și vătămare 
fizică, inclusiv pierderea de vieți ome-
nești. 

Honeywell oferă soluții de detecta-
re a gazelor pentru clădiri comerciale 
și instituționale, inclusiv spitale, par-
cări și instalații din industria ușoară. 
Echipa sa de experți și parteneri de 
distribuție poate oferi consiliere pri-
vind soluțiile optime de rezolvare a ce-
lor mai dificile probleme.

Scanați codul QR pentru a afla 
mai multe detalii despre produsele 
noastre.

Honeywell Romania SRL
www.hls-romania.com

hls-romania@honeywell.com

Test la 1 Hz Test la 50 HzTest la 1 Hz Test la 50 Hz

 un test face o mare  
diferențăBIG

1 Hz este noua tendință
în testarea izolației transformatoarelor, dezvoltată 

pentru benefi ciarii noștri pentru a minimiza riscul 

de defect și întreruperi neplanifi cate.

  Oferă evaluarea imediată a izolației

  Validează rezultatele la frecvența rețelei

  Elimină necesitatea bazei de date tendințe

   Oferă liniște și durată de viață extinsă a
activelor de înaltă tensiune

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

IDAX 
Analizor pentru diagnoza izolației

TRAX+TDX
Trusă de test multifuncțională 
pentru transformatoare și stații

DELTA4000
Analizor izolație cu înaltă tensiune

Scanați acest cod QR pentru 
mai multe informații despre 1 Hz
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fi de cel puțin 24 de ore. Ca urmare, 
MX-System abordează și problema 
lipsei persistente de lucrători califi-
cați, deoarece angajaților individuali 
le ia mult mai puțin timp pentru a fi-
naliza o anumită sarcină. 

Din punct de vedere logistic, exis-
tă, de asemenea, avantaje clare pen-
tru proiectarea dulapurilor de co-
mandă-control. Prin eliminarea 
etapelor de lucru mecanice, sarcinile 
de asamblare necesită un spațiu con-
siderabil mai mic. Se poate renunța 
complet la procese precum proiecta-
rea externă a dulapului de coman-
dă-control, iar erorile de cablare nu 
mai apar. 

Avantaje în instalarea mașinii 

Sistemul MX-System se integrează 
vizual și funcțional în spațiul de insta-
lare a mașinii datorită designului său 
considerabil de compact în compara-
ție cu soluțiile convenționale. Acest 
lucru reduce de mai multe ori am-
prenta la sol a mașinii. Posibilitatea 
instalării în cascadă a MX-System 
permite realizarea de concepte de 

mașini modulare. În plus, există tra-
see de cabluri semnificativ mai scurte 
până la nivelul senzorilor sau al ele-
mentelor de acționare. Utilizarea ca-
blurilor preasamblate scurtează și 
mai mult timpul de instalare și oferă 
un nivel ridicat de protecție împotriva 
erorilor în timpul conectării cabluri-
lor. Conexiunile nu trebuie să fie rea-
lizate de electricieni cu pregătire spe-
cială datorită naturii simple de 
conectare și producere a modulelor.

Avantaje pentru utilizatorul final  
al mașinii 

Pentru utilizatorul final al mașinii, 
există avantaje clare în ceea ce pri-
vește service-ul și mentenanța: siste-
mul MX este format din componente 
care sunt interconectate în rețea prin 
EtherCAT, astfel încât diagnosticarea 
completă a sistemului este întotdeau-
na disponibilă. Pe lângă LED-urile 
clasice de stare, fiecare modul funcți-
onal are un număr de serie unic sub 
forma unui cod DataMatrix. Acest 
cod poate fi scanat prin intermediul 
unei aplicații pentru smartphone, 

care conectează smartphone-ul la 
controler pentru a prelua date de 
 diagnosticare privind modulul de 
funcție corespunzător.

De asemenea, schimbarea modu-
lelor MX-System este foarte ușoară, 
deoarece modulele sunt schimbabile 
„la cald“ și pot fi conectate și deco-
nectate în timpul funcționării. La fel 
ca și producătorul mașinii, operatorii 
beneficiază și de faptul că sistemul 
modular MX-System acoperă în-
treaga gamă de tehnologii de auto-
matizare cu un număr considerabil 
mai mic de piese și, prin urmare, cu 
mai puține ansambluri care trebuie 
stocate ca piese de schimb. Prin prin-
cipiul lor de bază simplu, modulele 
MX-System pot fi, de asemenea, re-
folosite foarte ușor dincolo de ciclul 
de viață al mașinii.

SAVAGE, Minnesota,  
13 septembrie 2022

MX-System de la Beckhoff este un 
sistem hardware de automatizare fle-
xibil, inteligent și cu economie de 
spațiu care poate înlocui complet du-
lapurile de comandă-control conven-
ționale, creând niveluri complet noi 
de eficiență în automatizarea instala-
țiilor. Procesele de instalare a siste-
melor de control care, în mod nor-
mal, durau 24 de ore sau mai mult, 
pot fi acum finalizate în doar o oră. 

Fiind un înlocuitor modular al du-
lapului de comandă-control care 
poate fi, de asemenea, descentralizat 
pe mașină, dacă este necesar, 
MX-System economisește eforturile 
de inginerie, asamblare, instalare și 
întreținere. Acest lucru promovează 
procese foarte eficiente pentru pro-
ducătorii și operatorii de mașini și 
sisteme – de la planificarea, configu-
rarea și instalarea MX-System până la 
întreținerea mașinilor echipate cu 
MX-System. 

Conceptul de bază al MX-System 
constă în standardizarea interfețelor 
electrice și mecanice pentru toate 
componentele electronice și electro-
mecanice. Această abordare nouă are 
ca rezultat două interfețe: 
 Interfața de date integrează fie-

care modul funcțional într-o rețea 
EtherCAT și îl alimentează simultan 
cu 24 V CC și, dacă este necesar, și 
cu 48 V CC. 
 O a doua interfață a fost definită 

ca standard pentru gama de joasă 
tensiune. Aceste interfețe distribuie 
tensiunea de rețea de până la 480 V 
AC și o tensiune continuă de până la 
600 V pentru sistemul de acționare. 

Această standardizare înseamnă 
că toate funcționalitățile care se gă-
sesc în mod tradițional într-un dulap 
de comandă-control pot fi mapate 
 într-un sistem de plăci de montaj. La 
fel ca și interfețele, există două tipuri 
diferite de plăci de montaj, care au 
drept caracteristici esențiale interfe-
țele descrise sub formă de conectori. 
Plăcile de montaj dispun de carcase 
robuste din aluminiu pentru o durabi-
litate maximă. Combinația dintre pla-
ca de montaj și carcasă se numește 
placă de bază. 

În plus, există o gamă completă de 
module funcționale din categoriile 
IPC, cuploare de magistrale – module 
de intrări/ieșiri, mișcare, relee și ali-
mentare de sistem. Acestea sunt pur 
și simplu conectate și înșurubate pe 
placa de bază. Combinația dintre o 
placă de bază și modulele funcționale 
are ca rezultat un sistem de automati-
zare cu protecție IP67 care optimi-
zează utilizarea spațiului și poate fi 
montat direct pe mașină. 

Avantajele MX-System  
pentru ingineri 

Arhitectura de sistem formată 
 dintr-o placă de bază combinată cu 
module funcționale are ca rezultat o 
soluție extrem de modulară care ajută 
la rezolvarea unei game largi de sar-
cini de automatizare fără carcase. Un 
avantaj deosebit este faptul că modu-
lele funcționale MX-System integrea-
ză funcții individuale, cum ar fi pro-
tecția liniei pentru liniile de ieșire. 

Acest lucru facilitează planificarea 
proiectului și reduce semnificativ nu-
mărul de componente. Ca urmare, 
aceste avantaje pot reduce cu până la 
80% numărul de pagini din schemele 
de circuit și din listele de piese. 

Chiar și în faza de inginerie, cerin-
țele reduse de spațiu de instalare ale 
sistemului MX-System creează avan-
taje suplimentare, facilitând o mai 
bună colaborare între departamente. 
De exemplu, de obicei, nu este ne-
voie să se proiecteze spații de instala-
re și suporturi speciale pentru sistem. 
De asemenea, MX-System îndepli-
nește cerințele standardelor impor-
tante pentru dulapuri de coman-
dă-control și, spre deosebire de 
dulapurile convenționale, respectă și 
IEC, UL și CSA, ceea ce îl face o solu-
ție standardizată la nivel global. 

Avantaje pentru configurarea 
sistemului de automatizare 

Principiul de conectare a module-
lor funcționale pe o placă de bază și 
de fixare a acestora cu șuruburi nu 
numai că revoluționează design-ul 
dulapului de comandă-control, dar îl 
înlocuiește complet în forma cunos-
cută astăzi. Această abordare elimină 
asamblarea mecanică a dulapului de 
comandă-control și a plăcii de montaj 
proprii, precum și cablarea manuală, 
care consumă mult timp. Prin aceste 
avantaje, un sistem MX-System poate 
fi configurat în doar o oră, inclusiv 
testele și verificările necesare. Pentru 
un dulap de comandă-control com-
parabil, timpul total de configurare ar 

Cu modulele conectabile IPC, I/O și de tehnologie drive de la Beckhoff, sistemul cu grad de protecție IP67  
asigură o economie maximă de spațiu și timp pentru constructorii de mașini și utilizatorii finali.

Beckhoff redefinește automatizarea  
fără dulapuri de comandă-control  

prin Plug-and-Produce MX-System

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro
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În prezent, descentralizarea insta-
lațiilor electrice este un subiect impor-
tant. Ce a dus de fapt la situația în 
care majoritatea sistemelor electrice 
au fost în mod istoric gestionate cen-
tralizat?

Faptul că în trecut mașinile au fost 
echipate cu sisteme de acționare cen-
tralizate este legat mai ales de pierde-
rile prea mari înregistrate la echipa-
mente pentru a permite gruparea lor 
în incinte descentralizate, fără răcire 
externă. În plus, mai există și structu-
rile mecanice existente prea mari și 
care nu au fost încă înlocuite. Totoda-
tă, construcția de mașini și de stații a 
evoluat către structuri modulare care 
permit adăugarea ori renunțarea la 
anumite funcții ale mașinilor, după ne-
cesități. Descentralizarea este în mod 
deosebit utilă aici astfel încât nu tre-
buie adăugat câte un panou de co-
mandă nou și scump la fiecare modul 
de mașini. Una peste alta, avem o 
nouă gândire în ce privește domeniile 
de fabricație și noi posibilități tehnice, 
iar aceasta permite automatizarea 
descentralizată.

Și care sunt progresele tehnice care 
au făcut posibil controlul descentrali-
zat? De ce nu a fost acest lucru posibil 
înainte?

Pe partea electrică trebuie mențio-
nate în mod special noile componente 
cu pierderi reduse, cum ar fi cele cu 
semiconductori din carbură de siliciu 
sau azotură de galiu. Acestea ridică 
eficiența la un nivel cu totul nou și fac 
astfel posibilă utilizarea tehnologiei de 
automatizare descentralizată în mă-
sura pe care o știm astăzi. Pe lângă 
aceasta, producătorii de mașini au în-
ceput să își regândească tehnologia de 

instalare, permițând o dată în plus au-
tomatizarea descentralizată.

În trecut, panourile de comandă 
erau necesare deoarece nu era posibi-
lă instalarea perifericelor necesare în 
incinte răcite prin convecție, menți-
nându-se totodată o detarare accep-
tabilă. Astăzi avem la dispoziție noi 
posibilități datorită eficienței sporite în 
mod semnificativ.

Care sunt principalele avantaje ale 
descentralizării? În mod ideal, de 
exemplu la o unitate de producție cu 
mai multe mașini-unelte.

Descentralizarea deschide noi posi-
bilități pentru constructorii de mașini 
și reduce enorm eforturile de proiec-
tare și de cablare, ca și riscul de eroa-
re. Aceasta înseamnă, de exemplu, că 
un sistem de cablare cu aproximativ 8 
axe, care necesita aproximativ 2 zile 
de lucru pentru realizarea cablării, 
poate fi acum realizat în câteva ore.

Noul sistem VARIO-X face posibilă 
chiar acționarea mașinilor fără niciun 
panou de comandă. Ce module conți-
ne sistemul VARIO-X?

VARIO-X conține primul set de 
semnale cu următoarele module:
 VARIO-Backplane: Panou poste-

rior pentru montarea modulelor;
 VARIO-CTRL 1.000: PC indus-

trial de înaltă performanță pentru con-
trolul diverselor elemente din fieldbus 
(de ex., modulele Impact IO, acționă-
rile etc.);
 VARIO-Power In: Alimentare 

pentru 3 x 400V CA + STO-Signal (cu-
plul sigur decuplat la toate motoarele 
descentralizate);
 VARIO-Powersupply 24V CC: 

Alimentare 24V CC cu branșament in-
tegrat EtherCAT cu 3 porturi;
 VARIO-Powersupply 48V CC: 

Alimentare 48V CC.

După lansarea pe piață vor urma și 
alte module. VARIO-X va fi dezvoltat 
pas cu pas și se va adapta pieței în 
mod constant.

Nu este sistemul VARIO-X montat 
pe fiecare mașină mai scump față de 
un panou de comandă central?

Dacă facem o comparație directă 
cu componentele unui panou de co-
mandă, VARIO-X poate părea mai 
scump, dar trebuie notat că VARIO-X 
își recuperează prețul prin costurile 
totale care țin de proprietate. Date fi-
ind costurile semnificativ mai mici ale 
cablării, riscul mai mic de apariție a 
defecțiunilor în timpul exploatării și 
costurilor mai reduse datorită efortu-
lui mai mic de înlocuire a dispozitivelor 
în cazul defecțiunilor, VARIO-X are o 
eficiență de cost mai ridicată.

Automatizare 
fără panou 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

VARIO-X este o platformă de automatizare, flexibilă și scalabilă în mod consecvent, cu maximă 
deschidere și performanță pe toate nivelurile și pentru toate interfețele. Viitorul automatizării 
nu prevedere panouri de comandă și aer comprimat, ci conectare la rețea, ștechere și rentabilitate 
a costurilor. Christian Kübler, Product Manager VARIO-X & Drives la Murrelektronik, oferă o perspectivă 
asupra lumii descentralizării și a VARIO-X.

Ați menționat că printre avantajele 
descentralizării se numără viteza de 
instalare, aveți idee cât timp se econo-
misește prin instalarea sistemului 
VARIO-X?

Considerăm că sunt posibile eco-
nomii de până la 80%.

M-a intrigat posibilitatea de utiliza-
re a unui dublu digital al sistemului 
VARIO-X. Presupun că aceasta este 
cel mai eficientă dacă este combinată 
cu o variantă digitalizată a mașinilor. 
Este în curs o colaborare concretă cu 
producătorii mașinilor? Ne puteți da 
un exemplu?

Dublul digital este în prezent testat 
pe mașinile noastre folosite ca mostre, 
construite pentru târgurile internațio-
nale și pentru uz intern. Lucrăm cu un 
partener la dezvoltarea unui dublu di-
gital. Scopul este de a le oferi clienților 
noștri interfețe cu sistemul VARIO-X 
adecvate dublului digital inițial. Dorim 
ca ulterior să introducem funcții pre-
cum calculul automat al lungimii ca-
blurilor, ceea ce ar ușura munca de zi 
cu zi a clienților noștri.

Până acum ne-am concentrat, în 
scop ilustrativ, asupra mașinilor-unel-
te, dar utilizările VARIO-X sunt cu si-
guranță mult mai largi. Vă rugăm să 
ne spuneți care este gama de echipa-
mente pentru care VARIO-X este util.

În esență, noi considerăm că 
 VARIO-X poate fi utilizat într-o gamă 
diversă de aplicații care necesită o pu-
tere maximă pe ax de 1kW. Există un 
potențial mare de înlocuire a acționă-
rilor pneumatice în automatizările de 
fabrică cu acționări cu servomotoare 
electrice. Pe de altă parte, tehnologia 
mecanică generală sau logistica interi-
oară constituie și ele un sector impor-
tant pentru VARIO-X, în contextul au-
tomatizării fără panouri de comandă, 
ca un factor important în realizarea de 
noi sisteme sustenabile din punct de 
vedere economic și ecologic. Orice 
poate fi conceput, de la clemele acțio-
nate de servomotoare electrice din 
producția de automobile până la 
 aplicațiile cu roboți delta de tip 
 pick-and-place.

Interviu cu Christian Kübler despre VARIO-X și descentralizare

Vario-X este o platformă de automatizare modulară și extrem de flexibilă 
cu care toate funcțiile de automatizare pot fi implementate complet descentralizat 

în premieră, adică fără o arhitectură a panoului de comandă.

Christian Kübler, manager de producție 
VARIO-X & Drives (Murrelektronik GmbH)
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Pasul trei: Clarificați  
comunicațiile

Fabricile conectate oferă, de ase-
menea, un limbaj comun pentru dife-
ritele părți interesate. Așa cum ingi-
nerul de întreținere menționat mai sus 
va găsi împuternicire prin intermediul 
datelor privind performanța mașini-
lor, același lucru este valabil și pentru 
operatorii de producție, managerii de 
energie și directorii de nivel c și setu-
rile lor de date.

Spre deosebire de jargonul de afa-
ceri care deseori îngreunează conver-
sațiile între departamente în industrie – 
gândiți-vă la Industria 4.0, sistemele 
cibernetice-fizice și discuțiile despre 
ergonomia industrială – fabricile co-
nectate oferă cunoștințe bazate pe 
date. Datele sunt obiective și pot fi pro-
cesate într-un mod pe înțelesul tuturor.

Pasul patru: Creați obiective 
interdepartamentale

Atunci când comunicarea este acti-
vată prin mai multe programe infor-
matice, aceasta permite diferitelor 
domenii de activitate să colaboreze și 
să stabilească obiective mai com-
plexe. Obiectivele pot fi legate de ca-
litate, sustenabilitate, flexibilitate, 
pierderi și multe altele – asta pe lângă 
câștigurile evidente de producție ale 
proiectelor de digitalizare.

Odată ce obiectivele sunt confir-
mate, este posibil ca fiecare angajat 
să determine starea ideală a unei in-

stalații în funcție de cerințele sale. De 
exemplu, dacă inginerul de întreținere 
plănuiește să atingă zero timp de ne-
funcționare neplanificat din cauza 
defectării echipamentelor, el sau ea 
poate determina un program de pro-
ducție ideal pentru durata de viață a 
utilajelor.

Acest lucru ar trebui să fie repro-
dus în toate domeniile de activitate, 
de la determinarea timpilor de ciclu la 
livrarea produselor, până la eficiența 
energetică a instalației.

Pasul cinci: Evaluați, apoi reinvestiți

O mai mare vizibilitate a datelor 
poate oferi, de asemenea, organiza-
țiilor o evaluare a costurilor, a benefi-
ciilor și a rentabilității investițiilor 
(ROI) pentru schimbările pe care in-
tenționează să le facă. Să ne imagi-
năm că un manager de producție 
speră să reducă timpii de schimbare a 
producției prin reprogramarea pro-
ducției într-un mod mai optim. Cu 
ajutorul unui software inteligent pen-
tru fabrici, rezultatele preconizate ale 
acestei schimbări pot fi generate au-
tomat, împreună cu informații despre 
modul în care aceasta ar putea avea 
un impact asupra restului locației.

Mai mult, aceste date pot fi inte-
grate cu alte domenii ale afacerii, 
cum ar fi sistemele informatice de în-
treprindere – planificarea resurselor 
întreprinderii (ERP). Să presupunem 
că modificările aduse programului de 
producție au ca rezultat materiale iro-

site – acest lucru ar putea fi posibil în 
domeniul alimentar, al băuturilor, al 
aplicațiilor farmaceutice sau în orice 
sector cu ingrediente care expiră. 
Prin integrarea datelor din alte dome-
nii ale afacerii, consecințele acestei 
schimbări vor fi realizate din timp.

Pasul șase: Găsiți un software  
care să simplifice procesul

Cu cunoștințele dobândite în eta-
pele anterioare, producătorii pot eva-
lua modul în care pot atinge aceste 
obiective cu tehnologia lor existentă. 
De obicei, acest lucru este realizabil 
în întregime cu ajutorul unui software 
de control industrial, precum zenon 
de la COPA-DATA.

Cu toate acestea, aceasta este, de 
asemenea, etapa în care se analizea-
ză dacă sunt necesare alte tehnologii 
pentru a îndeplini aceste obiective. 
De exemplu, dacă o modificare a 
programului de producție menționat 
anterior nu este posibilă cu ajutorul 
muncii manuale, ar putea fi utilizată 
tehnologia robotică pentru a crește 
viteza de schimbare a produselor?

https://blog.copadata.com/six-steps-to-
the-connected-factory

Six steps to the connected factory
Stefan Reuther, January 2021Expresia smart factory, „fabrică 

inteligentă“, a fost inventată pentru 
prima dată în 2011, în cadrul expozi-
ției comerciale din Germania, Hano-
ver Messe. Termenul descrie un me-
diu puternic digitalizat în care utilajele 
se optimizează și funcționează în mod 
autonom. Cu toate acestea, deși se 
află în vocabularul nostru de aproape 
un deceniu, fabricile inteligente nu 
sunt încă ceva obișnuit. Aș dori să 
subliniez faptul că „fabricile conecta-
te“ ar putea fi primul pas în realizarea 
digitalizării în producție.

O fabrică conectată descrie o in-
stalație care utilizează tehnologia di-
gitală pentru un schimb de informații 
fără întreruperi între oameni, mașini 
și senzori. Spre deosebire de inițiati-
vele privind fabricile inteligente, se 
pune mai puțin accent pe utilaje și 
mai mult pe conectivitate.

Inițiativele privind fabricile conec-
tate se pot derula în paralel cu pro-
iectele privind fabricile inteligente. 
Cu toate acestea, obiectivul fabricii 
conectate se concentrează în întregi-
me pe automatizarea proceselor me-

canice, dar și pe atingerea unei stări 
ideale de producție prin produc-
tivitate durabilă, autocorecție și cali-
tate. Dar cum se poate atinge această 
 stare?

Primul pas: Puneți datele la dispoziție 
pentru decizii

Fabricile conectate sunt dezirabile 
datorită ofertei unice pe care o oferă 
lucrătorilor și a faptului că le dau posi-
bilitatea de a lua decizii. Luați ca exem-
plu un inginer de întreținere. Într-o fa-
brică conectată, inginerul va avea 
vizibilitate asupra întregii operațiuni a 
fabricii prin conectivitatea dintre utila-
je, senzori și software-ul fabricii. 

Utilizând o platformă software cu 
un tablou de bord adecvat, acesta 
poate filtra datele unui anumit utilaj și 
le poate suprapune cu programul de 
producție al fabricii. Folosind această 
perspectivă, ei pot decide care este 
momentul optim pentru a programa 
întreținerea.

Combinația de control, vizibilitate 
și flexibilitate a fabricii conectate le 

permite lucrătorilor să ia decizii mai 
bune – în contrast pur și simplu cu 
concepția greșită conform căreia fa-
bricile de producție puternic digitali-
zate dezavantajează angajații și de-
plasează locurile de muncă.

Pasul doi: Implementarea  
și îmbunătățirea

Spre deosebire de investiția statică 
a unei piese de hardware automati-
zat, investiția în conectivitate oferă un 
flux constant de date din care se pot 
extrage informații. Prin urmare, fabri-
cile conectate oferă producătorilor 
posibilitatea de a-și îmbunătăți conti-
nuu procesele.

În timp ce fabricile inteligente 
 futuriste imaginate pentru prima dată 
la Hannover Messe din 2011 se con-
centrau în mare parte pe hardware și 
automatizare robotică, fabricile co-
nectate care sunt conduse în mare 
parte de date promit o modalitate 
mai realizabilă – și adesea mai avan-
tajoasă – pentru producători de a-și 
digitaliza instalațiile.

Șase pași către o fabrică 
conectată

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro
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LEGRAND A FURNIZAT SISTEMUL INTELIGENT 
INTEGRAT PENTRU COMPLEXUL ALMA HEALTH & SPA 

RETREAT

Legrand, specialist global în infrastructuri electrice și digitale, a furnizat soluția sa inteligentă UX 
pentru hoteluri celui mai nou și modern complex hotelier din zona de Sud a țării, Alma Health & Spa 
Retreat, care reunește două aspecte: serviciile de supervizare destinate personalului hotelier și 
experiența de utilizator a clientului.

Alma Health & Spa Retreat este unul dintre cele mai moderne complexe balneare și de vacanță din Alma Health & Spa Retreat este unul dintre cele mai moderne complexe balneare și de vacanță din 
România, fiind deschis la începutul acestei veri în Stațiunea Lacu Sărat, în urma unei investiții de peste 
20 de milioane de euro a grupului de firme Eldomir Brăila. Proprietatea de 4 stele cuprinde 185 de 
camere și apartamente echipate cu cele mai noi tehnologii, dar și un centru balnear ultramodern, centru 
wellness & spa, plajă privată, aquapark și centru de evenimente. 

În ceea ce privește echipamentele smart, complexul integrează cea mai nouă soluție integrată UX 
Legrand, o variantă customizabilă pentru gestionarea accesului și controlul inteligent al camerelor de 
hotel care include o serie de dispozitive care pot fi personalizate în funcție de nevoile hotelului. 

Astfel, oaspeții Alma Health & Spa Retreat pot controla nivelul de iluminare al camerei, precum și Astfel, oaspeții Alma Health & Spa Retreat pot controla nivelul de iluminare al camerei, precum și 
temperatura sau poziția draperiilor și, în plus, pot acționa anumite scenarii (de exemplu, se pot controla 
mai multe funcțiuni deodata, printr-o simplă atingere). În plus, aceștia pot transmite personalului 
hotelului diferite cerinte precum Do not disturb sau Make up the room – Nu deranjați sau Vă rog să 
curățați camera.

„Legrand conduce inovația din domeniul clădirlor inteligente, iar colaborarea cu unul dintre cele mai 
moderne complexe hoteliere din România a demonstrat încă o dată că soluțiile noastre nu sunt doar 
inovatoare, ci și flexibile, mulându-se pe nevoile specifice ale fiecărei viziuni de business. Pentru noi, 
acest parteneriat reprezintă un exemplu de bune practici și credem că subliniază exigențele ambelor 
companii când vine vorba de confortul clienților finali.” a declarat Călin Pașcalău, Director General 
Legrand România.

„Industria ospitalității a intrat în era smart iar, pentru un complex care are ca obiectiv principal redarea 
sănătății și starea de bine a oaspeților săi, o soluție completă de control al confortului  în camera de hotel 
nu mai înseamnă un lux, ci o diferențiere necesară. Ne-am dorit să includem cele mai inovatoare soluții 
de pe piață, iar sistemul de control inteligent al camerelor de hotel Legrand aduce un adevărat plus în 
experiența pe care o au oaspeții noștri pe timpul șederii.” a declarat Vasile Dogărescu, proprietarul Alma 
Health & Spa Retreat.

Calitatea experienței oferite de către Complexul Alma Health & Spa Retreat, datorată și tehnologiilor Calitatea experienței oferite de către Complexul Alma Health & Spa Retreat, datorată și tehnologiilor 
Legrand de ultimă generație, a câștigat aprecierea juriului și a publicului din cadrul Premiilor Turismului 
Balnear din România. Astfel, unitatea hotelieră deschisă în luna iunie a acestui an a câștigat premiile 
„Cea mai valoroasă investiție în domeniul Spa (balnear/wellness) din România“, dar și „Cel mai bun hotel 
(4* sau 5*) cu baza de tratament balnear și de wellness”. Mai mult, complexul hotelier a câștigat și Votul 
Publicului, Locul III în cadrul Galei Romanian Excellence Awards. 
Soluția UX Legrand pentru hoteluri a fost implementată până acum cu succes în hoteluri din întreaga Soluția UX Legrand pentru hoteluri a fost implementată până acum cu succes în hoteluri din întreaga 
lume, atât în cazul unor unități noi, precum Jumeirah Gate din Dubai, cât și al unor hoteluri de o eleganță 
clasică, așa cum este Vista Hotel Como din Italia, contribuind la transformarea rapidă a gestionării 
unității și fiind configurată pentru a răspunde celor mai diverse cerințe ale pieței.



Interviu cu dl. Michael Büenfeld 
– Chief Sales Officer al OBO Bettermann Group

Determinarea, seriozitatea, perse-
verența și foarte multă muncă sunt 
doar câteva atribute necesare pe care 
un Chief Sales Officer trebuie să le 
aibă pentru a putea excela în vânzările 
internaționale.

OBO Bettermann este descrisă de 
domnia sa ca fiind compania care re-
prezintă tradiția și inovația în egală 
măsură, două trăsături definitorii care 
se completează de minune.

Pentru OBO, tradiția înseamnă soli-
daritate cu angajații noștri, cu clienții 
noștri, iar tradiția, la fel ca și spiritul 
de inovație, a fost și continuă să fie o 
parte integrantă a valorilor noastre de 
peste 110 ani de activitate.

Astfel, ediția de anul acesta a târgu-
lui Light+Building de la Frankfurt ne-a 
bucurat și mai mult decât în anii ante-
riori și asta se datorează și faptului că 
am putut socializa din nou după o pe-
rioadă dificilă pentru noi toți.

Parteneri, clienți, simpli vizitatori 
din toată lumea s-au întâlnit și au dis-
cutat despre noutățile prezentate pe 
parcursul desfășurării evenimentului.

În ultimul an și jumătate, pandemia 
ne-a învățat să înlocuim întâlnirile față 
în față cu întâlniri digitale.

OBO Bettermann a dezvoltat de-a 
lungul timpului partea de digitalizare 
creând sisteme informatice ce facili-
tează foarte mult accesul la informații 
cât și ajută, de asemenea, la economi-
sirea timpului privind alegerea produ-
selor pentru utilizarea lor în proiecte. 
Digitalizarea reprezintă un avantaj 
pentru munca arhitecților, dealerilor, 
chiar și pentru instalatori.

Astăzi, clienții noștri au la dispoziție 
un software de proiectare actualizat 
pentru diferite domenii ale instalațiilor 
electrice. OBO Bettermann simplifică 
proiectarea sistemelor de susținere a 
cablurilor, protecție la incendiu, pro-
tecție la supratensiune și multe alte 
ramuri ale instalațiilor electrice.

Digitalizarea va schimba și va com-
pleta modul în care oamenii interacțio-
nează, dar nu îl va înlocui.

Am observat cu toții că domeniile 
vânzărilor și al marketingului au deve-
nit substanțial mai digitalizate odată 
cu pandemia și este de așteptat ca di-
gitalizarea să continue să crească în 
viitor, este de părere domnul Michael 
Büenfeld. Posibil ca această digitaliza-

re să sprijine și să eficientizeze dome-
niul în care noi, OBO Bettermann, ac-
tivăm.

În timpul târgului de la Frankfurt 
ne-am bucurat să ne întâlnim cu clien-
ții, să stabilim noi contacte, să prezen-
tăm produse inovatoare și de nouă 
generație.

Va fi interesant să vedem cum va 
funcționa în viitor combinația dintre 
contactele personale și comunicarea 
digitală.

În același timp, din ce în ce mai 
multe companii aspiră să devină cât 
mai ecologice și mai verzi în viitorul 
apropiat. De asemenea, spune Chief 
Sales Officer, domnul Michael Büen-
feld, sustenabilitatea ocupă un loc im-
portant pe agenda noastră și are o pri-
oritate ridicată pentru noi. 

OBO Bettermann a adoptat deja 
practici sustenabile în multe domenii: 
de exemplu, prin încurajarea eficienței 
energetice în locațiile noastre, prin op-
timizarea proceselor noastre logistice 
pentru a reduce consumul și emisiile, 
prin concentrarea pe generarea de 
energie electrică și termică la fața lo-

cului cu emisii reduse de carbon, prin 
adoptarea de măsuri pentru o produc-
ție neutră de CO2 și așa mai departe.

Suntem asigurați de domnul  Michael 
Büenfeld că activitatea nu se va opri 
aici și, mai mult, va continua, cu un ra-
port de sustenabilitate care să respec-
te standardele GRI (Inițiativa globală 
pentru raportare în privința dezvoltării 
durabile) și care va conține toate activi-
tățile de sustenabilitate ale Grupului 
OBO Bettermann în acest domeniu. 

Pe parcursul desfășurării eveni-
mentului de la Frankfurt, OBO ne-a 
surprins plăcut, din nou anul acesta, 
prezentându-ne mai multe produse 
ino  vative care se integrează perfect în 
tema principală a evenimentului: 
„Green Deal & Sustainability“.

Inovarea reflectă exigența noastră 
de a ne examina în mod constant și de 
a ne dezvolta în continuare produsele.

Unul dintre noile produse prezenta-
te în cadrul Light+Building este OBO 
Ion Wallbox. OBO oferă o soluție 
adecvată pentru o încărcare relaxată 
la domiciliu și pentru o flotă de auto-
vehicule pregătită pentru viitor cu aju-
torul noului Ion Wallbox. Tehnologia 
sofisticată asigură o instalare ușoară și 
o securitate pe măsură, la un preț ex-
trem de atractiv.

În termeni simpli: relaxare la domi-
ciliu sau la locul de muncă pentru o 
flotă pregătită pentru viitor.

Desigur, spune CSO-ul Michael 
Büenfeld, toate produsele noastre 
prezentate aici, la Frankfurt, arată 
încă o dată durabilitatea în timp, cali-
tatea, cât și faptul că OBO caută me-
reu să vină în ajutorul clienților săi cu 
produse durabile, de o calitate incon-
testabilă, produse updatate, cât și 
produse de ultimă generație.

În cei peste 110 ani de activitate, 
OBO nu a făcut decât să-și îmbunătă-
țească în mod continuu procesul teh-
nologic și să acopere la scară largă 
domeniul industrial, domeniul instala-
țiilor pentru clădiri și, nu în ultimul 
rând, domeniul instalațiilor de sigu-
ranță și protecție la supratensiune. 

Dorim să oferim clienților noștri va-
loare adăugată, pe de o parte, sub 
formă de simplificare a muncii și eco-
nomisire de timp prin produsele noas-
tre și, pe de altă parte, sub formă de 
soluții și oferte de servicii digitale, 
cum ar fi cel mai bun software – OBO 
Construct – sau un nou concept în me-
todologia de proiectare: BIM (Building 
Information Modeling). 

Această nouă abordare în metodo-
logia proiectării, pentru simularea și 
optimizarea unor procese de proiecta-
re și construcție de clădiri în baza unor 
modele digitale cuprinzătoare – BIM – 
oferă avantaje considerabile față de 
metodele tradiționale de proiectare 
deoarece oferă acces la informații de-

taliate despre toate componentele 
clădirii în orice moment.

În viitorul apropiat, prin intermediul 
BIM, proiectarea va deveni mai detali-
ată, mai transparentă și va necesita un 
grad mult mai mare de colaborare.

Compania OBO Bettermann este 
prezentă în întreaga lume în peste 60 
de țări. Gama de produse constă din 
peste 30.000 de produse (repere) pen-
tru infrastructură electrică, care cu-
prind sisteme de conectare și atașare, 
protecție tranzitorie și împotriva trăs-
netului, suport pentru cabluri, protec-
ție împotriva incendiilor, conducerea 
cablurilor, instalarea dispozitivelor și 
instalațiile sub pardoseală. 

OBO nu oferă clienților săi doar 
produse! Oferă, de asemenea, un bo-
nus uriaș care înseamnă un pachet de 
soluții moderne, inovatoare și inteli-
gente pentru economisirea de bani și 
timp, ceea ce este foarte prețios pen-
tru noi toți.

Aș dori să-i mulțumesc domnului 
 Michael Büenfeld, Chief Sales Officer la 
OBO Bettermann Group, pentru inter-
viul foarte cuprinzător, pentru că a trecut 
în revistă unele dintre cele mai impor-
tante acțiuni și planuri de viitor legate de 
uriașul OBO Bettermann Group. 

Este foarte important și util să fii 
mereu pregătit și informat pentru viitor 
– BUILDING CONECTIONS cu OBO 
Bettermann Group!

Ne-am bucurat să putem fi 
prezenți la Frankfurt la mult 
așteptatul Light+Building 
după acești ani de pandemie 
când evenimentul nu s-a mai 
putut desfășura.
Am avut onoarea să-l 
cunoaștem zilele acestea 
pe CSO-ul Grupului OBO 
Bettermann, domnul Michael 
Büenfeld, care a avut 
amabilitatea de a ne acorda 
un interviu.
Domnul Michael Büenfeld, 
Chief Sales Officer al Grupului 
OBO Bettermann, licențiat 
în administrarea afacerilor, 
este un manager de succes 
cu o vastă experiență 
internațională.

Dl. Michael Büenfeld, Chief Sales Officer OBO Bettermann Group (dreapta), 
și Dl. Andrei Ștefan, Director General OBO Bettermann România (stânga)  
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Din secretele unei echipe performante
Episodul 2 – Iluminatul industrial

Tavane înalte, coridoare înguste și 
lipsa luminii naturale reprezintă o ade-
vărată provocare pentru proiectarea 
iluminatului în segmentul industrial. 

Depozitele au nevoie de o soluție de 
iluminat eficientă. Au nevoie de o zonă 
de confort și concentrare pentru cei 
care își desfășoară activitatea în spa-
țiul respectiv.

În egală măsură, este necesar ca 
soluția de iluminat să contribuie la re-
ducerea costurilor cu întreținerea, cu 
energia electrică.

Fie că vorbim despre lumina 
 dintr-un spațiu mare de producție, 
centru de logistică sau încăperi mai 
mici unde se testează produse, 
 LEDVANCE oferă soluții inovatoare de 
iluminat care îmbunătățesc calitatea, 
productivitatea și siguranța în funcție 
de cerințele fiecărui proiect.

Iată care sunt propunerile din 
această ediție pentru zona industrială:

LEDVANCE HIGHBAY PERFORMANCE 
Gen4

Lumină de calitate, design,  
consum redus de energie,  
flexibilitate în instalare

Pentru tavane cu o înălțime între 6 și 
14 m, Highbay Performance reprezin-
tă o soluție tehnică optimă datorită ca-

racteristicilor tehnice, și anume: flux 
luminos și unghi al fasciculului de lu-
mină variat, precum și temperaturi de 
culoare de 4000K și 6500K.

Față de generațiile anterioare, fac-
torul UGR a fost îmbunătățit, la mai 
mic de 25, pentru varianta cu unghi de 
70°. De asemenea, sunt disponibile și 
versiuni cu senzorul montat central. 

LEDVANCE oferă o gamă variată 
pentru acest produs, care conține 
aparataj standard On/Off, dar și apa-
rataj care poate fi integrat în telegesti-
unea luminii, și anume, DALI, DALI 
CLO. Pentru tavane cu înălțime cu-
prinsă între 4,5 m și 16 m, avem în 
portofoliu versiunile de la 13.000 lm la 
30.000 lm.

Întreaga gamă de produse cores-
punde standardului IEC 60598-2-24.

Aceste aparate pot fi echipate cu re-
flector din aluminiu sau policarbonat și 
montate cu ajutorul unui cârlig sau 
bracket, în funcție de situația din teren.

Highbay [lm] Înălțime de montaj [m]
13.000 lm ~ 4.5 – 7m
22.000 lm ~ 6.0 – 9 m
27.000 lm ~ 7.0 – 14 m
30.000 lm ~ 8.5 – 16 m

Noul design ergonomic permite di-
mensiuni și greutăți optimizate.

Produsul oferă o eficacitate lumi-
noasă performantă comparativ cu ge-
nerația 2 – 140 lm/W vs. <135 lm/W. 

De asemenea, există avantajul că 
această generație beneficiază și de 
variante cu senzori sau senzori atașa-
bili. Programarea senzorilor se face fie 
din telecomandă, fie înainte de mon-
tare, iar scenariile ce se pot compune 
sunt variate.

Aparatele cu senzori își variază flu-
xul luminos în funcție de apropierea 
de ei și revin treptat înapoi la fluxul de-
finit în lipsa mișcării.

LEDVANCE  
HIGHBAY Compact V

Un alt produs pe care vi-l propu-
nem ca variantă economică este 
 HIGHBAY Compact V.

Produsul este versatil datorită for-
mei și caracteristicilor tehnice îmbu-
nătățite și poate ajuta în situațiile în 
care bugetul proiectului este unul 
 restrictiv.

Familia HB VAL s-a înnoit cu aceste 
noi aparate High-Bay, cu un flux lumi-
nos îmbunătățit cu 20% și cu un con-
trol mai bun al unghiului de proiecție a 
fasciculului de lumină.

 Distribuție luminoasă uniformă 
datorită difuzorului mat.
 UGR<25 în combinație cu reflec-

torul.
 Cârlig inclus.
 Design atrăgător.
 Dimensiuni și greutăți optimizate 

în funcție de fluxul luminos emis.
Aceste aparate pot fi echipate cu 

reflector din aluminiu și montate cu 

ajutorul unui cârlig sau bracket, în 
funcție de situația din teren. 

Domenii de aplicare
 Înlocuitor pentru corpurile de ilu-

minat înalte cu vapori de mercur sau 
lămpi cu halogenuri metalice;
 Depozite, hale logistice, indus-

trie, tavane înalte (de exemplu, în 
mall-uri, aeroporturi, clădiri comerci-
ale, holuri înalte).

Caracteristici ale produsului
 Temperatura de funcționare: 

-20…45°C;
 Carcasă din aluminiu negru, ca-

pac din sticlă securizată;
 Capac opac;
 Protecție: IP65;
 Durată de viață (L70): până la 

50.000 h;
 Eficacitate luminoasă ridicată: 

până la 120 lm/W.
Echipamente/Accesorii
 Suport disponibil pentru montare 

aparentă;
 Reflector disponibil cu unghi de 

80°.

HB PFM (cu și fără senzor) HB COMPACT V (și accesoriile)
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LEDVANCE  
TRUSYS® FLEX - Iluminat de calitate

Familia de aparate din gama 
 trunking systems beneficiază de un 
 upgrade de la PFM (Performance) la: 
 Eficiență luminoasă de 175 

lm/W, puteri disponibile 35 W/50 
W/70 W;
 Fluxuri disponibile 5800 lm/8600 

lm și 12100 lm pentru înălțimi de mon-
tare variate;
 5 unghiuri de distribuție a fluxului 

luminos: 120° Very Wide, 90° Wide, 
60° Narrow, 30° Very Narrow and 2 × 
30° Double Asymmetric* pentru a de-
servi diverse tipuri de solicitări;
 Indice de licărire redus, SDCM≤3, 

UGR≤23 în 4000K;
 Raportare degradare luminoasă;
 L70/B50 at 25°C, L80/B10 at 

25°C;
 Integrarea perfectă a corpurilor 

de iluminat cu funcție de iluminare de 
urgență în iluminatul general;
 Cablare ușoară datorită driveru-

lui precablat și bateriei incluse pentru 
funcția de iluminare de urgență;
 Testare simplă a corpurilor de 

iluminat cu funcție de iluminare de ur-
gență datorită funcției de testare auto-
mată integrate la aparatele echipate 
cu kit EM;
 Vizualizare convenabilă a rezul-

tatelor testului automat cu un LED de 
control inclus;
 Funcționarea funcției integrate de 

iluminare de urgență cu baterie 
 LiFePO4 de viață lungă cu timp de 
descărcare a bateriei de 3 ore;
 Eficacitate luminoasă ridicată în 

funcționare normală;
 3 ani garanție pentru aparatele cu 

kit de emergență 
 și 5 ani pentru celalalte aparate;
 Distribuție direcționată a luminii 

pentru înălțimi mari.

Beneficiile produsului
 Posibilitatea de a crea linii lumi-

noase compuse din până la 81 de cor-
puri de iluminat și cu o lungime totală 
până la 124 m;
 Instalare ușoară, nu necesită 

unelte pentru conectare;
 Economie de energie și cost-efi-

cient;
 Distribuție omogenă a luminii;
 Aplicație flexibilă datorită unei 

game de pachete diferite de lumeni și 
unghiuri ale fasciculului.

Domenii de aplicare
 Înlocuire directă a corpurilor de 

iluminat cu lămpi fluorescente;
 Hale de industrie, depozit cu raf-

turi înalte, magazine de bricolaj, dis-
counteri, supermarketuri.

Caracteristicile produsului
 Unghiul fasciculului variat: 30°, 

60°, 90°, 120°;

 Cu ajutorul butoanelor click inte-
ligente se pot seta modurile de funcți-
onare;
 Eficacitate luminoasă: până la 

175 lm/W;
 Îmbinare flexibilă în poziții preci-

se de-a lungul șinei cu 5 sau 8 poli;
 Versiuni de corpuri de iluminat 

disponibile cu driver DALI-2 on-off 
sau pregătite pentru IoT;
 Carcasă din tablă de oțel;
 Material lentile: PMMA;
 Tip de protecție: IP40;
 Șinele au lungimi avantajoase și 

conferă flexibilitate în montajul șiruri-
lor de lumină.

www.ledvance.com

Schimbă-ţi percepţia asupra videointerfonului

BTicino, marcă a grupului Legrand, prezintă Classe 300EOS with Netatmo, un videointerfon conectat revoluționar, 
unic pe piață. Classe 300EOS with Netatmo este primul videointerfon conectat, pe 2 fire/Wi-Fi cu asistent vocal 
Amazon Alexa încorporat, a cărui gestionare este totală, fie prin aplicația dedicată, fie prin comenzi vocale.

Datorită acestei caracteristici tehnologice unice, care combină toate funcțiile unui interfon cu posibilitatea de 
comandă vocală, experiența utilizatorului se extinde spre noi orizonturi. Noul videointerfon conectat BTicino îți 
permite să gestionezi toate funcțiile tradiționale ale videointerfoniei, cum ar fi deschiderea unei porți, prin 
inintermediul comenzilor vocale și să profiți din plin de toate celelalte funcții numeroase Amazon Alexa, integrate 
într-un sistem BTicino, precum controlul iluminatului, al prizelor și al storurilor. 

Videointerfonul devine astfel nucleul locuinței tale inteligente.
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DESIGN INOVATOR

Cu o formă ușor arcuită care îi conferă un stil elegant 
și totodată contemporan, Classe 300EOS with Netatmo 
se distinge printr-un design inovator, ultra-subțire, 
ce se integrează perfect în orice locuință. 

CONTROL VOCAL

Unitatea interioară conectată a BTicino este prima de pe piață echipată 
cu Alexa, permițând dispozitivului să fie controlat prin voce.
Este un adevărat hub care permite gestionarea funcțiilor inteligente 
ale locuinței. Pe lângă gestionarea videointerfonului, este posibilă 
interacțiunea cu toate funcțiile tradiționale ale asistentului vocal 
Amazon Alexa, cum ar fi reglarea ceasurilor deșteptătoare, solicitarea 
oorei exacte, a vremii sau a informațiilor despre trafic.

Led
- Indicator conexiune Wi-Fi
- Prezența notificărilor
- Oprirea soneriei

1

1

Notificări
- Apeluri pierdute
- Mesaje
- Informații despre sistem

2

Zonă de recomandări
- Configurații ghidate
- Informații despre sistem
- Ultima notificare
- Recomandări utile

3

Funcții de acces
- Activează camera
- Răspunde apelurilor
- Funcții preferate
- Activarea încuietorilor electrice

4

Acțiuni preferate
- 2 acțiuni rapide
- Meniu preferat

4

4

2

5

3

CONFIGURARE SIMPLĂ

Scanează codul QR 
și află mai multe

INSTALARE INTUITIVĂ, PE 2 FIRE

Classe 300EOS with Netatmo este instalat conform procedurilor 
obișnuite de instalare cu 2 fire, fără complicațiile inerente 
configurării unei rețele Ethernet.

În plus, videofonul este pe deplin compatibil cu tehnologia cu 
2 fire de la BTicino. Acest lucru garantează un upgrade simplu 
și fără nicio intervenție suplimentară a clienților.

Utilizatorul poate configura videointerfonul prin intermediul smartphone-ului 
său, prin descărcarea aplicației speciale Home+Control (disponibilă pentru 
iOS și Android). De asemenea, toate funcţiile ce țin de securitate pot fi 
gestionate folosind aplicaţia Home+Security, concepută pentru a oferi cel 
mai bun sistem de securitate inteligent, permițând gestionarea inclusiv a 
dispozitivelor din gama de securitate Netatmo.

ADAPTABILĂ ORICĂRUI TIP DE LOCUINȚĂ

Classe 300EOS with Netatmo este potrivit pentru orice tip de locuință, de la case individuale si cu două familii 
în care se poate crea un sistem de securitate simplu și inteligent folosind camerele Netatmo, până la soluții 
pentru blocuri în care sistemul poate fi instalat cu ușurință și apoi configurat de către utilizatorul final. 

Home + Control



Principalele diferențe ale părții DC 
a instalației fotovoltaice în comparație 
cu cele comune DC constau în princi-
pal în trei aspecte specifice:

1. Prima diferență este legată de 
tensiunea relativ mai mare, de obicei 
400-1.500 V DC.

2. A doua este reprezentată de cu-
rentul de scurtcircuit al unui panou fo-

tovoltaic, care este foarte aproape de 
valoarea sa nominală.

3. Ultima, și probabil cea mai im-
portantă diferență, este schimbarea 
polarității curentului continuu pe un 
întrerupător sau separator în timpul 
funcționării defectuoase, în compa-
rație cu regimul de funcționare stan-
dard.

Aceste trei situații aduc cerințe 
complet noi privind proiectarea, con-
strucția și funcționarea componente-
lor DC, cum ar fi întrerupătoarele sau 
separatoarele.

Inginerii noștri iau în considerare 
aceste cerințe, iar dispozitivele 
NOARK respectă cele mai recente ten-
dințe de pe piața fotovoltaică.

Soluții sustenabile 
pentru energia viitorului

SEPARATOARE DE SARCINĂ DC Ex9IP
  Curent nominal până la 63 A
  Lățime 1 până la 4 module
  Nepolarizat
  Categoria de utilizare DC-22B
  Tensiune nominală de funcționare Ue de 250 V DC pe pol

ÎNCĂRCĂTOR EV CU MONTAJ PE PERETE Ex9EV
  Instalare direct pe perete
  Versiuni cu 1 fază sau 3 faze
  Fișă tip 1 (5 pini) sau tip 2 (7 pini)
  RCCB tip B integrat
  Curent de încărcare până la 32 A

Aplicațiile fotovoltaice au devenit surse alternative de energie electrică utilizate la scară largă. 
Având în vedere nevoile lor specifice, este necesară dezvoltarea unei noi generații de componente DC.

SEPARATOR CU FUZIBIL PENTRU APLICAȚII FOTOVOLTAICE Ex9FP
  Tensiune nominală de funcționare până la 1.000 V DC
  Curent nominal până la 30 A
  Indicator optic de declanșare
  Fuzibile de dimensiunea 10×38 mm
  Versiuni cu 1 și 2 poli

DISPOZITIVE DE PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNE DC Ex9UEP
  SPD-uri din clasa PV T2 (Clasa II, Tip 2, C)
  Tensiune operațională continuă maximă UCPV de la 600 până la 

1.500 V DC
  Conform cerințelor EN 50539-11
  Design cu modul plug-in cu indicare de stare
  Pentru sisteme fotovoltaice cu și fără împământare

MINI-ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE DC Ex9BP
  Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit Icu 10 kA
  Lățime de la 1 modul până la 4 module
  Nepolarizat
  Caracteristici de declanșare C, K
  Tensiune nominală de funcționare Ue de 150 V DC pe pol
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Contactați-ne pentru detalii: 
Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. 

Tel.: +40 329 406633
E-mail: infocables-ro@prysmiangroup.com 

www.prysmiangroup.ro

Gama de produse
FIȘĂ 1610
16A / 250V Bipolar + Împământare
Fișă cu doi poli și sistem dublu de 
împământare. Clasa I de siguranță.
Instalare: electrocasnice mici și mari, 
echipamente IT

FIȘĂ 1630
16A / 250V Bipolar + Împământare
Fișă cu doi poli și sistem dublu de 
împământare. Clasa I de siguranță. 
Rezistență la apă - IP44.
Instalare: scule electrice portabile

FIȘĂ 1668
16A / 250V
Fișă cu capăt plat cu doi poli pentru 
unelte electrice. Clasa II de siguranță.
Instalare: scule și unelte electrice portabile

FIȘĂ 1669
16A / 250V Bipolar 
Fișă cu doi poli. Clasa II de siguranță. 
Protecție la apă IP44.
Instalare: scule electrice portabile, 
electrocasnice mici

FIȘĂ 1622
13A / 250V
Fișă cu trei poli pentru piața UK. 
Siguranță integrată.
Instalare: electrocasnice mici și mari, 
echipamente IT, iluminare, scule electrice 
portabile, TV / Video

FIȘĂ 1664
16A / 250V
Fișă dreaptă pentru aparate izolate. 
Clasa II de siguranță.
Instalare: scule electrice portabile, 
electrocasnice mici

FIȘĂ 1683
2,5A / 250V Bipolar
Ștecher plat cu doi poli. 
Clasa II de siguranță.
Instalare: electrocasnice mici, iluminare, 
TV / Video

CONECTOR 2254
2,5A / 250V Bipolar
Conector cu doi poli. 
Clasa II de siguranță.
Instalare: iluminare, TV / Video

La Slatina, pe lângă fabrica de 
cabluri de energie avem un 
departament de producție al 
cablurilor de alimentare. 
În urmă cu mai bine de un deceniu, 
am început să producem cabluri 
de alimentare punând accent pe 
domenii precum dezvoltarea de 
produse, îmbunătățirea proceselor 
de fabricație și personalizarea 
produselor pentru a putea 
satisface toate nevoile clienților 
noștri. Reputația noastră de lider 
mondial în industria de cabluri 
de energie și telecomunicații s-a 
extins și la produsele noastre 
electronice. Încă de la început, 
am furnizat materiale de calitate 
superioară de la furnizori de 
încredere pentru a crea cabluri 
de alimentare pentru utilizare în 
aplicații industriale, comerciale și 
casnice.
Indiferent dacă este vorba de o 
mașină de spălat, un frigider, o 
unealtă electrică sau un aparat 

Caracteristicile produselor
Cablurile noastre de alimentare 
au performanțe unice. Le puteți 
trage, îndoi, rula și tot veți mai 
avea un cablu fără defecte și 
gata să vă pună dispozitivul în 
mișcare. Vă oferim o gamă largă 
de produse, inclusiv cabluri de 
alimentare cu cabluri flexibile din 
PVC, cabluri de cauciuc armonizate 
și alte soluții adaptate clienților. 
Portofoliul nostru este completat 
cu fire individuale special 
concepute pentru aplicații OEM 
și toate produsele noastre sunt 
conforme cu reglementările din 
industrie.
Realizăm teste amănunțite și 
recurente pe toate cablurile 
noastre pentru a ne asigura că 
sunt sigure atât pentru aparatele 
casnice, cât și pentru
aplicațiile industriale. Astfel 
putem fi siguri că produsul pe care 
vi-l oferim este unul de calitate.

Cabluri de 
alimentare pentru
electrocasnice 
marca Prysmian
Prysmian Group, lider mondial în industria sistemelor de cablu de energie și 
telecomunicații, a dezvoltat de-a lungul timpului know-how în ceea ce privește 
producția cabluri și accesorii de calitate, gata să satisfacă și cele mai pretențioase 
cerințe și să îndeplinească cu succes toate testele și sarcinile la care sunt supuse și 
pentru care au fost concepute.

industrial, cablurile noastre de  
alimentare se vor potrivi perfect 
acestora. 
Cu performanțe de cea mai înaltă 
calitate, o durată de viață mai 
lungă decât a produselor similare 
de pe piață și capacitatea noastră 
de a le adapta în funcție de 
cerințele specifice ale clienților, 
puteți fi siguri că alegerea unui 
cablu marca Prysmian este una 
câștigătoare. Și, pentru a vă 
convinge că  oferta noastră este 
cu adevărat cea mai bună, toate 
cablurile noastre de alimentare 
sunt certificate KEMA KEUR și HAR.
Mai mult, fiind cel mai mare 
producător de cabluri din lume, 
ne înțelegem și ne asumăm 
responsabilitatea atât pentru 
oameni, cât și pentru planeta pe 
care trăim. De aceea adoptăm o 
abordare responsabilă sunt toate 
cablurile Prysmian Group sunt 
certificate conform directivelor și 
reglementărilor importante.



Printre noile produse AVE – KNX, 
se lansează și o sondă (pentru insta-
lare în doză), care este concepută 
pentru a detecta temperatura și umi-
ditatea relativă. Acest dispozitiv vă 
permite să setați 4 valori de referință 
de temperatură (confort, stand-by, 
noapte, protecție), 4 praguri de umi-
ditate relativă și 4 praguri pentru 
punctul de rouă. Există 4 tipuri diferi-
te de acționare (pornit-oprit pentru 
boiler, on-off „în trepte“ pentru ven-
tiloconvectoare, % „în trepte“ pentru 
ventiloconvector cu motoare fără pe-
rii, % PI pentru mașini controlate pro-
porțional) care fac sonda extrem de 

versatilă. Este echipat cu 4 intrări 
pentru interfața butoanelor, cu ma-
nagement de presiune scurt/lung, 
funcție buton, dimmer și obturator. 
Oferă, de asemenea, funcția de re-
chemare a scenariului.

Pe lângă modulele principale exis-
tente în gama de fabricație, noile dis-
pozitive pe șină DIN și sondele pentru 
montaj în doză extind gama AVE – 
KNX a sistemului: dispozitivele de 
control (butoane, comutatoare tactile 
– touch și comutatoare) și inovatorul 
controler de cameră. 

Totul este susținut de fiabilitatea 
mărcii AVE și de designul produselor 

ultraterminale System44 care oferă o 
combinație unitară și perfectă între es-
tetică și soluții tehnice de ultimă oră 
concepute pentru a îmbunătăți posibi-
litățile oferite de tehnologia KNX.

AVE investește în tehnologia KNX: 
noile produse și soluții AVE sunt meni-
te să ofere mai multă flexibilitate, 
 desing multiplu și funcționalitate în 
crearea de sisteme avansate de auto-
matizare a locuințelor și a clădirilor.

Pe lângă produsele aflate deja în 
catalog, AVE completează gama cu 
mai multe dispozitive pe șină DIN cu 
tehnologie KNX și permite oportunități 
mai avansate și mai complete:

Dispozitive de acționare: disponibi-
le în două versiuni, cu 4 sau 12 canale 
independente (programabile NA sau 
NC).

Dispozitive de acționare a jaluzele-
lor: disponibile în două versiuni, pen-
tru comutarea independentă a 2 sau 6 
jaluzele. Acestea permit reglarea încli-
nării lamelelor (pentru jaluzelele vene-
țiene) și gestionarea a 4 nivele de alar-
mă pentru a preveni deteriorarea 
cauzată de evenimentele atmosferice.

Dispozitive de acționare multifunc-
ționale: permit comutarea indepen-
dentă a 4 sau 12 sarcini electrice, re-
glarea debitelor și gestionarea venti-
loconvectorului cu 2 și 4 conducte și a 
valvelor proporționale.

Toate au caracteristici tehnice sem-
nificative: relee bistabile cu 1 contact 
uscat de închidere, alimentare directă 
de la KNX-BUS (deci nu necesită ali-
mentare 230 VAC), operații logice pe 
ieșiri (AND, OR, XOR, NOT) și funcție 
de scenă.

În plus, sunt adăugate și următoa-
rele dispozitive KNX pe șină DIN:

Dispozitiv actuator dimmer: pentru 
gestionarea independentă a două 
sarcini luminoase reglabile, cu sarcini 

de până la 300W pentru fiecare din-
tre cele două canale și funcție de 
scenă.

Gateway DALI/KNX: o unitate mas-
ter DALI cu alimentare integrată. Ges-
tionează o linie DALI; 64 de adrese și 
până la 16 grupuri; procedură de in-
ventariere pentru a adresa balasturile. 
Pentru fiecare adresă este posibil să 
setați diferiți parametri: nivel de ilumi-
nare la pornire, curbă liniară sau loga-
ritmică, timp de variație.

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

AVE își extinde gama KNX 
cu dispozitive de acționare pe șină 

DIN și o sondă de temperatură 
și umiditate pentru instalare în doză

Comenzi KNX cu touch tradițional sau cu pârghie

Controler AVE – KNX pentru toate funcțiunile camerei
YouTube: The AVE’s KNX Room Controller

Dispozitiv de control KNX touch 6 canale
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Marcarea instalaţiilor
pentru o mai bună orientare
Phoenix Contact vă pune la dispoziție o gamă variată de etichete pentru marcarea
instalațiilor. Indiferent dacă utilizați o imprimantă laser, o imprimantă cu tehnologie LED
UV sau o imprimantă cu transfer termic, sistemul de marcare Phoenix Contact vă
sprijină intuitiv în producerea de marcaje.

Solicitați o ofertă cu preț preferențial pentru imprimanta THERMOMARK ROLL 2.0 
folosind codul ROLL20EL. Campanie valabilă în perioada 05.11.2022-31.03.2023.

PHOENIX CONTACT România
Splaiul Unirii 165, TN O�ce 1, et. 1, sector 3, 030133, București
Tel.: +4 021 350 88 12 | E-mail: sales.ro@phoenixcontact.com
www.phoenixcontact.ro

Scanează codul QR 
pentru detalii.

Ediția din acest an a expoziției 
 Light+Building, desfășurată la Frank-
furt pe Main între 2 și 6 octombrie, a 
înregistrat un succes deosebit, cu 1.500 
de firme expozante și aproape 85.000 
de vizitatori. Având în vedere condițiile 
speciale de anul acesta, și anume lipsa 
firmelor din China, Rusia, Ucraina și 
programarea în toamnă, evenimentul 
Light+Building a arătat interesul major 
al firmelor din piața de echipament 
electric și de iluminat pentru contactul 
direct cu piața, ce fusese întrerupt pen-
tru 4 ani (ediția din 2020 a fost anulată).

Cinci firme din România au expus în 
cadrul Light+Building 2022.

1. Firma BRAYTRON a fost prezentă 
la Frankfurt pentru prima oară anul 
acesta, iar produsele sale din domeniul 
iluminatului (lămpi decorative, proiec-
toare, corpuri de iluminat decorative) 
au făcut o bună impresie, dovadă nu-
mărul mare de vizitatori ai standului. 
Proiectoarele cu LED cu montare cu 
magnet pe șină, ca și plafonierele, s-au 
remarcat prin caracterul modern și prin 
eleganță.

2. FLASHNET, expozant tradițional 
la Frankfurt, a prezentat soluția sa inte-
ligentă de iluminat stradal. Standul 
FLASHNET s-a bucurat de mult inte-
res, iar vizitatorii au putut să asiste la o 
demonstrație completă a modului în 
care funcționează sistemele inteligente 
de iluminat stradal inteliLIGHT și să 

testeze singuri funcționalitățile inteli-
LIGHT CMS – un software de ultimă 
generație pentru managementul orașu-
lui inteligent. De asemenea, echipa 
Flashnet le-a arătat vizitatorilor cum, 
cu doar câteva clicuri, fie că este un 
controler de iluminare, un senzor de 
parcare sau doar un stâlp de iluminat, 
pot fi definite atribute personalizate 
unice pentru orice obiect.

3. ELECTROMAX, firmă care a ex-
pus la Frankfurt și la ediții anterioare, 
s-a remarcat prin produsele sale de ilu-
minat de semnalizare și balizaj, nișă de 
piață unde firma din Petroșani are o po-
ziție de lider național și regional. ELEC-
TROMAX produce însă toate tipurile de 
iluminat cu LED și a furnizat produse 
pentru iluminat mai multor proiecte im-
portante din România.

4. BCV INTERNATIONAL GROUP
este o companie cu capital românesc, 
ce se ocupă cu importul, exportul și 
distribuția de surse de iluminat și mate-
riale electrice. Compania deține mai 
multe mărci proprii cu o gamă largă de 
surse de iluminat cu LED, apreciate la 
nivel european. De asemenea, având 

surse de aprovizionare din diverse țări, 
a reușit să dezvolte și o gamă largă de 
alte mărci distribuite atât în România, 
cât și în alte state unde are prezență. 
BCV a avut o creștere rapidă și sigură 
de-a lungul anilor, astfel devenind grup 
internațional și dezvoltând mai multe 
canale de vânzări. Compania are în 
prezent o rețea de filiale în Uniunea Eu-
ropeană, dar și în câteva țări non-UE.

5. ELBI ELECTRIC & LIGHTING 
BRAGADIRU, împreună cu un partener 
asiatic.

A consemnat
Mihai MATEESCU

Firme românești la Light+Building 
Autumn Edition 2022
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Soluții CONFORME de etichetare 
Phoenix Contact

De ce este importantă etichetarea 
corectă?

Etichetele și marcajele de siguranță 
sunt componente esențiale pentru 
menținerea unui mediu sigur și sănătos 
pentru persoanele care intră în contact 
cu acestea, precum și pentru semnali-
zarea pericolelor, în vederea evitării 
accidentelor sau daunelor. Scopul 
principal al acestora este de a comu-
nica informații importante, printr-o 

simplă privire, indiferent de limba vor-
bită sau alți factori de mediu.

Care sunt standardele relevante?

Dorim să vă atragem atenția asupra a 
două standarde cu impact puternic 
asupra societății: ISO 7010 și DIN 2403. 

ISO 7010 este standardul tehnic in-
ternațional agreat, care stabilește un 
sistem pentru marcajele de siguranță 
prin utilizarea simbolurilor grafice pe 

panourile, etichetele și plăcuțele de 
siguranță. Acesta standardizează sim-
bolurile, asigurându-se astfel existen-
ța unui singur simbol pentru fiecare 
semnificație în parte, cu scopul a evita 
confuziile și riscul de accidente.

Directiva UE 92/58 obligă compa-
niile să marcheze conductele prin care 
sunt transportate sau în care sunt de-
pozitate substanțe periculoase. Mar-
carea este reglementată în standardul 
DIN 2403. Acest standard definește 
culorile utilizate pentru identificarea 
conductelor în instalațiile supraterane, 
în funcție de fluidul transportat.

Fluidele transportate prin conducte 
sunt împărțite în 10 grupe, în funcție 
de proprietățile lor generale, iar culo-
rile utilizate pentru etichete sunt ur-
mătoarele: 

Tip semn Semnificație Culoare Formă
Semn de interdicție Interdicție Inel roșu + bară cu simbol negru pe fond alb Cerc cu linie diagonală
Semn de obligare Acțiune obligatorie Albastru cu simbol alb Cerc
Semn de avertizare Avertizare despre potențiale pericole Galben cu margine neagră + simbol negru Triunghi cu colțuri rotunjite
Semn de siguranță Echipamente de siguranță, ieșiri de urgență 

și puncte de adunare
Verde cu simbol alb Pătrat sau dreptunghi

Semn de siguranță împotriva incendiilor Prevenire și protecție împotriva incendiilor Roșu cu simbol alb Pătrat

Grupa 1 – Marcaj: verde
Conținut: Apă

Grupa 2 – Marcaj: roșu
Conținut: Abur

Grupa 3 – Marcaj: gri
Conținut: Aer

Grupa 4 – Marcaj: galben sau 
galben cu roșu auxiliar
Conținut: Gaze combustibile

Grupa 5 – Marcaj: galben cu 
auxiliar negru sau negru
Conținut: Gaze necombustibile

Grupa 6 – Marcaj: portocaliu
Conținut: Acizi

Grupa 7 – Marcaj: violet
Conținut: Alcaline

Grupa 8 – Marcaj: maro sau maro 
cu roșu auxiliar
Conținut: Lichide combustibile

Grupa 9 – Marcaj: maro cu auxiliar 
negru sau negru
Conținut: Lichide incombustibile

Grupa 0 – Marcaj: albastru
Conținut: Oxigen

Capătul ascuțit al etichetei indică di-
recția de curgere a fluidului transportat. 
În cazul în care direcția de curgere alter-
nează, se utilizează etichete cu capetele 
ascuțite pe ambele părți. Fluidul este 
identificat prin cuvinte, un simbol chi-
mic, un cod sau o abreviere și, eventual, 
prin culoare. În cazul în care pe conduc-
tă se aplică o culoare auxiliară prin benzi 
de culoare, culoarea de identificare de 
bază trebuie să fie preponderentă.

Etichetele verzi, roșii, albastre, vio-
let, maro și negre au litere albe. Eti-
chetele albe, galbene, portocalii și gri 
trebuie să aibă litere negre. Marginile 
trebuie să fie de aceeași culoare ca și 
inscripțiile.

Care sunt soluțiile propuse?

Cunoscând noțiunile standardelor 
relevante, vă invităm să descoperiți 
avantajele produselor de etichetare și 
imprimare din portofoliul Phoenix 
Contact.

Phoenix Contact oferă diverse sis-
teme de imprimare digitală, cu diferite 
tehnologii de imprimare (LED UV, la-
ser sau transfer termic). În funcție de 
necesități, se poate opta fie pentru o 
imprimantă fixă, fie pentru una porta-
bilă, fiind disponibile game variate de 
etichete sub multiple forme și culori 
pentru orice tip de cerință. Durabilita-
tea materialelor marcate, chiar și în 

condiții extreme, satisface toate stan-
dardele și cerințele internaționale.

Aveți opțiunea de a comanda eti-
chete conform ISO 7010 și DIN 2403, 
fie neinscripționate, fie inscripționate 
după specificațiile dorite.

Promisiunea soluțiilor de marcare și 
identificare de la Phoenix Contact este 
simplificarea muncii de zi cu zi. Porto-
foliul nostru de sisteme de marcare 
oferă soluții intuitive și ușor de utilizat 
pentru fiecare aplicație, de la planifi-
care până la marcarea finală.

www.phoenixcontact.ro

Imprimanta THERMOMARK ROLL 2.0

Solicitați o ofertă cu preț 
preferențial pentru imprimanta 

THERMOMARK ROLL 2.0
folosind codul ROLL20EL. 

Campanie valabilă în perioada 
05.11.2022-31.03.2023.
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Pregătiți-vă pentru interzicerea 
lămpilor fl uorescente de către UE

Directiva RoHS1 a Uniunii Euro-
pene restricționează utilizarea anu-
mitor substanțe periculoase în ca-
drul echipamentelor electrice și 
electronice, cum ar fi utilizarea 
mercurului în cadrul produselor 
pentru iluminat. Directiva a inclus 

scutiri pentru o serie de produse 
care, în prezent, sunt revizuite de 
către Comisia Europeană – cu efec-
te importante asupra produselor de 
iluminat fluorescente.

SLR2 (Regulamentul pentru pro-
iectare ecologică, în vigoare din 

septembrie 2021) elimină în mod 
treptat și produsele care nu îndepli-
nesc cerințele privind eficiența. Îm-
preună, ambele regulamente ajută 
la protejarea mediului și a sănătății 
publice prin aplicarea unui iluminat 
sustenabil, ecologic.

1

Pregătiți-vă pentru interzicerea 
lămpilor fluorescente de către UE 

Consecințele principale ale RoHS Consecințele principale ale SLR

Pregătiți-vă – cu soluții LED de la Philips

Treceți
acum la 

LED!

Nou

Doriți să știți mai multe? 
Accesați philips.com/ledconversion

1 Reducerea substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice
2 Regulamentul unic privind iluminatul
3 Afectate de SLR și RoHS, RoHS în funcție de data interdicției

Consecințele principale ale RoHS
Pentru iluminatul cu scop general:

  Interzicerea lămpilor fluorescente 
T5 și T8 de la 24 august 2023

  Interzicerea lămpilor CFLni 
din 24 februarie 2023

Doriți să știți mai multe?
Accesați philips.com/ledconversion

Pentru a primi lista de conversie completă și detaliată, 
contactați persoana dvs. de contact pentru vânzări.

Cristian Nicolescu
Key Account Manager Prof Trade

+40 739 837 564
cristian.nicolescu@signify.com

Consecințele principale ale SLR
  O serie de produse eliminată deja 

până pe 1 septembrie 2021

  Urmează: interzicerea becurilor cu halogen tip 
capsulă de la 1 septembrie 2023

  Urmează: interzicerea lămpilor fluorescente T8 
(600 mm, 1200 mm, 1500 mm)3

Nou

Pregătiți-vă – cu soluții LED 
de la Philips

  Tehnologia LED de cel mai ridicat 
standard oferă multe avantaje:
  Costuri cu energia reduse drastic 

și durată de viață mai lungă;

  Rezultate de iluminare asemănă-
toare, dacă nu chiar mai bune 
față de produsele convenționale 
– cu întreținere redusă;

  Lămpile și corpurile de iluminat 
cu LED pot fi integrate în sisteme 
de iluminat inteligente.

  Un portofoliu cuprinzător de 
lămpi cu LED și corpuri de 
iluminat Philips, pregătite pentru 
viitor, ușor de instalat, face 
trecerea la tehnologia LED cât 
mai ușoară posibil în fiecare 
domeniu.

Facilitarea tranziției la LED
Apelați la aceste prezentări generale pentru a vedea care dintre lămpi sunt afectate de regulamente, când sunt elimina-

te, care dintre lămpile și corpurile de iluminat cu LED de la Philips oferă o înlocuire ușoară.

Produse afectate 
de RoHS

Produse afectate 
de SLR
(Regulamentul 
Ecodesign)

Eliminare treptată*
24.02.2023 24.08.2023

Eliminare treptată*
01.09.2021 24.08.2023 01.09.2023

după RoHS

Alternative 
Philips LED

Alternative Philips LEDScutiri RoHS prelungite
 24.02.2025 24.02.2027

Lămpi fluorescente 
compacte 
neintegrate
PL-C, PL-S, PL-T, 
PL-L, PL-R, PL-Q

Lămpi fluorescente 
compacte
CFLi (E14, E27 etc) cu 
balast integrat

Lămpi GLS T22/
T25
(de exemplu, de folosit 
la frigidere,
mașini de cusut)

Lămpi fluorescente 
liniare
T12

Capsule cu halogen
G9 / G4 / GY6.35

Lămpi cu halogen 
pentru înaltă 
tensiune
R7s >2700 lm

Lămpi cu halogen 
pentru joasă 
tensiune
MR16/11 & AR111

Lămpi fluorescente 
compacte 
neintegrate – durată 
lungă de viață
PL-C, PL-T, PL-L Xtra

Lămpi fluorescente 
liniare
T8

Lămpi fluorescente 
liniare
T5

Continuare: Lămpi fluorescente neliniare
TL-E Circular (T9), TL-D U

Continuare: Lămpi fluorescente liniare
pentru aplicații de urgență

Continuare:
R7s <2700 lm

Continuare:
Lămpi pentru cuptor

Continuare:
Lămpi pentru cuptor

Continuare: Lămpi de 
încălzire cu infraroșu 
(roșii și transparente) 
– tipurile GLS PAR38 
și R/BR

Continuare: Lumină 
de noapte Deco –
T17/T25 (<60 lm)

Continuare: GLS 
Trenuri/Vapoare ELV 
40/60WContinuare: UV – Lămpi A, B, C (inclusiv TL-D Blacklight Blue)

Continuare: Lampă UHP pentru proiecții

Continuare: Lămpi TL-D colorate pentru divertisment,
Lămpi UHP pentru divertisment (Lămpi MSD cu platină) și imprimare

Continuare: Lampă HPS pentru horticultură

Continuare: Lămpi MSA, MSR pentru divertisment

Continuare: Lămpi cu CDM

Continuare: Lămpi cu halogenuri 
metalice (Quartz MH/Ceramic MH)

Continuare: HPS (SON)

Continuare: Lămpi fluorescente liniare pentru prezentarea 
alimentelor/industria alimentară
Master TL-D food, TL5 Secura

Continuare: Lămpi fluorescente liniare pentru mediu exploziv/
transport public**:
TL-X XL, TLD 36W 1m

Lămpi fluorescente 
liniare – durată 
lungă de viață
T8 Xtreme, T5 Xtra

Portofoliul de lămpi 
fluorescente

Alte lămpi convenționale

Lămpi HID și portofoliul pentru iluminat special

* Produsele puse deja pe piață pot fi încă vândute după aceste date, dar nu mai pot fi puse pe piață
** Nu sunt afectate de RoHS

* Produsele puse deja pe piață pot fi încă vândute după aceste date, dar nu mai pot fi puse pe piață
**  Portofoliul T8 (600 mm, 1200 mm, 1500 mm) afectat de SLR și RoHS, și RoHS după data de aplicare a interdicției 

(24.08.2023)

Lămpi fluorescente 
liniare
T8**
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Consolight, lider al pieței de materi-
ale electrice și Consotech, divizia sa 
de soluții Smart & Eco, au prezentat la 
forumul DEVO 2022 cele mai noi teh-
nologii pentru clădirile unui oraș inteli-
gent. 

În acest an, la cea de-a cincea edi-
ție, tema DEVO 2022 a fost „Orașul – 
Ediție Actualizată“. Forumul a avut loc 
pe 6 octombrie la JW Marriott Grand 
Hotel din București. Eveniment inter-
național, DEVO 2022 a fost dedicat 
marilor dezvoltatori și investitori din 
industria construcțiilor, care promo-
vează noile proiecte reprezentative 
 office, retail, mall-uri, industrial logis-
tice, mixte și publice, proiecte care 
construiesc comunități și dezvoltă 
orașe.

Cu acest prilej, Consolight a pre-
zentat participanților la forum focusul 

strategic în adoptarea și promovarea 
soluțiilor electrice destinate clădirilor 
inteligente, eficiente energetic și sus-
tenabile, care devin o necesitate pen-
tru orașul viitorului apropiat, în con-
textul crizei energetice și al escaladării 
costurilor utilităților.

Standul Consolight – Consotech a 
găzduit soluții complete pentru spațiile 
profesionale de la Legrand România, 
printre care amintim produse conecta-
te Mosaic with Netatmo, interfonul in-
teligent Classe 300EOS with Netatmo, 
încărcătorul cu inducție rotund de 
montat în blat, senzori CP Electronics, 
precum și soluția OCTO Wiz Connec-
ted de la Ansell Lighting pentru ilumi-
natul smart al clădirilor.

Valeriu Panait, director executiv al 
Consolight, a prezentat o parte dintre 
aceste soluții audienței, formată din 

peste 300 de dezvoltatori, furnizori 
de soluții și materiale de construcții, 
arhitecți și proiectanți. „Standul Con-
solight include soluții Legrand recu-
noscute pentru focusul pe partea de 
eficiență energetică, incluzând apa-
rataje terminale ultra-conectate prin 
tehnologie Netatmo, care ajută la re-
ducerea consumului de gaz, reglând 
temperatura pe fiecare segment de 
consum, atât în segmentul rezidențial 
(pentru care se pretează cel mai 
bine), dar și în zona de office“, a de-
clarat Valeriu Panait. Soluțiile Le-
grand integrate cu Netatmo, oferite 
de Consolight clienților săi, asigură 
confortul, eficiența energetică, confi-
gurarea inteligentă și sustenabilitatea 
clădirilor.

„Soluțiile partenerilor noștri de la 
Ansell Lighting pot ajuta companiile în 
reducerea costurilor pe partea de ilu-
minat, optimizând de fapt timpul și 
intensitatea în care lumina funcțio-
nează în diferite zone. Având în vede-
re că în cele mai multe clădiri de biro-
uri, mai ales acum, după pandemie, 
programul este unul destul de flexibil, 
sunt foarte multe zone care pot fi în-
călzite sau iluminate doar parțial, în 
funcție de numărul de persoane care 
activează acolo. Acest lucru poate fi 
realizat în mai multe feluri, fie pe bază 
de senzori, fie pe bază de control au-
tomatizat, pe care cei mai mulți dintre 
noi îl avem de fapt în buzunar: telefo-
nul mobil, la care se poate conecta 
orice fel de sistem smart eficient ener-
getic, în care îți poti programa inclusiv 
temperatura pe care dorești să o ai în 
zona de lucru în momentul în care 
ajungi la birou. Recomandăm o astfel 
de soluție, care deși inițial poate pă-
rea o cheltuială majoră, e de fapt una 
minoră în comparație cu economiile 

Consolight – Partener Profesional  
la DEVO 2022  

– forumul marilor dezvoltatori

care se pot realiza pe parcurs prin uti-
lizarea ei”.

Consolight este distribuitor exclusiv 
în România pentru Ansell Lighting, 
producător de corpuri și surse de ilu-
minat, lider al pieței din UK. Acesta a 
dezvoltat soluția OCTO pentru a veni 

în întâmpinarea nevoilor privind ilumi-
natul inteligent al clădirilor. OCTO 
Wiz connected include: surse și cor-
puri de iluminat de lumină albă și co-
lor; conexiune Wi-Fi și bluetooth; 
aplicații dedicate, care permit contro-
lul luminilor individuale, dar și setarea 

diverselor scene de lumină prestabili-
te; diverse accesorii precum senzori 
de mișcare, telecomenzi sau întreru-
pătoare compatibile. OCTO asigură o 
serie de scene lumină, care se pot per-
sonaliza în funcție de cerințe specifi-
ce, precum și diferite setări de parta-
jare pentru fiecare rețea de corpuri de 
iluminat cu parole de administrator 
diferite.

La standul Consolight a fost pre-
zentat și Classe 300EOS with Netatmo 
de la Legrand, primul videointerfon 
conectat BTicino care dispune de asis-
tentul vocal Alexa, o caracteristică ce 
face posibilă operarea prin comandă 
vocală a dispozitivului. În afară de 
gestionarea funcțiilor videofonului, 
este posibilă interacțiunea cu toate 
funcțiile tradiționale ale asistentului 
vocal Amazon Alexa: ascultarea play-
list-urilor muzicale, reglarea ceasului 
electronic și a alarmelor, solicitarea 
orei exacte sau a informațiilor meteo 
sau primirea de informații cu privire la 
trafic și alegerea unui itinerariu de ur-
mat. În plus, design-ul său distinctiv 
îndeplinește nevoile stilului de viață 
contemporan: vertical și ultra-subțire, 
elegant și modern, videointerfonul in-

Valeriu Panait – director executiv Consolight OCTO WIZ connected – Ansell Lighting
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teligent oferă fiecărui tip de clădire un 
aspect inovator și o experiență unică 
de utilizare. Instalarea Classe 300EOS 
with Netatmo se efectuează în confor-
mitate cu procedurile obișnuite de in-
stalare pe 2 fire, astfel că este complet 
compatibil cu toate dispozitivele 
 BTicino care folosesc tehnologia pe 2 
fire. Această caracteristică garantează 
un upgrade simplu și fără nicio inter-
venție. 

Clădirea inteligentă prezentată de 
Consolight la DEVO 2022 este mai efi-
cientă energetic, mult mai sigură și cu 
valoare de piață crescută, deoarece 
automatizarea va spori confortul și va 
reduce consumul de energie. Făcută 
incorect, automatizarea clădirii va 
duce la dispozitive incompatibile, sis-
teme inaccesibile. Realitatea este că 
astăzi clădirile pot depăși noțiunile 
unui film science fiction. Ele pot func-
ționa perfect și fiabil, mai ales atunci 
când soluția este proiectată corespun-
zător. Pentru ca totul să fie perfect 
funcțional și corect integrat, echipa 
Consotech este alegerea potrivită pen-
tru proiectele tale. Contactează-ne 
acum la consotech@consolight.ro. 
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MAGIS Pro v2 – pompe de căldură aer-apă 
tip „split“ de la Immergas, cu invertor

Gama MAGIS Pro v2 (pompe de 
căldură tip „split“ aer/apă cu unitate 
exterioară și modul interior – hidronic) 
cuprinde variante monofazate de 
4/6/9 kW, precum și trifazate de 
12/14/16 kW (acestea din urmă pu-
tând fi găsite și în variante monofa-
zate), deosebit de potrivite pentru a 
satisface nevoile instalațiilor mari.

Prin adăugarea panourilor fotovol-
taice se obțin avantaje și mai mari. Din 
acest motiv, toate pompele de căldură 
Immergas sunt echipate cu contact fo-
tovoltaic și profită astfel la maximum 

de energia soarelui la încălzire și la ră-
cire. Cu pompe de căldură aer/apă 
combinate cu instalații solare termice 
și fotovoltaice, impactul asupra me-
diului este redus la minimum, iar emi-
siile nocive pot fi anulate complet.

Pompele de căldură MAGIS Pro v2 
oferă soluții de proiectare pentru rea-
lizarea de sisteme de încălzire com-
plet electrice în acele clădiri care nu 
sunt racordate la rețeaua de gaze na-
turale, eliminând și costurile legate 
de sistemul de evacuare a gazelor de 
ardere.

Soluție pentru clădiri noi

Gama MAGIS Pro v2 este compusă 
din 6 modele monofazate de 4, 6, 9, 
12, 14 și 16 kW și 3 modele trifazate 
de 12, 14 și 16 kW. Aceste soluții de 
instalații sunt ideale pentru clădirile 
rezidențiale noi, cu clase energetice 
foarte ridicate – chiar și în zone cu 
temperaturi exterioare deosebit de 
scăzute.

Denumirea „Pro“ sugerează atât 
tehnologia performantă a aparatului, 
cât și pregătirea superioară pe care 
trebuie să o aibă instalatorii (certificați 

cu licență F-GAS) care execută racor-
dările frigorifice dintre cele 2 unități 
(agent frigorific R32 pentru puterile de 
4, 6, 9 kW și R410A pentru puterile 
12, 14, 16 kW).

Protecție ideală împotriva  
înghețului

Circuitul de apă este complet pro-
tejat împotriva înghețului, deoarece 
este poziționat în interiorul locuinței.

MAGIS Pro v2 este aplicația ideală 
pentru zonele deosebit de reci.

Soluție compactă

Aceasta integrează principalele 
componente ale sistemului hidraulic în 
modulul hidronic separat, cum ar fi: 
vasul de expansiune al sistemului, 
vana deviatoare cu 3 căi pentru ACC, 
pompa unității hidronice și eventualele 
kituri de rezistențe electrice integrative 
pentru instalație (opționale).

Instalare simplă

Profesionistul poate utiliza MAGIS 
Pro v2 în soluții de sine stătătoare pen-
tru încălzire, răcire și apă caldă de 
consum sau pentru soluții numai pom-
pă de căldură.

Unitatea interioară  
(hidronică)

Unitatea interioară  
– vedere a circuitului hidraulic

Unitatea interioară

  Schimbător de căldură R32/apă 
(R410/apă) cu 72 de plăci;

  Vas de expansiune pentru instalația 
de încălzire de 12 (10) litri;

  Debitmetru și colector de apă în 
care pot fi introduse una sau două 
rezistențe electrice de 3 kW 
(opționale);

  Grup hidraulic cu pompă de 7 (10) 
m c.a., cu consum redus;

  Vană deviatoare motorizată cu 3 
căi pentru racordarea unui boiler 
separat;

  Electronică concepută pentru 
gestionarea directă a 2 zone, una 
directă și una de amestec; posibili-
tatea gestionării unei a treia zone 
(de amestec) în instalație, cu 
ajutorul unui kit de interfață cu 
releu configurabil (opțional);

  Îi poate fi conectat un manager de 
sistem (opțional) pentru integrarea 
unei centrale termice cu combusti-
bil gazos;

  Robinete de separare a instalației 
(3/4") (1”) și filtru pe conducta de 
întoarcere a instalației, de serie;

 Grad de protecție electrică IPX4D.

Caracteristici tehnice UM MAGIS Pro 4 v2 MAGIS Pro 6 v2 MAGIS Pro 9 v2
Cod 3.030606 3.030607 3.030608
Clasa energetică la încălzire la 55°C A++ A++ A++
Clasa energetică la răcire la 35°C A+++ A+++ A+++
Cantitatea de fluid refrigerant (R32) g 1.200 1.200 1.400
Puterea utilă la încălzire cu apa din instalație la 35°C kW 4,40 6,00 9,00
Puterea utilă la încălzire cu apa din instalație la 45°C kW 4,20 5,40 8,60
Puterea utilă la încălzire cu apa din instalație la 55°C kW 3,90 4,80 8,00
Domeniul de temperatură la încălzire °C 20-65 20-65 20-65
Domeniu funcționare temperatură aer exterior la încălzire °C -25/35 -25/35 -25/35
COP încălzire cu apa din instalație la 35°C  5,20 4,92 4,81
COP încălzire cu apa din instalație la 45°C  3,85 3,58 3,69
COP încălzire cu apa din instalație la 55°C  2,95 2,65 2,93
Puterea utilă la răcire cu apa în instalație la 18°C kW 5,00 6,50 8,70
Puterea utilă la răcire cu apa în instalație la 7°C kW 3,60 4,70 6,50
Domeniul de temperatură la răcire °C 5 - 25 5 - 25 5 - 25
Domeniu funcționare temperatură aer exterior la 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
Puterea electrică maximă absorbită W 2.100 2.900 4.300
Curentul maxim absorbit A 16 16 22
Alimentarea electrică V - Hz 230 - 50 230 - 50 230 - 50
Greutatea unității exterioare kg 46,5 46,5 73,0

DATE REFERITOARE LA UNITATEA INTERIOARĂ
Vas expansiune instalație l 12
Presiune max. funcționare circuit hidronic bar 3
Grad de protecție electrică modul hidronic IP X4D
Temperatură reglabilă ACC (cu rezistență electrică) °C 10 - 55 (10 - 65)
Greutatea modulului hidronic gol kg 35,8
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Unitatea exterioară de condensare

 Compresor rotativ cu invertor;
  Gaz frigorific R32 (R410A) preîn-

cărcat;
  Robinete de separare R32 (R410)

de serie;
  Baterie cu aripioare pentru schim-

bul de căldură cu aerul exterior;
  Vană electronică de laminare bi-flux;
 Vană inversoare cu 4 căi;
 Funcționare cald/rece (reversibilă);
  Posibilitatea instalării la exterior, 

sub cerul liber.

Electronica de sistem

Hidraulica și electronica sistemului 
sunt gestionate direct de MAGIS Pro 
v2, prin urmare nu sunt necesare plăci 
electronice suplimentare pentru su-
praveghere.

Principalele funcții de reglare și 
control sunt: identificarea funcționării 
fiecărei zone individuale prin alegerea 
între numai încălzire, încălzire și răci-
re, încălzire și răcire cu dezumidifica-
re, numai răcire și numai răcire cu de-
zumidificare, cu posibilitatea setării 
unei curbe climatice pentru fiecare 
zonă și pentru o eventuală setare a 
temperaturii bivalente.

În plus, panoul de comandă de la 
distanță de zonă (accesoriu) și kitul 
senzor de temperatură și umiditate 
Modbus (accesoriu) permit conectarea 
și comunicarea ușoară cu placa elec-
tronică de interfață poziționată pe pa-
noul de comandă al modulului hidro-
nic MAGIS Pro v2.

Cu MAGIS Pro v2 pot fi controlate 1 
zonă directă și 2 zone de amestec (a 
doua zonă de amestec cu ajutorul unui 
kit opțional de interfață cu releu confi-
gurabil).

În fine, există posibilitatea de a in-
troduce în unitatea interioară:
 un / două kit(uri) rezistență elec-

trică integrativă de 3 kW pentru circu-
itul agentului termic;
 alternativ, poate fi gestionată o 

rezistență electrică integrativă externă 
pompei de căldură; acest dispozitiv se 
conectează direct în blocul de borne 
vertical al unității interioare. În acest 
caz trebuie prevăzut un releu extern (în 
funcție de caracteristicile rezistenței 
electrice utilizate).

www.immergas.ro

Caracteristici tehnice UM
MAGIS 
PRO 12 

V2

MAGIS 
PRO 14 

V2

MAGIS 
PRO 16 

V2

MAGIS 
PRO 12 

V2 T

MAGIS 
PRO 14 

V2 T

MAGIS 
PRO 16 

V2 T
Cod 3.030663 3.030664 3.030665 3.030666 3.030667 3.030668
Clasa energetică la încălzire la 55°C A+++ A+++ A++ A+++ A+++ A++
Clasa energetică la răcire la 35°C A+ A+ A+ A+ A+ A+
Cantitatea de fluid refrigerant (R410A) g 2.980 2.980 2.980 2.980 2.980 2.980
Puterea utilă la încălzire cu apa 
din instalație la 35°C kW 12,00 14,00 16,00 12,00 14,00 16,00

Puterea utilă la încălzire cu apa 
din instalație la 45°C kW 11,50 13,00 15,30 11,50 13,00 15,30

Puterea utilă la încălzire cu apa 
din instalație la 55°C kW 11,01 12,45 14,60 11,01 12,45 14,60

Domeniul de temperatură la încălzire °C 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55
Domeniu funcționare temperatură 
aer exterior la încălzire °C -25/35 -25/35 -25/35 -25/35 -25/35 -25/35

COP încălzire cu apa din instalație la 35°C 4,63 4,44 4,26 4,63 4,44 4,26
COP încălzire cu apa din instalație la 45°C 3,56 3,47 3,37 3,56 3,47 3,37
COP încălzire cu apa din instalație la 55°C 2,87 2,80 2,74 2,87 2,80 2,74
Puterea utilă la răcire cu apa 
în instalație la 18°C kW 12,00 14,00 15,00 12,00 14,00 15,00

Puterea utilă la răcire cu apa 
în instalație la 7°C kW 9,00 10,50 11,20 9,00 10,50 11,20

Domeniul de temperatură la răcire °C 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25
Domeniu funcționare temperatură 
aer exterior la răcire °C 10/46 10/46 10/46 10/46 10/46 10/46

EER răcire cu apa în instalație la 18°C 3,87 3,68 3,62 3,87 3,68 3,62
EER răcire cu apa în instalație la 7°C 2,90 2,80 2,80 2,90 2,80 2,80
Puterea electrică maximă absorbită W 6.160 6.930 8.190 6.160 6.930 8.190
Curentul maxim absorbit A 28 30 32 10 11 12
Alimentarea electrică V - Hz 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50
Greutatea unității exterioare kg 100 100 100 100 100 100

DATE REFERITOARE LA UNITATEA INTERIOARĂ
Vas expansiune instalație l 10
Presiune max. funcționare circuit hidronic bar 3
Grad de protecție electrică modul hidronic IP X4D
Temperatură reglabilă ACC 
(cu rezistență electrică) °C 10 - 50 (10 - 65)

Greutatea modulului hidronic gol kg 38,5

Unitatea exterioară (de condensare)

Parte a suitei software
Caneco ONE

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

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

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

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

Schimb eficient de dateSchimb 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/

FINDER ECHIPAMENTE S.R.L.   
Str. Clujului 75F - Turda (CJ) ROMÂNIA

finder.ro@finder.ro - www.finder.ro

Monitorizare
constantă și precisă

Tipul 70.51 
Releu multifuncţional de
supraveghere a curentului

Tipul 70.91 
Releu de supraveghere a
temperaturii cu termistor

Relee de supraveghere - Seria 70

70(190X100)RO.indd   1 12/10/22   08:56
44  |  ELECTRICIANUL 7/2022

ECHIPAMENTE



Noile stații de încărcare EVlink Pro AC oferite de Schneider Electric sunt realizate în conformitate cu noul standard 
SR EN IEC 61851-1, ediția 3, și respectă toate măsurile de siguranță detaliate mai sus.

Astfel, stațiile de încărcare EVlink Pro AC sunt definite prin beneficii precum:
  robustețe
  minimizarea perioadelor de nefuncționare 
  operațiuni de mentenanță reduse
  siguranță sporită pentru utilizatori
  sustenabilitate

Conectivitate avansată

  Interoperabilitatea îmbunătățită între stațiile de încărcare și vehiculele 
electrice utilizând un protocol de comunicație unidirecțional mai precis, 
permițând opțiuni de gestionare a energiei, cum ar fi limitarea puterii de 
încărcare a vehiculului electric. 

Interoperabilitatea oferă utilizatorilor de mașini electrice procese 
transparente, eficiente și o experiență de încărcare mai bună.

Utilizarea tot mai mare a vehiculelor electrice în țara noastră duce inevitabil 
la o creștere accelerată a infrastructurii de alimentare. De multe ori însă o 
stație de încărcare necorespunzătoare sau instalarea incorectă a unei stații de 
încărcare poate pune în pericol viața utilizatorilor.

Pentru a putea preveni situațiile de risc, stațiile de încărcare pentru 
vehiculele electrice comercializate în Europa TREBUIE să fie conforme cu 
noua ediție a standardului EN IEC 61851-1.

De ce este acest lucru atât important și ce beneficii aduce pentru utilizatori?

Este important de subliniat faptul că încărcarea vehiculelor electrice 
necesită conectarea la o sursă de energie electrică de mare putere și este 
extrem de importantă utilizarea echipamentelor de protecție pentru a evita 
pericolele electrice precum scurtcircuitul, supraîncălzirea sau șocurile 
electrice.

Astfel, pentru încărcarea în condiții de siguranță a vehiculelor electrice, 
Comitetul Electrotehnic Internațional (CEI) a completat standardul EN IEC 
61851-1 cu cerințe de siguranță care acoperă inclusiv dispozitivele de 
protecție și standardele de instalare electrică. 

EVlink Pro AC: noile stații de încărcare 
pentru autovehicule electrice

mai sigure, mai inteligente și mai robuste, conforme 
cu noile cerințe ale standardului EN IEC 61851-1

Siguranța utilizatorilor 

  Protecție împotriva electrocutării folosind un echipament RCD 30 mA. 
Deoarece vehiculul electric poate genera curent rezidual în timpul 
încărcării, selectarea tipului de protecție RCD trebuie făcută cu 
atenție. 
Pentru a atinge acest nivel de siguranță, stațiile de încărcare trebuie 
să utilizeze fie un echipament RCD de tip B, fie un echipament RCD 
de tip A împreună cu un RCD-DD de 6 mA curent continuu. 
Deoarece siguranța este prioritară, Schneider Electric oferă ambele 
soluții pentru stațiile de încărcare până la 22 kW.

  Protecție împotriva contactului direct cu elemente aflate sub tensiune, 
fie utilizând un contactor cu o separare a contactelor de cel puțin 3 
mm, fie o priză T2 cu obturator. 
Stațiile de încărcare EVlink Pro AC oferă aceste opțiuni.

Această nouă certificare necesită punerea în aplicare a unor măsuri de siguranță suplimentare pentru produsele de 
e-mobilitate, ce pot fi grupate în felul următor:

Robustețe

Stații de încărcare mai fiabile, potrivite și pentru utilizarea în medii dure 
datorită testelor suplimentare conform noului standard.

  Teste suplimentare pentru verificarea gradului de protecție, creșterea 
temperaturii, protecția împotriva șocurilor electrice și integritatea 
circuitelor de protecție.

  Teste IP pentru a asigura protecția împotriva pătrunderii prafului și a 
apei efectuate pe echipamente care au fost supuse la șocuri în timpul 
testului IK pentru rezistență mecanică. Astfel se asigură produse mai 
robuste. Noua reglementare precizează un IK10 (rezistență ridicată) 
obligatoriu pentru accesul fără restricții. 

  Contactorul este testat pentru a rezista la curentul de pornire generat de 
vehiculul electric, conform cerințelor standardului de siguranță electrică 
pentru vehicule electrice (ISO17409).

Descoperiți mai multe detalii accesând ghidul pus la 
dispoziție de Schneider Electric cu măsurile de protecție 
impuse de standardele internaționale.

Ghidul conține, printre altele, modul de 
identificare a protecției la șocurile 
electrice, a protecției la supracurenți sau a 
protecției la supratensiuni.

Întreaga ofertă de stații de încărcare EVlink Pro AC o puteți găsi accesând pagina web: www.se.com/ro.
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tare, iar compania lansează o invi-
tație deschisă dacă noi membri do-
resc să se alăture pentru a promova 
împreună Ecoplanet.

Scopul echipei este ca marca 
Ecoplanet să fie prezentă pe piețele 
tuturor statelor membre ale Uniunii 
Europene, fie prin filiale proprii ale 
grupului BCV, fie prin parteneri lo-
cali – distribuitori. 

În scopul dezvoltării prezenței în 
vestul Europei, BCV International 
Group a înființat o filială în Franța, 
care a devenit operațională în anul 
2022 și deja are primele rezultate. 
Iar pentru anul 2023, compania se 
pregătește pentru extinderea pe 
piața din Grecia, marca Ecoplanet 
fiind deja cunoscută pe piața locală.

O altă direcție strategică a echi-
pei BCV o reprezintă implementarea 
producției produselor Ecoplanet în 
România. Acest plan grandios a fost 
deja demarat și la următoarea ediție 
a târgului Light+Building echipa 
BCV vrea să revină nu doar cu mar-
ca românească, Ecoplanet, ci și cu 
produsul românesc, Ecoplanet – 
contribuind astfel la relansarea 
 industriei românești din acest do-
meniu. În prezent, gama Ecoplanet inclu-

de peste 300 de produse din diverse 
categorii de surse și corpuri de ilu-
minat LED. Astfel, poate acoperi 
atât necesitățile clienților rezidenți-
ali, cât și pe cele ale celor industri-
ali/comerciali. Becurile și corpurile 
LED Ecoplanet au o eficiență ridica-
tă din punct de vedere energetic și 

sunt potrivite mai ales pentru aceas-
tă perioadă în care ne confruntăm 
cu o criză energetică globală.

BCV International Group (unitatea 
centrală: BCV OFFICE TRADE 
GROUP SRL – companie cu sediul 
principal în România, înființată în 
anul 2008) s-a lansat în domeniul 
materialelor electrice în anul 2012 și 

în 10 ani grupul a ajuns la o cifră de 
afaceri de peste 5 mil. euro. Are o 
gamă largă de produse de înaltă ca-
litate, având o forță logistică dezvol-
tată și fiind prezentă la nivel național 
prin rețeaua proprie de distribuție și 
magazine en-gros și en-detail.

Grupul partenerilor-distribuitori 
Ecoplanet este în continuă dezvol-

 – povestea unui brand 
românesc în plină dezvoltare 

Ecoplanet – un brand românesc care s-a remarcat prin prezența sa la expoziția internațională 
Light+Building Autumn Edition, desfășurată în perioada 2-6 octombrie 2022, în Frankfurt. Este un brand 
românesc în plină expansiune pe piața Uniunii Europene și nu numai. În spatele brandului Ecoplanet, 
lansat în urmă cu 7 ani, se află o echipă tânără de români, orientată către a promova brandul deja 
foarte apreciat în România, și pentru a-l extinde și mai mult în afara țării, având deja rezultate foarte 
optimiste în țările balcanice, estul Europei, iar recent și în vestul Europei, în special în Franța.

„Pentru mine, marca Ecoplanet reprezintă una dintre cele mai mari realizări ale 
activității mele profesionale din ultimii ani. Eu și echipa BCV International Group ne 
implicăm în acest proiect cu tot sufletul pentru a promova marca Ecoplanet și mesajul 
pe care-l transmite marca Ecoplanet. Mulțumesc partenerilor mărcii Ecoplanet pentru 
încrederea și sprijinul acordat și le asigurăm că au făcut o alegere corectă și cu 
perspective și mai mari în viitor. Invităm și alți parteneri din România și din alte țări să 
se alăture echipei Ecoplanet.

În scurt timp am reușit să ridicăm marca Ecoplanet la un nivel de apreciat. O marcă 
al cărei sinonim este calitatea și controlul calității. Niciodată nu am făcut rabat la 
calitate. Permanent am avut un control al calității, care va deveni și mai riguros odată 
cu recepția unui nou set de echipamente profesionale de testare. Niciodată nu am 
scăzut calitatea produselor Ecoplanet pentru un avantaj economic de scurtă durată. 
Păstrăm un nivel ridicat de calitate al produselor Ecoplanet și astfel investim în viitorul 
mărcii – consumatorii pot fi siguri că au achiziționat un produs de calitate odată ce 
acest produs are sigla Ecoplanet.

Ca român, ca un adevărat patriot, nu pot decât să mă bucur că am ocazia de a 
promova la nivel internațional o marcă românească și scopul meu este să o fac la fel de 
cunoscută și apreciată ca și alte mărci notorii din domeniu. Sper să reușim și în proiectul 
de producție a produselor Ecoplanet în România – un proiect care se află deja în 
desfășurare și va aduce numai beneficii tuturor.“

Dr. Ec. Bojescu Valentin – Fondator & Manager General

Vă invităm să vizitați site-ul companiei 
pentru a afla mai multe detalii 

despre noi și produsele noastre: 
www.bcv-group.ro
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Este adesea greu de detectat un in-
cendiu în spații industriale cu locuri 
greu accesibile sau zone cu medii agre-
sive, în care există risc crescut de iz-
bucnire a unui incendiu.

Noul sistem d-LIST detectează în 
mod fiabil incendiul și îl poate localiza 
cu precizie extremă, chiar și în locurile 
în care alte sisteme de detecție la incen-
diu sunt aproape imposibil de utilizat.

Sistemul d-List folosește un princi-
piu de detecție unic în lume, fiind for-
mat dintr-un detector liniar de tempe-
ratură tip cablu și o unitate de evaluare, 
ce are rolul de a analiza informațiile, 
optimizând faza de detecție.

Interiorul cablului este proiectat cu 
senzori de măsurare a temperaturii la 
distanțe liber selectabile și interconectați 
printr-un conductor plat tip panglică. 

Fiecare senzor de temperatură are o 
adresă fixă, fapt ce asigură identifica-
rea precisă a locației fizice pe cablu. Un 
înveliș de aluminiu complet închis pro-
tejează cablul de influențe electromag-
netice, mantaua fiind produsă dintr-un 
material ignifug, fără halogen.

La fiecare zece secunde temperatu-
ra este interogată de senzorii aranjați 
individual, putând înregistra cu o preci-
zie extremă inclusiv o creștere a tempe-
raturii de 0,1°C. 

Unitatea de evaluare SCU 835 este 
elementul central al sistemului. Aceasta 
execută adresarea ciclică a senzorilor, 
înregistrează valorile temperaturii mă-
surate de fiecare senzor și evaluează 
datele cu referința și diverse alte crite-
rii. Unitatea nu permite declanșarea de 
alarme false prin integrarea unui algo-
ritm de evaluare unic și inteligent și prin 
construcția specială. Practic, niciunul 
dintre senzorii încorporați nu pot fi in-
terferați de mediul extern de tip praf, 
căldură, fum, umiditate etc. și prin ur-
mare nu pot emite alarme false. 

Alarma de incendiu este declanșată 
doar atunci când valoarea temperaturii 
măsurată de un senzor depășește un 
anumit prag sau este înregistrată o 
creștere a temperaturii cu o valoare 

predefinită într-un anumit interval de 
timp (detecție diferențială).

Ambele valori pentru alarmare pot fi 
liber programabile, separat pentru fie-
care linie de cablu. Arhitectura siste-
mului suportă utilizarea a două linii de 
cabluri termosensibile cu o lungime de 
până la 350 de metri fiecare, fapt ce 
extinde semnificativ paleta de aplicații 
a sistemului. 

În calitate de lider în inovații pentru 
sistemele de detecție și semnalizare a 
incendiilor, Schrack Seconet oferă so-
luții integrate pentru toate tipurile de 
aplicații și pentru toate cerințele. Co-
municarea directă între SCU 835 și cen-
trala de incendiu Integral EvoxX este 
posibilă și prin protocolul MODBUS 
TCP – un avantaj clar pentru schimbul 
detaliat de date.

Această integrare transformă d-LIST 
în soluția de detecție ideală pentru tu-
neluri rutiere, garaje subterane, rampe 
de încărcare, conveioare sau alte siste-
me de transport și/sau în unitățile de 
producție. Poate fi folosit și pentru a 
monitoriza canalele de cabluri, con-
ducte și puțuri de lifturi. În plus, d-LIST 
poate fi folosit pentru a verifica tempe-
ratura ambiantă a panourilor solare. În 
peste 70 de țări Schrack Seconet a fi-
nalizat cu succes mai multe proiecte 
utilizând sistemul d-List. 

„În calitate de experți în domeniul 
protecției împotriva incendiilor, noi, cei 
de la Schrack Seconet, căutăm întot-
deauna soluții optime, fiabile și integra-
te. Sistemul d-List răspunde competent 
celor mai dificile condiții, un exemplu 
fiind rețeaua de conveioare a combina-
tului siderurgic Liberty Steel, Galați“, 
declară domnul Alexandru Mateiciuc, 
director Schrack Seconet în România. 

Pe lângă precizia extremă de detec-
ție, sistemul prezintă multiple avantaje.

D-List va garanta o economie semni-
ficativă de timp prin ușurința în monta-
re și punere în funcțiune, o economie 
importantă de bani prin utilizarea unor 
componente ce nu pot prezenta urme 
de uzură și va impresiona printr-un 
consum mic de energie.

Interferența de la praf, căldură, fum, 
umiditate și altele asemenea fac detec-
tarea incendiilor mai dificilă în medii 
extreme și agresive. Detectoarele de 
temperatură de tip linie d-LIST nu sunt 
afectate de această interferență și pre-
zintă o mare precizie, fiabilitate și ro-
bustețe.

Sistemul d-LIST a fost aprobat pen-
tru clasele A1N, A2N, BN, CN de către 
VdS conform EN 54-22:2020-07 (G 
221004). Este certificat conform zone-
lor 2 și 22 ATEX și DNV-GL.

  vă prezintă sistemul pentru detecția 
liniară de temperatură d-LIST SCU835 – 

detecție precisă în aplicații speciale

schrack-seconet.com

Detecţie precisă în 
aplicaţii speciale 
d-LIST

Sistemul d-LIST detectează și localizează incendiul cu precizie extremă în locurile în care alte sisteme sunt 

imposibil de utilizat. Cu un principiu de detecţie unic în lume, d-List este proiectat cu un detector liniar de 

temperatură, tip cablu cu senzori şi o unitate de evaluare pentru analiza datelor. Acesta reprezintă soluţia 

de detecţie ideală pentru medii agresive, lucrări ascunse, tuneluri rutiere, garaje subterane, rampe de 

încărcare, conveioare, canale de cabluri, conducte sau panouri solare. Aprobat VdS pentru clasele A1N, 

A2N, BN, CN, conform EN 54-22:2020-07. Certificat pentru zonele 2 și 22 ATEX și DNV-GL, resetabil, 

rezoluţie de 0,1º C, complet integrabil cu centrale de incendiu/stingere Schrack Seconet.

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