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6 Soluții de la LAPP pentru alimentarea motoarelor de mare putere, prin sisteme de lanțuri
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Mașinăriile industriale pot fi dotate cu motoare sau
servomotoare de puteri mari, montate pe sisteme care
permit deplasarea pe una, două sau mai multe axe.
Utilizarea cvasiuniversală a convertizoarelor de frecvență
va impune conectarea motoarelor electrice la converti -
zoarele de frecvență prin cabluri ecranate, proiectate
pentru cicluri repetitive de mișcare. Dacă luăm în calcul
mediul industrial, care poate să fie unul murdar, cu posi -
bilitatea agresiunilor mecanice (abraziune) sau chimice,
(expunere la substanțe chimice din categoria lubri fi -
anților), selecția cablurilor care pot suporta toate aceste
impuneri devine una dificilă.

Să trecem în revistă toate impunerile pe care trebuie
să le respectăm:

- Cablurile folosite trebuie să aibe o manta exterioară
care trebuie să fie rezistentă la factori climatici, expunere
la radiație UV și expunere la eforturi de abraziune și sub -
stanțe chimice din categoria lubrifianților. Dacă aplicația
este în exterior, cablurile trebuie să permită mișcări
repetitive, inclusiv în condiții de temperaturi negative spe -
cifice României.

- Cablurile trebuie să aibe ecran pentru a putea mi -
nimiza zgomotul electromagnetic, având în vedere că, pe
același lanț port-cablu, vor fi pozate inclusiv cabluri de
date sau de semnale mici.

- Diametrul exterior al cablurilor trebuie să fie cât mai
mic, pentru a nu conduce la utilizarea unor sisteme de
lanțuri port-cablu agabaritice, special produse, la cerere.
Costurile induse de utilizarea unor lanțuri port-cablu
particularizate sunt mult mai mari decât în cazul utilizării
lanțurilor port-cablu din portofoliul standard.

- Pentru funcționarea corectă a lanțului port-cablu,
greutatea cablurilor trebuie repartizată echilibrat pe o
secțiune transversală, astfel încât să nu se genereze
momente de răsturnare.

- Cablurile folosite trebuie să aibe secțiuni cores -
punzătoare puterilor vehiculate.

- Izolația cablurilor trebuie să aibe o capacitate con -
ductor – conductor respectiv conductor – ecran cât mai
mică, pentru a permite creșterea distanței dintre conver -
tizorul de frecvență și motor.

- Dacă instalația urmează să fie exportată în SUA sau

Soluții de la LAPP pentru alimentarea

motoarelor de mare putere, prin sisteme de

lanțuri port cablu
Ing. Dan Ciortea, LAPP ROMANIA

CABLURI S, I ACCESORII
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Canada, devine obligatorie utilizarea unor cabluri cu
agremente specifice (UL AWM, respectiv cUL AWM).

După cum se vede, lista impunerilor este destul de
mare. Nerespectarea oricărei dintre acestea conduce în
mod sigur la eșec. 

Proiectanții LAPP au luat în calcul toate aceste
impuneri deoarece LAPP este, în primul rând, un lider
mondial în domeniul cablurilor și accesorilor și este
ancorat foarte puternic în nevoile marilor companii care
construiesc mașinării industriale.

Produsul obținut, OLFLEX CHAIN 90 CP, are toate atu -
urile care să-l recomande pentru aceste tipuri de aplicații.

Vom trece acum în revistă modul în care au fost solu -
ționate toate impunerile:

- Mantaua exterioară a familiei OLFLEX CHAIN 90 CP
este realizată din poliuretan de culoare neagră. Acest
material de izolație are performanțe mecanice excepțio -
nale, deoarece suportă eforturile de abraziune, condițiile
climatice (gama de temperatură pentru flexare este între
-35 și + 80 ˚ Celsius), suportă fără probleme expunerea la
radiații UV și are rezistență excelentă la contactul cu
substanțe chimice de tipul bazelor, acizilor sau a celor din
categoria lubrifianților.

- Cablurile sunt ecranate cu un ecran țesut din lițe de
cupru cositorit, cu un grad de acoperire optică de 85%,
conform normelor EMC actuale.

- Diametrul exterior este minim posibil deoarece fa -
milia OLFLEX CHAIN 90 CP este compusă din conductori
ecranați, cu dublă izolație. Pentru secțiunea maximă de
300 mm2, diametrul exterior este de numai 35,3 mm,
ceea ce permite o rază minimă de îndoire de 7,5 x 35,3 =
265 mm. În consecință, sarcina de a găsi un lanț port-
cablu potrivit aplicației este deosebit de ușoară, deoarece
LAPP vă poate proiecta și oferi și acest produs.

- Cei 4 conductori folosiți sunt ușor de distribuit echi -

librat în secțiunea transversală a lanțului port-cablu. În
acest mod este evitată apariția unui moment de răstur -
nare care conduce la distrugerea lanțului port-cablu.

- Secțiunea conductorilor poate fi selectată între 1,5 și
300 mm2, acest fapt permițând alimentarea unor motoare
de foarte mare putere (aproximativ 300 kW).

- Conductorii sunt realizați din lițe extrafine, Clasa 6 de
flexibilitate. Izolația de conductor este realizată dintr-un
elastomer termoplast cu permeabilitate relativă mică, fapt
care reduce capacitatea specifică. Între conductor și  stra -
tul interior de izolație a fost intercalată o bandă textilă
nețesută, care permite mișcări relative între cele două
componente, astfel încât eforturile mecanice de îndoire-
dezdoire să nu pericliteze integritatea lițelor .

- OLFLEX CHAIN 90 CP este încadrat în familia de
cabluri proiectată pentru mișcări repetitive Extended Line.
Această încadrare înseamnă că produsele suportă dis -
tanțe de deplasare de până la 100 m, cu viteze maxime de
5 m/s și accelerații de până la 50 m/s2, valori atipice în
cazul mașinilor industriale de mare gabarit, respectiv cu
mase inerte foarte mari.

- Nivelul tensiunii nominale este U0 / U = 600 / 1000
VAC.

- Toată familia OLFLEX CHAIN 90 CP este fără halo -
geni și are o bună întârziere la propagarea focului.

- Aprobările SUA și Canada permit utilizarea familiei
pentru realizarea mașinăriilor industrale destinate expor -
tului pe aceste piețe.

Specialiștii LAPP România vă stau la dispoziție pentru
soluționarea oricăror probleme tehnice legate de cabluri și
accesorii pentru acestea. Cunoștințele noastre tehnice vă
pot ajuta să găsiți cele mai bune soluții pentru afacerea
dumneavoastră.

www.lapp.ro, sales@lappkabel.ro

CABLURI S, I ACCESORII
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Descrierea produsului

Sistem radio de ultimă generație pentru detecția
incendiilor, folosind tehnologia rețea-mesh.

Noul sistem constă într-un gateway radio FWI-270,
detectoare de incendiu cu conexiune radio FDOOT271-O
și declanșatoarele manuale radio FDM273-O sau
FDM275-O.

Este utilizat un sistem de tip dual-band în două benzi
de frecvență (433MHz, 868MHz) și cu numeroase canale
pentru comunicarea între gateway și dispozitivele radio
pentru a spori stabilitatea comunicării.

Datorită topologiei de tip rețea, toate dispozitivele
radio comunică cu “vecinii” lor și astfel sunt disponibile
căi redundante pentru a asigura o fiabilitate ridicată a
comunicației radio.

Sistem radio de detecție a incendiilor

Gateway și periferice radio, accesorii

SISTEME DE SECURITATE
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Fiecare dispozitiv radio este considerat un repetor de
semnal, până la trei pași.

Acoperirea radio este de până la 120 de metri în clădiri
cu mulți pereți și de până la 180 de metri în clădire fără
obstacole.

Se folosește un sistem cu bandă dublă multicanal în
gama de frecvențe 433,05… 434,79 MHz, respectiv
868… 870 MHz. Numărul de canale este de 20 în banda
433-MHz și 27 în banda 868-MHz.

O cale redundantă este asigurată în cazul pierderii
comunicării. Sistemul se adaptează automat.

Caracteristici și beneficii:

• Tehnologie rețea mesh
• Fiabilitate ridicată a comunicării datorită căilor re -

dundante și a unui sistem cu bandă duală (433MHz,
868MHz)

•  Rază largă de acțiune datorită unei căi de comu -
nicație extinse, deoarece fiecare dispozitiv radio este
utilizat ca repetor de semnal (până la 3 pași)

• Instalare și configurare ușoară, rapidă și intuitivă

Comentarii:

• Gateway radio FWI-270 este succesorul interfeței
FK100 4998111422

• Detector de incendiu radio FDOOT271-O este
succesorul DOW1171-D F01U321153

• Declanșatorul manual radio FDM273-O este
succesorul F01U032390

www.boschsecurity.com

SISTEME DE SECURITATE
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Engineering 4.0: One-Click Dashboard eliminæ
o întreagæ etapæ de lucru

Mulți constructori de mașini și integratori de sistem
care caută să își transforme modelele de business au
identificat datele de proces de la mașini și puncte de lucru
ca fiind un nucleu fundamental. Însă, când vine vorba de
per sonalizarea unor servicii noi, bazate pe date pentru ce -
rințele individuale ale clienților, ei au nevoie de soluții care
să fie cât mai rentabile posibil. În acest caz, menți nerea
părții de inginerie cât mai simplă este un factor cheie.
TwinCAT Analytics suportă acest tip de abordare
Engineering 4.0 prin One-Click Dashboard, o nouă carac -
teristică ce minimalizează timpul necesar procesului de
creare a unui dashboard până la un simplu click al mouse-
ului. 

Funcționalitatea automată a TwinCAT Analytics pentru
convertirea configurațiilor de analiză în cod executabil de
PLC include acum și generarea de dashboard. Cu One-
Click Dashboard (OCD), pentru a genera un întreg
dashboard analitic bazat pe HTML-5 bazat pe codul PLC și
a-l încărca într-un Analytics Runtime container, este
nevoie de un simplu click. Când
procesul este complet, utilizatorii
primesc o adresă de rețea pe care
o pot folosi pentru a accesa
dashboard-ul într-un web browser.
Această abil itate de a genera
dashboard-uri fără a fi nevoie să se
scrie un singur rând de cod sau
grafice de design reprezintă o
mare economie de timp în cadrul
procesului de inginerie. Bazată pe
TwinCAT 3 HMI, noua func -
ționalitate oferă cel puțin un HMI
Control pentru fiecare algoritm
TwinCAT Analytics, fiecare cu un
design ce corespunde ultimelor
standarde web. Comenzile de
control conținute de un dashboard
pot fi  selectate individual din
proprietăți le unui algoritm cu
ajutorul ”control preview”. Utili -
zatorii pot, de asemenea, să com -
bine multiple algoritmuri în cadrul
unui HMI Control individual. 

Generate automat, personalizate dupæ cerine

Dashboard-urile generate automat pot fi personalizate
prin configurarea setărilor individuale pentru utilizatori. De
exemplu, aceștia pot să își aleagă propria culoare de antet
și logo-uri, și pot chiar să arate distribuția geografică a
locațiilor mașinilor pe hartă. În plus, comenzile sunt
disponibile cu diferite teme și aspecte, precum și în
diferite limbi. Este posibil, de asemenea, să se comute
între teme deschise și închise, și să se seteze automat
link-uri către metode care resetează algoritmurile. 

Deși există acest mare grad de flexibilitate, este
posibil ca dashboard-urile create automat să nu bifeze
chiar toate cerințele utilizatorului, așadar, atunci când
proiectele TwinCAT 3 HMI sunt generate, ele sunt
integrate și în Visual Studio. Acest lucru permite utili -
zatorilor să își adapteze dashboard-urile cerințelor în
editorul grafic. Chiar și în cazul dashboard-urilor ce
necesită o personalizare amplă, tot procesul implică mai
puține click-uri decât abordarea obișnuită, salvând astfel
timp și reducând costurile.  

• www.beckhoff.com/analytics

TwinCAT Analytics conduce eficiența în

inginerie cu generarea automată de

dashboard 
Echipa Kreatron Automation

The TwinCAT Analytics One-Click Dashboard 

Picture credits: Beckhoff Automation

SOFTWARE
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Inginerie smart direct în
Cloud 

Controlul bazat pe PC oferă o
platformă de machine control cen -
tralizată, completă și deschisă, ideală
pentru strategii de automatizare
bazate pe IoT, de o eficiență ridicată.
Aceasta permite conectarea mași -
nilor, punctelor de lucru și a liniilor de
producție într-un mod ce pune în
valoare întregul lor potențial de
eficientizare de-a lungul proceselor
complete. În acest context, TwinCAT
Cloud Engineering adaugă o nouă
dimensiune prin oferirea unei mo -
dalități  de modificare a carac -
teristicilor și comenzilor TwinCAT în
Cloud. 

Cu TwinCAT Cloud Engineering,
utilizatorii pot particulariza și folosi
produsele TwinCAT engineering și
runtime direct în Cloud. Cu acces rapid și ușor de pe site-
ul Beckhoff, doar cu un browser și fără a fi nevoie de
software adițional, noua soluție permite utilizatorilor
înregistrați  să lucreze cu TwinCAT development
environment chiar și de pe device-uri care nu erau
suportate înainte, precum tabletele PC.  

Particularizările TwinCAT Cloud Engineering generate
de utilizatori pot fi conectate la componente fizice de
control printr-un canal de transport securizat. Utilizatorii
nu se bucură doar de arhitectura de control TwinCAT, dar
și de suport și colaborare distribuite printr-un sistem
centralizat de management și control. Pentru utilizatorii
noi în mod deosebit, accesul la TwinCAT Cloud
Engineering în cloud oferă o bază ideală pentru fami -
liarizarea cu mediul TwinCAT. 

În plus, TwinCAT Cloud Engineering le permite uti -
lizatorilor să își mute întreaga arhitectură TwinCAT în
Cloud, singura diferență comparativ cu un mediu
TwinCAT convențional fiind folosirea unei mașini virtuale
în loc de un PC local. Unul dintre avantaje este că uti -
lizatorii nu vor trebui să se obișnuiască cu un nou mediu
software ci pot continua să lucreze în același mediu de
dezvoltare deja cunoscut. Un alt avantaj este că nu e
nevoie să își instaleze și să mențină pe PC mai multe
versiuni de software personalizate pentru generații

specifice de mașini. În schimb, utilizatorii pot rula versiuni
separate de TwinCAT Cloud Engineering cu diferite
versiuni de software, toate fiind accesibile de la distanță
oricând este nevoie. Fișierele de proiect sunt stocate într-
o locație centralizată pentru stocarea codurilor sursă care
poate fi accesată direct din TwinCAT Engineering. 

Colaborare eficientæ în echipæ cu controlul
sursei 

Bazându-se pe caracteristici moderne de control al
sursei, conectarea la sisteme Git și gestionarea pro iec -
telor de automatizare sunt ușor de făcut. Funcționalitatea
TwinCAT Multi-User permite accesul ușor și simplu către
o locație centralizată, fără a fi necesară expertiza tehnică
de specialitate. TwinCAT Cloud Engineering permite
multiplilor utilizatori să lucreze împreună pe mai multe
instanțe în același timp fie prin integrarea unui server Git
sau prin folosirea unui serviciu cloud bazat pe Git. 

• www.beckhoff.com/twincat-cloud-engineering

TwinCAT Cloud Engineering oferă o bază

pentru strategii de automatizare IoT foarte

eficiente
Echipa Kreatron Automation

Cu TwinCAT Cloud Engineering, chiar și sistemele de comandă-control distribuite la nivel global
în medii Industrie 4.0 sunt ușor de folosit și menținut de la distanță

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

Picture credits: Beckhoff Automation

SOFTWARE
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Măsurarea prizei de pământ cu testerul tip clește, sau
fără țăruși, a fost introdusă pentru prima dată în anii ‘80 și
a devenit populară în anii ulteriori introducerii sale în
utilizare. Măsurarea prizei de pământ cu cleștele este o
metodă eficientă și care economisește timpul, dacă este
utilizată corect, deoarece utilizatorul nu trebuie să
deconecteze sistemul de împământare pentru a face o
măsurătoare, sau să plaseze sonde pe sol. Metoda se
bazează pe legea lui Ohm, prin care R (rezistența) = U
(tensiune) / I (curent). Cleștele conține o bobină care
transmite tensiunea și o bobină receptoare care măsoară
curentul. Dispozitivul aplică o tensiune cunoscută unui
circuit închis complet, măsoară fluxul de curent rezultat și
calculează rezistența.

Metoda clamp-on necesită un circuit electric închis
complet. Cleștele de test măsoară rezistența electrică
completă a căii (buclei) care primește semnalul. Sunt
măsurate toate elementele buclei, în serie. Această
metodă presupune că o contribuție semnificativă o are
numai rezistența electrodului de pământ care trebuie
testat. Principalele avantaje al metodei clamp-on sunt
rapiditatea și ușurința în utilizare. Pentru a efectua testul,
nu trebuie să fie deconectat electrodul de împământare
de la sistem și nu trebuie să fie plasate sonde sau să fie
conectate cabluri. În plus, include conexiunea și rezistența
totală a acesteia. Spre deosebire de testele clasice
executate cu țăruși, nu există nicio modalitate de a con -

firma rezultatul, ceea ce înseamnă că rezultatele trebuie
acceptate pe „încredere”. 

Pe lângă măsurarea rezistenței buclei, un clește de
măsură a prizei de pământ trebuie să fie capabil să mă -
soare curenții de pierdere. Securitatea operatorului este
cel mai important lucru pentru măsurarea curentului de
pierdere. Atunci când testerul afișează un curent de
pierdere, operatorul este conștient de faptul că circuitul
este activ și că circuitul nu trebuie atins fără măsuri de
pre cauție corespunzătoare. Dincolo de aspectul de
securitate, măsurarea curentului de pierdere poate indica
dacă există un dezechilibru al sarcinii în sistem. 

Ca în orice tip de test, este important ca operatorul să
înțeleagă echipamentul care trebuie testat (în acest caz,
sistemul de împământare). Măsurarea cu clește funcțio -
nează în multe situații, dar nu este aplicabilă în anumite
configurații. 

Modelele Megger DET14C și DET24C sunt clești
avansați pentru măsurarea rezistenței prizei de pământ
care setează noi standarde în ceea ce privește accesul,
performanțele, carac -
teristicile, ușurința de uti -
l izare și securitatea.
Aceștia sunt prevăzuți cu
fălci plane ce împiedică
acumularea de murdărie,
crescând integritatea și
fiabilitatea măsurătorilor
față de instrumentele cu
dinți interblocați. Alte
îmbunătățiri includ sigu -
ranța CAT IV (600V), o
funcție de filtrare inte -
grată pentru medii zgo -
mo toase din punct de
vedere electric, me mo -
rarea rezultatelor testului
cu amprentă de dată și
oră și o durată de viață
extrem de lungă a bate -
riei. DET24C are conec tivitate Bluetooth® și este livrat cu
un CD cu software-ul PowerDB Lite.

– metoda clamp-on pentru testare

priză de pământ 

SebaKMT - Seba Dynatronic GmbH
Reprezentanța în România
Str. Av. Ștefan Protopopescu nr.1, Bl.C6, Ap.25, 
sector 1, 011725 București
tel: +40 (0)21 2309138
ro.megger.com; www.sebakmt.com;
info.ro@megger.com; www.cabletestvan.com 

MÆSURARE ØI TESTARE
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Întrebați orice electrician care este
instrumentul cel mai valoros și probabil vă
va spune mâinile. În timp ce produsele pe
care le instalăm devin din ce în ce mai
avansate din punct de vedere tehnologic,
metodele pe care le folosim pentru a le
instala sunt încă în primul rând manuale.

Inginerii de la HellermannTyton au
produs un pistol manual pentru
prinderea și tăierea colierelor late
care oferă o performanță și o
fiabilitate mai mare decât alte unelte
de tensionare manuală.

În centrul EVO9 se află tehnologia
inovatoare Tension-Lock-Cut (TLC),
patent în așteptare, care permite o
precizie maximă atunci când se
tensionează colierele și minim de
efort la tăierea lor. 

EVO9 elimină solicitarea datorată
aplicării repetitive a colierelor, fiind
mai ușor, mai sigur și mai precis ca
nicio dată. 

Datorită tehnologiei TLC unice, EVO9 reduce forța
manuală necesară pentru tensionarea colierelor și ge -
nerează o reducere semnificativă a reculului când acestea
sunt tăiate. Operatorii pot fixa colierele mai confortabil și
cu un risc redus de rănire datorită efortului repetitiv. 

EVO9 oferă o tensionare precisă a colierelor între 53 N
și 307 N. Pe lângă EV09 standard, sunt disponibile două

variante suplimentare: EVO9SP pentru mâini mai mici
(distanța între levierul de acționare și corpul pistolului este
80 mm față de 90 mm) și EVO9HT pentru forțe de
aplicare deosebit de ridicate (până la 516 N).

EVO9 oferă 33 de setări de forțe de aplicare diferite
pentru calibrarea manuală la specificațiile individuale ale
utilizatorilor. Acesta include, de asemenea, o facilitate de
ajustare rapidă, care permite instalatorului să sară cu
ușurință între intervalele de forțe mai mari sau mai mici
pentru lucrările care necesită o varietate de forțe diferite
pentru cabluri. 

Pentru mai multe informații, contactați:
officeRO@HellermannTyton.at

Despre HellermannTyton

HellermannTyton este un producător și furnizor de
produse pentru prinderea, fixarea, instalarea, conectarea,
izolarea, protejarea și identificarea cablurilor electrice și a
infrastructurii rețelelor de date. De asemenea, dezvoltăm
piese din plastic pentru aplicații industriale conform cu
cerințele clienților. Portofoliul nostru include mai mult de
75 000 de articole. Operăm 15 facilități de producție de
nivel mondial și dezvoltăm produse în 11 locații. Mai mult
de 4 500 de angajați lucrează la HellermannTyton în 37 de
țări.

CABLURI S, I ACCESORII

EVO9: pistolul de aplicat coliere al viitorului

este disponibil acum

Lama din oțel inoxidabil extrem de rezistent la uzură și carcasa din fibră
de sticlă ușoară, dar dură și cu mâner anti-alunecare, au făcut din EVO9

un pistol durabil și precis

Fixarea precisă, sigură și confortabilă a colierului EVO9 necesită o forță de aplicare mai mică
decât celelalte unelte manuale pentru coliere
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Similar tuturor organismelor vii, corpul uman este guvernat
de ritmuri biologice precum ritmul circadian, care controlează
perioadele de vigilență și somn și producerea de diferiți hormoni
[1] Expunerea în timpul zilei la lumină, în special la lumina
albastră, ajută la sincronizarea ritmului circadian cu ciclul solar zi-
noapte, permițându-ne să ne simțim vigilenți în timpul zilei și să
dormim noaptea.

Persoanele care lucrează în aer liber sau în spații cu
suficientă lumină naturală sunt expuse la niveluri ridicate
de iluminare, ceea ce ajută la sincronizarea ritmurilor lor
circadiene. Pe de altă parte însă, mulți oameni lucrează în
spații fără aport de lumină naturală și cu niveluri relativ
scăzute de iluminat electric. În aceste condiții, corpului îi
este mai greu să își mențină ritmul circadian sincronizat
cu ciclul solar.

În prezent sunt comercializate sisteme de iluminat
„circadian” care utilizează LED-uri ce își pot schimba com -
poziția spectrală pentru a oferi o lumină strălucitoare și
rece la mijlocul zilei și o lumină redusă și caldă, cu un
conținut scăzut de albastru, către seară când este timpul
pentru relaxare și somn [2,3]. BRE a efectuat un studiu
ex perimental, finanțat de BRE Trust și CIBSE, pentru a
investiga efectele iluminatului circadian asupra evaluării
subiective, nivelului de activitate și somnului utilizatorilor.

Studiu experimental

Studiul experimental [3,4] a avut loc într-un spațiu de
birouri tip open plan amplasat în Norwich, Marea Britanie.
Prevăzut cu ferestre mici și puternic umbrite de clădirile
învecinate, spațiul de birouri beneficia de un nivel minim
de lumină naturală. Dintre cele 36 de persoane care lucrau
în acel spațiu, 23 (19 femei și patru bărbați) au optat
pentru a lua parte la experiment.

Inițial (februarie 2018) spațiul a fost prevăzut cu un
sistem de iluminat fluorescent cu flux de lumină constant
(condiția 1, figura 1). Cea mai mare parte a tuburilor fluo -
rescente aveau temperatura de culoare de 4000K (alb
neutru), restul având temperatura de culoare de 3000K
(alb cald). O parte dintre tuburile fluorescente fuseseră
scoase din uz la solicitarea ocupanților în urma unor pro -
bleme de inconfort vizual, cauzate de nivelul prea mare de
iluminare, astfel încât iluminatul în spațiul de birouri era
neuniform. Iluminarea medie măsurată pe planul de lucru
orizontal a fost de 377 lux, în conformitate cu recoman -
darea CIBSE de 300 lux pentru sarcini vizuale de lucru la
computer, dar iluminarea orizontală pe mesele de lucru a
variat între 129 lux și 1017 lux.

După două săptămâni de monitorizare a iluminatului
fluorescent existent, la începutul lunii martie 2018, acesta

a fost înlocuit cu un sistem de iluminat LED. Pentru prima
săptămână, noul sistem de iluminat a fost menținut la un
nivel constant de flux luminos și temperatură de culoare
(similar cu sistemul fluorescent precedent) pentru a per -
mite participanților la experiment să se adapteze la
aspectul vizual al noului sistem. Ulterior, sistemul de
iluminat LED a fost programat să varieze fluxul luminos și
temperatura de culoare (condiția 2, figura 2) și a fost
monitorizat timp de încă două săptămâni.

Figura 3 prezintă variația condițiilor luminoase de-a
lungul zilei în condiția 2. Fluxul emis și temperatura de
culoare au crescut gradat în timpul dimineții, până când la
ora 10:30 a fost atinsă temperatura de culoare de 6500K.
Începând cu ora 12:30, temperatura de culoare a fost
redusă treptat până la 4000K la ora 14:00. La ora 16:00
lumina a început să devină și mai caldă și mai scăzută,
atingându-se 2700K și nivelul minim de flux luminos la ora
18:30 (asemănător iluminatului din spații rezidențiale). Axa
ordonatelor din figura 3 indică iluminarea melanopică
echivalentă exprimată în EML (Equivalent Melanopic Lux).
Aceasta măsoară fluxul luminos incident la nivelul ochilor
(în plan vertical) raportat la sensibilitatea spectrală a celu -
lelor ganglionare de pe retină, care joacă un rol predo -
minant în reglarea ritmului circadian (ipRGCs). Aceste
celule sunt cel mai sensibile la lumina albastră.

Pentru comparație, în condiția 1 cu iluminatul fluo -
rescent inițial, nivelul EML a avut valoarea medie de 101
dar a variat semnificativ de la un punct de lucru la altul.
Standardul WELL Building Standard v2 recomandă cel
puțin 150 EML într-un spațiu fără lumină naturală, iar
pentru numărul maxim de credite recomandarea este de
240 EML.

ILUMINAT

Iluminat variabil: un studiu de evaluare

experimentală
Dr Cosmin Țicleanu și Dr Paul Littlefair - BRE (Building Research Establishment)

Figura 1 Spațiul de birouri cu iluminatul fluorescent inițial.
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Cea mai mare parte a variației valorii EML pe parcursul
zilei s-a datorat varierii temperaturii de culoare a ilu mi -
natului LED. Iluminarea fotopică nu a variat la fel de mult,
având valori medii orizontale cuprinse între puțin peste
350 lux la începutul și sfârșitul zilei, până la 488 lux către
prânz. Scopul a fost de a oferi ocupanților un nivel adecvat
de iluminare pentru a lucra în orice moment din zi.

În a doua fază a proiectului (noiembrie-decembrie
2018) s-au administrat două condiții suplimentare la care
au luat parte 20 de participanți. Pentru primele două
săptămâni de monitorizare (condiția 3), sistemul LED a
fost programat să varieze fluxul de lumină și temperatura
de culoare (vezi figura 4) într-un mod diferit față de
condiția 2, cu valori EML mai mari. Iluminarea medie
orizontală a variat de la aproximativ 600 lux la începutul

zilei până la aproximativ 1120 lux către prânz și apoi înapoi
la aproximativ 670 lux la sfârșitul zilei.

În condiția 4, sistemul de iluminat LED a fost reglat la
un flux de lumină constant și temperatură de culoare
constantă (4000K) pentru a simula un iluminat tipic pentru
spații de birouri (iluminare orizontală medie 480 lux, nivel
EML mediu 149). Monitorizarea acestei condiții s-a desfă -
șurat pentru încă două săptămâni.

Rezultate

Participanții au oferit evaluări subiective ale spațiului la
sfârșitul fiecărei condiții și răspunsuri la chestionare și
teste specifice în două zile pe săptămână, dimineața și
după-amiaza, pentru a evalua starea de alertă subiectivă,

Figura 2 Spațiul de birouri iluminat cu noul sistem LED variabil: 2700K și 50% flux emis (stânga sus); 3500K și 30% flux emis (dreapta sus); 
4000K și 40% flux emis (stânga jos); 6500K și 80% flux emis (dreapta jos).

Figura 3 Variația nivelului EML mediu pentru iluminatul LED de-a lungul
zilei: condiția 2, martie 2018.

Figura 4 Variația nivelului EML mediu pentru iluminatul LED de-a lungul
zilei: condiția 3, noiembrie 2018.

ILUMINAT
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timpul de reacție și capacitatea de concentrare.
Cu noul sistem LED variabil (condiția 2), scorurile medii

pentru starea de alertă, atât după-amiaza, cât și în medie
pe parcursul zilei, au fost semnificativ mai bune decât cu
vechiul sistem de iluminat fluorescent constant (condiția
1). Pe de altă parte, scorurile medii pentru starea de alertă
nu au diferit semnificativ statistic între iluminatul LED
variabil (condiția 3) și cel constant (condiția 4). De ase -
menea, nu a existat o corelație semnificativă statistic între
variațiile nivelului EML (valori mai mari în condițiile cu
iluminat variabil) și cele ale scorurilor pentru starea de
alertă între cele două condiții testate în fiecare fază a
proiectului.

Figura 5 prezintă rezultatele. Majoritatea participanților
s-au simțit mai vigilenți în condiția 2 comparativ cu con -
diția 1, dar acest lucru s-a întâmplat și în cazul unui număr
redus de participanți care au recepționat mai puțină lu -
mină în condiția 2. Creșterea stării de alertă nu a depins
semnificativ de cât de multă lumină în plus a oferit sis -
temul de iluminat LED. Toți participanții au primit mai
multă lumină în condiția 3 comparativ cu condiția 4, iar
creșterea nivelului de lumină a fost mult mai uniformă
între participanți, comparativ cu pri mele două condiții. Cu
toate acestea, nivelurile mai ridicate de lumină în condiția
3 nu au condus la scoruri mai mari, în medie, pentru sta -
rea de alertă subiectivă; doar jumătate dintre participanți

s-au simțit mai vigilenți în condiția 3.
Participanți i  au efectuat, de ase menea, teste

computerizate pentru a evalua timpul de reacție și capaci -
tatea de concentrare. Scorurile pentru timpul de reacție
au fost semnificativ mai bune cu noul sistem de iluminat
LED variabil (condiția 2) comparativ cu vechiul sistem de
ilu minat fluorescent constant (condiția 1), atât dimineața,
cât și pe întreaga durată a zilei de lucru. Cu toate acestea,
nu au existat corelații sem nificative statistic între aceste
variații și creșterile nivelului EML. Nu au existat diferențe
semnificative sta tistic la scorurile pentru timpul de reacție
între condițiile 3 și 4 și nici la scorurile pentru capacitatea
de concentrare între cele două condiții testate în fiecare
fază a proiectului. Aproximativ jumătate dintre partici panți
au acceptat să poarte un dis pozitiv Actiwatch pentru a le
moni toriza nivelul de activitatea și somnul; diferențele
între cele două condiții testate în fiecare fază a proiectului
au fost nesemnificative statistic.

Participanții au fost întrebați dacă preferă un iluminat
variabil sau unul constant. În medie, puțin peste jumătate
dintre ei au preferat iluminatul variabil pentru spațiul lor de
lucru, de obicei mai intens dimineața și urmând variația
luminii naturale la exterior pe tot parcursul zilei. Puțin sub
o treime au preferat iluminatul constant.

Discuie

Concluzia generală este că, deși participanții s-au
simțit mai vigilenți cu noul sistem de iluminat LED, nu a
existat nicio corelație cu cantitatea de lumină incidentă
sau cu modul în care a fost funcționat sistemul. Acest
lucru contrastează cu rezultatele unor alte studii [2,3], deși
acestea au folosit în principal niveluri ridicate de iluminare
sau temperaturi de culoare foarte înalte, cu conținut
albastru ridicat.

Ar putea exista o serie de explicații în acest sens.
Experimentul a utilizat un eșantion de participanți relativ
redus. Fiecare persoană reacționează diferit la lumină și la
expunerea normală la lumină. 18 dintre cei 23 de partici -
panți inițiali au luat cel puțin o pauză pentru a ieși din
clădire în timpul zilei, astfel încât aceștia ar fi putut fi ex -
puși la lumina naturală disponibilă la exterior.

Cu toate acestea, se pot trage câteva concluzii valo -
roase din acest studiu. Mai multe detalii sunt prezentate
într-un raport BRE3, dar acestea pot fi rezumate după
cum urmează:

Nivelurile de iluminare variază de-a lungul unui spațiu.
În ciuda uniformității crescute cu noul sistem de iluminat
LED, încă au existat diferențe semnificative între  nive -
lurile de iluminare verticală de la un participant la altul. Cu
sistemul LED reglat la 6500K (dimineața târziu), valorile
EML au variat între 142 și 413. Acest lucru are implicații
importante în aplicații în care se urmărește influențarea
ritmului circadian. În spațiile cu mai mulți ocupanți și
iluminat convențional la plafon, este foarte dificil de
obținut o „doză” de lumină standard pentru toți ocupanții.
Dacă direcția principală de privire este către un perete
sau, precum în prezentul studiu, către o zonă de circulație,
persoana respectivă va recepționa mai puțină lumină la

Figura 5 Diferența absolută în starea de alertă subiectivă în raport cu
diferența relativă în nivelul EML: sus – condiția 2 (prima condiție cu

iluminat LED variabil) față de condiția 1 (iluminatul fluorescent inițial);
jos – condiția 3 (a doua condiție cu iluminat LED variabil) față de

condiția 4 (iluminat LED constant). O diferență pozitivă în starea de
alertă subiectivă indică faptul că persoana respectivă s-a simțit mai

vigilentă în timpul expunerii la iluminat variabil.

ILUMINAT
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nivelul ochilor decât o altă persoană care are peretele în
spate și privește către un spațiu interior bine iluminat.

Este important a se realiza un mediu vizual echilibrat.
În condițiile 1 și 2, mesele de lucru au fost albe iar ocu -
panții au raportat probleme vizuale pricinuite de reflexia
luminii pe mesele de lucru. Pentru a se evita aceste
efecte nedorite în condițiile 3 și 4, mesele de lucru au fost
înlocuite pe timpul verii cu altele asemănătoare dar din
lemn de culoare crem, ceea ce a permis utilizarea de ni -
veluri de iluminare crescute.

Controlul eficient al iluminatului este esențial. Ilumi -
natul variabil necesită un control eficient care să func -
ționez în mod fiabil și exact așa cum a fost programat.
Una dintre aplicațiile luate în considerare inițial pentru
desfășurarea studiului (într-o altă locație) utiliza iluminat
LED avansate pentru schimbarea spectrului, dar sistemul
de control nu a funcționat corect, iar administratorul clă -
dirii a decis reglarea sistemului de iluminat la parametri
constanți de flux emis și temperatură de culoare. Sis -
temul de iluminat variabil utilizat pentru studiul BRE a uti -
lizat elemente de control fiabile și a fost programat să va -
rieze gradat pentru a se evita tranziții rapide și disconfort
vizual. În general, participanții au preferat iluminatul va -
riabil, pe care au decis să îl păstreze și după finalizarea
studiului.

Notă
Proiectul a fost finanțat de BRE Trust și CIBSE (Chartered

Institution of Building Services Engineers). Spațiul de testare a
fost pus la dispoziție de către University of East Anglia, iar
Whitecroft Lighting a oferit noul sistem de iluminat LED.
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HELUKABEL ROMANIA – 

un partener de încredere !
Inside Sale Specialist Cotoară Gabriel

CABLURI S, I ACCESORII

HELUKABEL GmbH este un producător german de cabluri,
conductori și accesorii pentru cabluri. Cele peste 33 000 de
articole stocabile din portofoliul de produse, împreună cu
soluțiile pentru cabluri personalizate, permit HELUKABEL să
furnizeze sisteme de ultimă oră pentru aplicații industriale, infra -
structură dar și pentru clădiri de birouri. Combinând o gamă
vastă de produse, fiind prezenți la nivel global în peste 33 de țări,
având peste 52 locații de vânzare și de producție, HELUKABEL
este un partener de încredere la nivel global pentru toți uti -
lizatorii de produse și servicii de calitate din domeniul electric.

Analizând și observând continua dezvoltare a pieței
industriale din România dar și numărul mare de cereri din
acest domeniu, HELUKABEL a decis să își extindă activi -
tatea pe piața din România la înce putul anului 2019. Filiala
și depozitul logistic sunt situate în București și dețin o
supra față de peste 600 metri pătrați și o capacitate de
depo zitare de peste 500 de paleți, având în acest moment
peste 5000 de articole de stoc care pot fi livrate în maxim
24 ore oriunde în țară. Stocul a fost atent construit, pe
baza unui solid know-how în do meniu, astfel încât cele
mai uzuale produse ce sunt soli citate își găsesc locul în
depozitul din România. Ase me nea unei companii de
prestigiu, HELUKABEL ROMÂNIA, organizează până la
patru transporturi săptămânale, astfel asigurându-se ca, și
pentru produsele ce nu sunt stocabile, termenul de livrare
să fie cât mai rapid, în vederea satisfacerii comenzilor
clienților.

Formată dintr-o echipă dinamică și cu o experiență de
peste 10 ani în domeniu, HELUKABEL ROMÂNIA, parte a
grupului HELUKABEL GmbH, promite să vină în întâm -
pinarea clienților cu soluții complete de cabluri și acce -
sorii, sisteme de ultimă generație pentru aplicații indus -
triale, de infrastructură dar și pentru clădiri de birouri.

Succesul Helukabel -
oamenii sæi

“Misiunea noastră este
aceea de a veni în ajutorul clien -
 ților noștri și de a le  sa tisface
cerințele pe deplin, prin cali ta -
tea și ușurința utilizării produ -
selor noastre, cât și prin rezis -
tența în timp a lucrărilor efec -
tuate cu acestea. Experiența,
profe sio nalismul, seriozitatea,
promp titudinea și manage -
mentul eficient – se regăsesc
în fiecare din angajații noștri și
se reflectă în întreaga activitate

a HELUKABEL ROMÂNIA – începând cu identificarea
potențialilor clienți, suportul tehnic oferit și până la
distribuția produselor în țară și procesul post-vânzare.
Succesul HELUKABEL se datorează tuturor acestor
oameni. Pentru viitor, obiectivul nostru este să folosim
experiența acumulată și valorile ce ne definesc, în
menținerea relațiilor cu partenerii actuali cât și în dez -
voltarea de noi parteneriate consolidate în timp. Prin echipa
cu pregătire profesională solidă și cu mulți ani de expe -
riență în domeniul cablurilor și accesoriilor pentru cabluri,
susținem tehnic și comercial, nevoia de dezvoltare a
clienților, filosofia noastra de business fiind una axată pe
câștigul reciproc (win-win) și a relațiilor îndelungate bazate
pe încredere“, a declarat Ionuț Nica – General Manager în
cadrul HELUKABEL ROMÂNIA.

HELUKABEL ROMÂNIA vine în întâmpinarea clienților
cu o abordare deschisă și orientată către nevoile acestora,
cu produse inovatoare de ultima generație, cu soluții com -
plexe, răspunsuri prompte, rapiditate în livrări, comunicare
și relaționare deschisă și transparență din punct de vedere
comercial cu colaboratorii, training-uri și prezentări de
calitate pentru clienți, disponibilitatea în livrări oriunde în
lume; toate acesta fac diferența dintre HELUKABEL
ROMÂNIA și concurenții săi.

Portofoliul Helukabel

Din gama de produse HELUKABEL, se fac remarcate
următoarele:

1. Cabluri și conductori industriali:

• Cabluri de control flexibile
• Cabluri pentru transmisia de date
• Cabluri rezistente la căldură
• Cabluri în conformitate cu aprobările internaționale
• Cabluri pentru lanț portcablu

Dir.gen. HELUKABEL
ROMÂNIA, Ionuț Nica
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• Cabluri de tracțiune
• Conductori
• Cabluri de compensare
• Cabluri coaxiale
• Cabluri plate și de tip panglică
• Cabluri pentru motoare, servomotoare și de reacție
• Cabluri de cauciuc și rezistente la intemperii
• Cabluri pentru roboți
• Cabluri rezistente la apă

2. Cabluri și conductori pentru infrastructură

• Cabluri de instalare
• Cabluri de avertizare incendiu
• Cabluri de telefonie
• Cabluri rezistente în foc
• Cabluri de putere
• Cabluri de medie tensiune

3. Tehnologie de date, rețea și BUS

• Fibră optică
• Cabluri de rețea (Cat.5 până la Cat.8)
• Cabluri de Ethernet industrial
• Cabluri BUS
• Echipamente de conectare a cablurilor de rețea
• Echipamente de conectare cu fibră optică
• Rack-uri și accesorii
• Sisteme de îmbinare și echipamente de măsurare

4. Tehnologia media

• Cabluri audio AES/EBU
• Cabluri DMX

• Cabluri pentru difuzoare
• Cabluri pentru microfoane
• Cabluri video

5. Cabluri personalizate

• Cabluri hibride și de automatizare pentru roboți
• Cabluri de tracțiune pentru macarale și lifturi
• Cabluri pentru senzori, actuatoare și de distribuție
• Cabluri de tip lanț portcablu pentru aplicații extrem

de dinamice
• Cabluri rezistente la noroi pentru industria petrolului

și a celei marine
• Cabluri rezistente la temperaturi extreme, destinate

managementul traficului
• Cabluri de date pentru Industria 4.0

6. Accesorii pentru cabluri

• Presetupe
• Sisteme de tuburi de protecție a cablurilor
• Lanț portcablu
• Conectori industriali
• Soluții de etichetare
• Tuburi termocontractibile
• Pini și papuci de cupru
• Legare, fixare, grupare
• Scule pentru instalare

Pentru viitor, HELUKABEL ROMÂNIA își propune să
devină unul din principalii furnizori de produse și soluții
pentru partenerii săi, de aceea obiectivul principal este
acela de a înțelege și a satisface nevoile fiecărui cola -
borator, oferind cu promptitudine cea mai bună soluție. 

Drept urmare, vă rugăm să contactați specialiștii noștri
pe adresa de email office@helukabel.ro, aceștia fiind pre -
gătiți să satisfacă cerințele dumneavoastră atât din punct
de vedere tehnic cât și comercial.

HELUKABEL ROMÂNIA SRL
Șos. de Centură, nr.1D / 077040 
Com.Chiajna, Jud.Ilfov / România
TEL: +40.310.69.90.85
Fax: +40.310.69.92.11

CABLURI S, I ACCESORII

Bogdan Dragu -
Inside Sales Specialist

Gabriel Cotoară -
Inside Sales Specialist
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Limitele sistemului:
• Distanța maximă între corpurile de iluminat: 4 metri;
• Distanța maximă între corp de iluminat și telefon mobil: 15 metri;
• Numărul maxim de noduri în rețea: 127;
• Numărul maxim de rețele: nelimitat;
Ce este un nod? Corp de iluminat, întrerupător, repetor sau senzor.

Aplicația este compatibilă cu următoarele dispozitive: iPhone S sau
peste, iPad3 sau peste, Android 4.4 KitKat sau peste, dispozitive care
suportă Bluetooth 4.0. Țineți cont că tavanele de metal și incintele de
beton nu sunt potrivite pentru acest sistem. Pereții și compartimentările
dintre corpuri trebuie evitați.

https://www.zumtobelgroup.com

ILUMINAT

basicDIM Wireless Lighting Control

BasicDIM Wireless este un sistem de
control al  i luminatului potrivit pentru
aplicații cu mărimea unei camere dar poate
fi folosit și pentru o clădire întreagă. Pentru
că este o soluție wireless poate fi potrivită
într-un spațiu existent renovat sau într-o
clădire nouă.

Simplu nu înseamnă fără opțiuni. Poți
controla un corp de iluminat individual sau
un grup. Poți folosi scene de iluminat
predefinite sau să ajustezi manual sau
automat lumina să se potrivească cu
cerințele tale.

Soluția basicDIM Wireless oferă
următoarele opțiuni:

• Grupează corpuri de iluminat;
• Vizualizează sistemul pe fotografii;
• Programează ș declanșează scene;
• Schimbă temperatura de culoare;
• Controlează corpurile de iluminat după

timer – ține cont și de apus și răsărit;
• Integrează senzori de prezență și de

lumină; 
• Simplifică managementul rețelei și

securitatea.
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Noua generație de

PC-uri industriale
Design, calitate, service

Puteți utiliza PC-urile industriale din seria Valueline pentru implementarea

conceptelor moderne de operare și monitorizare. Fie că sunteți în căutarea unor 

display-uri PC cu operare multi-touch sau a unei unități PC - noi vă oferim

soluția perfectă pentru aplicația dvs.

Pentru informații adiționale contactați-ne pe e-mail sales.ro@phoenixcontact.com
sau vizitați www.phoenixcontact.ro

CIS19-16.000.L1
© PHOENIX CONTACT
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Atunci când adăugați sarcini noi la un branșament electric
existent sau la un grup de linii de alimentare, primul lucru pe
care trebuie să îl determinați este dacă sistemul existent poate
accepta sarcini noi. De exemplu, dacă aveți un serviciu de 600 A
instalat într-o rețea, mai puteți adăuga o sarcină de 100 A?
Capacitatea sistemului dvs. va fi depășită? Pentru a răspunde la
aceste întrebări, mai întâi trebuie să răspundeți la alta: Care este
cea mai mare sarcină pe care o suportă sistemul acum?

Ce trebuie sæ øtii?

Adeseori, autoritățile locale din domeniul energetic
trebuie să cunoască aceste informații înainte de a putea
emite autorizații. În plus, veți avea nevoie de o înțelegere
cuprinzătoare a sarcinii curente pentru a evalua orice
sistem nou pe care planificați să-l instalați.

Pentru a determina capacitatea echipamentului exis -
tent, luați în considerare dimensiunea conductorului de
intrare, specificațiile echipamentului și spațiul pentru
circuite noi. Pentru a stabili sarcina prezentă, va fi necesar
fie să calculați precis sarcinile existente, fie să le măsu -
rați.

Modul în care sunt efectuate aceste calcule variază în
funcție de zona geografică dar, de obicei, se vor măsura
energia și curentul consumate pentru a se obține o soluție
sigură, fiabilă, a problemei.

De exemplu, în multe zone din America de Nord, Arti -
colul 220 al NEC din 2014 oferă două metode pentru a
determina sarcinile existente și consumul maxim pe care
sistemul îl poate suporta.

NEC definește consumul ca puterea medie consumată
de sarcină, pe intervale de 15 minute.

Metoda principală propusă de NEC pentru determi -
narea sarcinilor existente și a puterii maxime este aflarea
nivelului maxim al puterii pe durata unui an. Această me -

todă este aplicabilă numai dacă dispuneți de date privind
puterea colectată timp de un an.

Metoda alternativă este să înregistrați cererea pe o
perioadă de 30 de zile pentru a găsi cererea tipică ma -
ximă. Acest articol descrie metoda de înregistrare de 30
de zile cunoscută ca studiu de sarcină.

NEC specifică faptul că:
• Cea mai mare putere reprezintă cea mai mare putere

pentru toate liniile de alimentare.
• Trebuie să efectuați măsurători atunci când clădirea

este ocupată.
• Includeți sarcinile instalațiilor de încălzire și răcire,

oricare este mai mare, sau faceți corecții pentru a lua în
considerare aceste sarcini.

• Adăugați orice alte sarcini ocazionale.
Ca de obicei, autoritățile locale sunt responsabile

pentru interpretarea codului și măsurătorilor electrice.
Regulamentele locale determină când trebuie efectuat un
studiu de sarcină, stabilesc precis informațiile necesare și
procesul de evaluare. Asigurați-vă că înțelegeți cerințele
locale înainte de a începe un studiu de sarcină. Abordarea
NEC oferă o metodă logică, ce poate fi adaptată pentru a
răspunde cerințelor locale.

Efectuarea unui studiu de sarcină cu un înregistrator
de calitate a energiei și puterii Fluke 1738 necesită doar 5
pași simpli:

Realizarea de studii de 30 de zile privind

sarcinile, cu înregistrator de calitatea

energiei și puterii Fluke 1738

MÆSURARE ØI TESTARE
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1. Conectați instrumentul la liniile de alimentare sau la
branșamente

Utilizând echipament individual de protecție adecvat,
conectați înregistratorul de calitate Fluke 1738 la linia de
alimentare și asigurați zona astfel încât nimeni să nu
umble la configurația dvs. Instrumentul trebuie să fie
alimentat de la rețea, astfel încât să nu găsiți la întoarcere
un instrument care și-a consumat toată bateria după un
timp scurt. Pentru un sistem trifazat „în stea”, vor fi
nece sare șapte sau opt conexiuni (în unele cazuri,
intensitatea pe conductorul de nul nu este luată în
considerare):

• Tensiuni trifazate
• Tensiune pe conductorul de nul
• Curenți trifazați
• Curent pe conductorul de nul

2. Setați parametrii sistemului de energie electrică

Setați topologia rețelei ca fiind „stea” sau „triunghi”,
pentru a se potrivi cu sistemul pe care îl înregistrați. Veri -
ficați dacă tensiunea nominală a rețelei (tensiunea de
rețea) și  frecvența acesteia sunt corecte.
Înregistratoarele Fluke includ versiuni cu afișaj, pe care
puteți verifica dacă toate conexiunile sunt efectuate
corect; la unele instru mente este disponibilă o funcție de
configurare și corecție automată, prin intermediul căreia
vă puteți asigura că ați efectuat corect conexiunile și
configurarea. În plus, afi șarea formei de undă și a
vectorului de fază oferă infor mații detaliate despre
configurare.

3. Setați timpul de înregistrare

Setați înregistratorul Fluke 1738 pentru intervale de
mediere de 15 minute și o durată de înregistrare de 30 de
zile. Timpul mediu de 15 minute este specificat în NEC
220 drept perioadă de timp prestabilită.

4. Începeți înregistrarea

Pe afișajul pentru putere, înregistratorul Fluke 1738 va
afișa minimul, maximul și media acestei mărimi la fiecare
15 minute:

• Putere în wați pentru fiecare fază și totală
• Putere reactivă în VAR pentru fiecare fază și totală
• Putere aparentă în VA pentru fiecare fază și totală
• Factor de putere pentru fiecare fază și media
• Medii pentru Energie în kWh și Energie reactivă în

kVARh.
Atunci când este selectat ecranul cu evoluția datelor,

la fiecare 15 minute vor fi reprezentate noi valori ale mini -
mei, maximei și mediei, graficul deplasându-se de la
stânga la dreapta.

Înregistratorul Fluke 1738 poate fi setat, de ase -
menea, pentru a monitoriza puterea consumată la fiecare
15 mi nute. Această perioadă de consum este utilizată
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frecvent de către companiile de utilități pentru a percepe
tarife va riabile consumatorilor industriali și comerciali.
Mini mizarea consumului poate ajuta utilizatorii să eco -
nomisească bani pe baza convenției de tarifare a elec -
tricității.

În timpul perioadei de măsurare de 30 de zile (sau a
perioadei stabilite) este posibil să colectați datele pentru
evaluare de pe ecranul instrumentului sau atunci când
utilizați înregistratorul de calitate Fluke 1738, pur și simplu
prin conectarea unei memorii USB la portul USB de pe
instrument pentru a descărca datele parțiale fără a între -
rupe studiul pe termen lung. În plus, unele înregistratoare
de calitate a energiei și puterii Fluke vă permit să vizua -
lizați și să analizați wireless datele prin aplicația mobilă
Fluke Connect® și software-ul pentru desktop. Datele pot
fi evaluate pe instrument cu ajutorul statisticilor de bază
furnizate și a trendurilor detaliate memorate. După 30 de
zile sau atunci când dețineți informațiile necesare, deco -
nectați înregistratorul de calitate Fluke de la sursă, des -
cărcați datele prin transfer pe memoria USB sau conec -
tând computerul la unitate prin intermediul software-ulului
inclus.

5.Descărcați și analizați valorile măsurate

Pentru 30 de zile de înregistrare, cu o măsurătoare la
fiecare 15 minute, veți avea 2880 de seturi de măsurători.
Utilizați aplicația software pentru a reprezenta grafic
aceste date, găsiți intensitatea sau puterea maximă pe
fiecare fază, comparați cele trei faze și raportați cea mai
mare valoare.

Pachetele software au, de obicei, un generator de
rapoarte integrat, care include graficele ale intensității și
puterii reale, precum și maximul valorii medii a curentului.
Raportul dvs. poate varia de la o simplă valoare a in -
tensității sau a puterii până la un document complet cu
grafice și tabele. Dar obiectivul final este același: Obți -
nerea unei imagini precise a încărcării sistemului, care să
ajute la proiectarea unui sistem îmbunătățit, sigur și care
respectă cerințele autorităților locale din domeniul
energetic.

Fluke 1738 este instrumentul ideal pentru înregistrarea
și analiza energiei și puterii în unitățile comerciale și
industriale. De asemenea, pe lângă înregistrarea para -
metrilor de putere pentru studiile de sarcină, Fluke 1738:

• Afișează formele de undă ale curentului și tensiunii
pe afișajul osciloscopului integrat

• Generează diagramele fazorilor pentru sisteme
trifazate

• Măsoară și monitorizează distorsiunile armonice
produse de sarcini electronice

• Capturează informații detaliate despre căderile de
tensiune și vârfurile cauzate de comutarea sarcinii și
echipamentul defect

ing. Gabriel Ghioca
Director Tehnic ARC BRAȘOV
gabriel.ghioca@arc.ro
www.arc.ro 
blog.arc.ro

Fluke 1738: Jurnalizarea armonicilor trifazate și a evenimentelor

MÆSURARE ØI TESTARE
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ILUMINAT

Asociația Română pentru Iluminat (A.R.I.) a lansat primul
ghid de bune practici care sprijină întocmirea documentațiilor
tehnice pentru licitațiile de iluminat stradal. Scris de ing. Andrei
Opincaru și de dr. ing. Marilena Maierean și elaborat împreună
cu reprezentanți ai celor mai mari companii din industria ilu -
minatului din România, ghidul se adresează autorităților publice
și instituțiilor cu responsabilități în domeniul iluminatului public
stradal. Acest serviciu face parte din sfera serviciilor comunitare
de utilități publice și are drept scop principal creșterea gradului
de siguranță al cetățenilor, precum și reducerea riscului de
accidente rutiere pe timpul nopții. 

Ghidul cuprinde informații și recomandări pentru toate
etapele de derulare ale unui proiect de investiții în iluminat
public, din stadiul de întocmire a notei conceptuale, studiu
de fezabilitate, proiectare, execuția lucrărilor, recepție,
întreținere în parametri și până în faza de reciclare, când
echipamentele de iluminat ies din uz. El reflectă preve -
derile legislative în vigoare, dar și recomandările și stan -
dardele de sustenabilitate, performanță și ecologie ale
Uniunii Europene.

„Documentul vine ca
răspuns la solicitările apărute
atât din partea autorităților
publice care și-au dorit să
cunoască specificul acestor
soluții pentru a ști, în ultimă
instanță, ce anume să ceară,
dar și ale furnizorilor de so -
luții de iluminat pentru a par -
ticipa la licitații cu cerințe
con forme legislației, stan -
dardelor și recomandărilor
europene. Astfel, un oraș
sau o localitate în care se
derulează un plan de dez -
voltare ar trebui să integreze
și proiecte de modernizare a

iluminatului stradal, pentru ca acesta să fie cât mai
eficient și de calitate. Pe lângă eforturile colegilor mei,
Andrei Opincaru și Marilena Maierean, trebuie să
mulțumim tuturor celor care au făcut efortul de a
transmite un punct de vedere în cele 2 runde de
consultări publice și celor peste 120 de specialiști care au
primit ghidul în consultare”, a declarat Dan Ovidiu
Vătăjelu, președintele A.R.I.  

Ghidul este destinat căilor de circulație din interiorul și
exteriorul localităților rurale și urbane, traseelor pietonale
și trotuarelor, intersecțiilor și sensurilor giratorii, pasajelor
supraterane și podurilor destinate traficului auto sau
pietonal. Ulterior, ghidul poate fi extins pentru domenii

conexe iluminatului căilor de circulație, precum: iluminatul
parcurilor și al grădinilor publice, al aleilor din zonele rezi -
dențiale, al piețelor publice, trecerilor de pietoni, pistelor
de biciclete, tunelurilor și pasajelor subterane.

Normele UE privind achizițiile publice ecologice pentru
sistemele de iluminat rutier și de semnalizare rutieră pot fi
accesate la adresa:

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/
traffic/RO.pdf

Despre ARI

Asociația Română pentru Iluminat (A.R.I.) este o or ga -
nizație non-guvernamentală independentă care reunește
entități din domeniul iluminatului. Rolul organizației este
de a supraveghea îmbunătățirea mediului de iluminat în
beneficiul societății și de a reprezenta, identifica, pro -
mova, susține și apăra interesele economice, profe sio -
nale, tehnice și juridice ale membrilor organizației în
relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte
persoane juridice și fizice, în plan național și internațional.

Asociația Română pentru Iluminat (A.R.I.)

a lansat primul ghid pentru întocmirea

documentațiilor tehnice pentru licitațiile

de iluminat stradal
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• Serviciul de personalizare a corpurilor de iluminat, la cerere,
lansat în toată Europa;

• Signify începe să utilizeze materiale reciclate;
• Urmașul companiei care ne-a adus CD-ul lansează lampa

de masă din 24 de CD-uri reciclate.

Signify (Euronext: LIGHT), liderul mondial în iluminat, a
anunțat primul serviciu din lume pentru consumatori care
permite personalizarea și achiziția de corpuri de iluminat
online (abajur și veioză), imprimate 3D din materiale
reciclabile și livrate la ușa ta în două săptămâni. Mai mult,
compania a anunțat că utilizează materiale reciclate
pentru imprimarea 3D și a lansat prima lampă de masă cu
LED marca Philips, realizată din 24 de CD-uri reciclate.

În urma unui proiect pilot din Benelux, Signify își
extinde serviciul pentru consumatori în întreaga Europă.
La doar câteva click-uri distanță, îți poți proiecta propriul
corp de iluminat decorativ. Alegi pur și simplu designul de
bază, apoi îl personalizezi alegând dimensiunea, culoarea,
textura, tiparul corpului de iluminat și tipul de bec LED,
incluzând becurile Philips Hue. După două săptămâni,
Signify livrează produsul finit la ușa ta.

Corpurile de iluminat imprimate 3D de la Signify sunt
construite ținând cont de dezvoltarea durabilă. Materialul
de bază este un policarbonat puternic, de înaltă calitate și
100% reciclabil. Un corp de iluminat fabricat normal,
excluzând electronicele și becul, are o amprentă de
carbon cu 47% mai mică decât un corp de iluminat din
metal construit în mod tradițional. Mai mult, nu este

utilizat niciun fel de lipici și are mai puține componente.
Acesta măsoară două treimi din greutatea unui corp de
iluminat convențional, ceea ce înseamnă o reducere a
emisiilor de carbon de 35% la expediere.

Investiția Signify în imprimarea 3D ilustrează de ase -
menea angajamentul companiei pentru a servi mai bine
clienții, în timp ce reduce amprenta de carbon proprie și a
clienților.

„Acesta este primul serviciu pentru publicul larg care
permite personalizarea corpului de iluminat durabil. Și,
întrucât este un serviciu online, acesta poate fi integrat cu
ușurință în magazine online ale unor terțe părți, oferind
mai multe opțiuni consumatorilor. Este o altă lume și arată
modul în care deschidem calea pentru a servi clienții din
toată lumea cu cele mai inovatoare și durabile tehnologii
de iluminat”, a spus Khalid Aziz, Șef de Proiecte în cadrul
Signify.

Imprimare din CD-uri reciclate 

De asemenea, Signify a început să utilizeze fir din
policarbonat obținut din materiale reciclate. Primul produs
care va fi utilizat este o lampă de masă cu LED Philips,
care utilizează 24 de CD-uri reciclate la fabricarea sa. Dis -
po nibil din 28 noiembrie 2019, acesta are un preț de 99
EURO și poate fi comandat de pe:

https://www.mycreation.lighting.philips.com.
În cursul următorului an, Signify se așteaptă ca toate

produsele sale imprimate 3D să fie disponibile utilizând
material reciclat. 

„Philips și Sony au prezentat CD-ul lumii la începutul
anilor 1980. Astăzi, sărbătorim acea moștenire prin cre -
area unor frumoase lămpi decorative, de înaltă calitate,
prin reutilizarea acestei tehnologii emblematice”, a
adăugat Aziz. 

Signify a mai dezvăluit planurile de extindere interna -
țională majore pentru imprimarea 3D la comandă și cor -
puri de iluminat personalizate pentru clienți profesioniști.
Produsele profesionale pot fi reciclate la sfârșitul duratei
lor de viață. 

În 2018, 79% din vânzările Signify au cuprins venituri
durabile. Compania s-a angajat să aibă emisii neutre de
carbon în 2020 și a fost numit recent Liderul Industriei în
Indicele de Sustenabilitate Dow Jones pentru al treilea an
consecutiv.

Signify lansează primul serviciu din lume

care permite personalizarea corpurilor 

de iluminat online, le imprimă 3D 

și apoi îți sunt livrate acasă

ILUMINAT
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Cu noile convertoare de curent
SCT, Beckhoff com pletează gama de
măsurare a puterii care acum acoperă
de la măsurarea valori i  f izice la
transmiterea datelor în re gistrate
către cloud. Portofoliul de trans -
formatori de curent acoperă toate
aplicațiile pentru curenți de la 1 A la
5000 A, cu posibilitatea de a alege
între dispozitive tip inel și split-core,
precum și seturi de transformatori de
curent trifazat.   

Cu transformatorii de curent SCT,
Beckhoff face posi bilă imple men -
tarea tehnologiei pentru traductoare
de putere în mod direct, ca parte
integrată a tehnologiei de comandă-
control bazată pe PC. Utilizatorii pot
alege între două tipuri de dispozitive,
fiecare disponibil în diverse modele și
categorii de performanță, care sunt
cu un grad ridicat de scalabilitate,
așadar potrivite pentru o gamă largă
de aplicații. Portofoliul SCT este
extrem de vast, variind de la seturi CT
3-faze low-cost pentru tehnologia
pentru construcții și transformatori industriali standard
pentru mașini, până la soluții pentru inspectare și standuri
de testare cu cerințe foarte înalte legate de precizie.   

Alegerea categoriei de produse depinde de tipul de
utilizare. În timp ce transformatorii de tip inel sunt pre -
destinați colectării precise și rentabile de date în instalații
noi, CT-urile split-core, ușor de instalat, oferă soluția ideală
pentru soluțiile de retrofit, cu implementare fără pro -
bleme. Cu oricare dintre variante, lanțul de măsurare in te -
grat de la senzor la cloud simplifică managementul ener -
giei și oferă posibilitatea de a îmbunătăți disponibilitatea
mașinilor și sistemelor. Măsurarea continuă a puterii,
integrată în sistem, permite utilizatorilor să execute ana -
lize ample, de exemplu, pentru a detecta deviații din timp
și a lua măsuri rapid pentru a minimaliza timpii de nefunc -
ționare.  

• www.beckhoff.com/sct

Serie de senzori de curent versatilă cu arie

de măsurare de la 1 A la 5000 A
Echipa Kreatron Automation

Beckhoff Automation produce echipamente și
software de înaltă calitate, utilizând tehnologii de
ultimă generație și tehnici de dezvoltare ultra-
moderne în realizarea tuturor produselor lor. Pentru a
lua cea mai bună decizie în ceea ce privește pro -
iectele dumnea voastră și pentru a vă familiariza cu
posibilitățile de automatizare specifice dome niului
dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pe adresa:
office@kreatron.ro.

Pentru mai multe detalii referitoare la partenerii
noștri și produsele lor puteți accesa: www.kreatron.ro

Descoperă și încearcă!

Potriviți pentru măsurarea curenților de la 1 A la 5000 A, transformatorii de curent SCT sunt
disponibili în versiuni tip inel (cele două dispozitive din partea stângă) 

și versiuni split-core (partea dreaptă). 

Transformatori de curent SCT, lan complet de mæsurare a puterii 
de la senzor la cloud

Picture credits: Beckhoff Automation

APARATAJ ELECTRIC
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Problema:

Procesul de producție al abra zivelor și al super -
abrazivelor necesită o dozare precisă chiar și a rășinelor
foarte vâscoase (ex. 1500 cP). Foto grafia alăturată arată o
astfel de insta lație de dozare. Fiecare circuit cu prinde
următoarele componente:

1) Rezervor principal
2) Rezervor secundar cu alarmă de nivel scăzut care

asigură suficient produs și un circuit fără aer
3) Valvă manuală pentru închi derea circuitului
4) Pompă peristaltică
5) Debitmetru cu roți ovale
6) Presostat (siguranță la supra pre siune)
7) Valvă 3-căi (pentru operare ma nuală sau automată)
8) Conducte pentru colectarea manuală a produsului.
La vâscozități ridicate și în funcție de fluctuațiile de

temperatură, pompa peristaltică (depasararea pozitivă a
pompei comprimă un tub fexibil cu ajutorul unor role
dizlocând mediumul dintr-un capăt către celălalt al tubului)
nu este capabilă să dizloce mediumul complet. Aceasta
înseamnă că o parte din fluid curge invers prin
debitmetru, rezultând erori în măsurarea debitului. Mai
mult, presiunea de lucru este și așa una mică din cauza
pompei peristaltice de dimensiuni reduse.

Soluia:

Dacă se impune nevoia de a măsura ratele de debit ale
unor medii vâscoase în spații mici și sub condiții de lucru
dificile, vă supunem atenției robustul debitmetru cu roți
ovale din seria DON de la KOBOLD MESSRING GmbH. A
fost proiectat special pentru astfel de aplicații și este uti -
lizat pentru monitorizarea sau dozarea lubrefianților, paste
sau uleiuri. La fel de bine este utilizat și la măsurarea
ratelor de debit ale unei mari varietăți de produse chimice
sau chiar măsurarea consumului de carburant.

Debitmetrul cu roți ovale, model DON poate fi dotat cu
rotoare, special tăiate, ce reduc o eventuală cădere de
presiune cu 50%. Alegera opțiunii la ieșire tip ,,Quad Hall
Sensor Dual Puls” asigură două ieșiri cu puls "A” și "B”,
astfel încât rata debitului "A-B” poate fi calculată corect de
către PLC. Rata netă a debitului poate fi calculată de ase -
menea folosind electronica ZOK-Z3 cu un discriminator de
puls. Prin aceste caracteristici, suntem în poziția de a
rezolva toate problemele unei astfel de aplicații și de a
efectua o dozare foarte fină a rășinelor, având ca rezultat o
repetabilitate îmbunătățită și o calitate ridicată a abra -
zivelor.

Debitmetre cu roți ovale – Măsurarea

debitului rășinilor cu viscozitate ridicată 

Lichid în tranzit

Lichidul iese din
camera de
măsurare

Lichidul intrâ în
camera de
măsurare

Funcționare:
Lichidul parcurge camerele cu
volum crescător create de
mișcarea de rotație a rotorului

Debit

MÆSURARE ØI TESTARE
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Ghidurile europene de iluminat sunt
disponibile din decembrie a.c.

Comisia Europeană a publicat pe 5 decembrie a.c.
Regulamentul (UE) 2019/2020 privind cerințele de
proiectare ecologică pentru iluminat și Regulamentul (UE)
2019/2015 privind etichetarea energetică pentru iluminat,
care se va aplica în toate statele membre ale UE din
septembrie 2021. LightingEurope a pregătit orientări
pentru a ajuta companiile să respecte cerințele noilor re -
gle mentări.

Noile reglementări privind proiectarea ecologică și
etichetarea energetică a produselor de iluminat cu impact
energetic ca și Ghidurile europene pentru iluminat con -
forme cu reglementările CE privind proiectarea ecologică
și etichetarea energetică nu sunt utilizate doar în cadrul
UE, dar și în multe alte țări din întreaga lume care își
aliniază reglementările la cele din UE.

Cele două reglementări publicate în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene aduc modificări majore pentru produ -
cătorii și utilizatorii finali de produse de iluminat.

Noile reglementări privind etichetarea energetică (ELR-
Energy Labelling Regulations) extind domeniul de aplicare
la toate sursele de lumină introduse pe piața UE, armo -
nizează etichetarea energetică a lămpilor cu cunoscuta
scară de etichetare a celorlalte produse cu impact ener -
getic, de la A – G. De asemenea, ELR clarifică noile ce -
rințe pentru înregistrarea surselor de lumină în baza de
date EPREL începând cu mai 2021.

Regulamentul de proiectare
ecologică pentru surse de lumină,
cunoscut și sub numele de Single
Lighting Regulations(SLR), combină
cerințele care astăzi sunt stabilite în
trei acte legislative specifice,
introduce modificări fundamentale,
cum ar f i  cerințele de eficiență
energetică care în următorii ani vor
interzice lămpile fluo rescente liniare
T8 și lămpile fluorescente compacte
cu un sistem de control integrat.
Majoritatea lămpilor cu halogen
rămase în prezent în funcțiune
continuă să fie permise pe piața UE.
Regulile de proiectare ecologică
includ, de asemenea, cerințe de
economie circulară, de exemplu, cu
privire la detașabilitatea și înlocuirea
surselor de lumină și a angrenajelor
de control conținute în pro duse.

LightingEurope a lucrat îndeaproape cu autoritățile de
reglementare cu privire la ambele legi și liniile directoare se
bazează pe experiența noastră și prezintă recoman dările
noastre cu privire la modul în care trebuie înțelese regulile.
„Orientările LightingEurope privind noile proiecte de
proiectare ecologică și etichetare energetică sunt con -
tribuția noastră pentru a ne asigura că toate companiile pot
înțelege și aplica aceste reguli noi și complexe și că toate
autoritățile le pot aplica”, afirmă Ourania Georgoutsakou,
secretarul general al LightingEurope.

„LightingEurope a fost implicată în elaborarea și
dezbaterea acestor legi în ultimii cinci ani, contribuind la
ex pertiza tehnică a industriei noastre și la realitatea pieței.
Ne vom orienta acum spre sprijinirea membrilor noștri, cu
webinarii și ghiduri separate despre cum să se confor -
meze EPREL (Baza de date privind etichetarea energetică
a UE) obligații și educarea companiilor din întreaga lume și
a autorităților europene de supraveghere a pieței cu pri -
vire la modul de aplicare a acestor noi reguli și de a furniza
produse de calitate pentru oameni și condiții echitabile
pentru industrie”, adaugă ea.

Noile Ghiduri LightingEurope sunt disponibile pentru
vizualizare și descărcare la:

https://www.europeanlightingpriorities.eu/guidelines.php

Mai multe informații sunt disponibile pe:
www.lightingeurope.org

REGLEMENTÆRI

Noile reglementări în UE privind proiectarea

ecologică și etichetarea energetică a

produselor de iluminat cu impact energetic
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Către
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice
Direcția Generală Dezvoltare și Infrastructură
Direcția Tehnică – Serviciul Reglementări în Construcții

La cea de a 54-a Conferință Națională de Instalații de la
Sinaia, SIEAR a luat în discuție necesitatea înbunătățirii
Normativului I-7-2011. Acest fapt se justifică deoarece
peste 70% din bibliografia Normativului s-a modificat:

- standarde europene din gama HD 60384;
- norme europene EN;
- standarde ale Comisiei Internaționale de Electro -

tehnică CEI 60384;
- Legi și Hotarâri de Guvern apărute între timp.
Membrii SIEAR au făcut peste 100 de propuneri de

amendare a articolelor din Normativ. 
Vă înaintăm cele mai importante dintre acestea și care

sunt deosebit de actuale.

A. Este de mare actualitate ca Normativul să prevadă
necesitatea protecției la defectul de arc electric. Pentru
aceasta se propune introducerea următorului articol:

A1. Pentru diminuarea riscului de incendiu, conform
SR HD 384.4.42 – A1, se vor prevedea, în circuitele finale
de curent alternativ al căror curent nominal nu depășește
20A, dispozitive pentru detectarea defectelor de arc
electric (AFDD).

(articol nou 4.2.2.10). Se poate folosi anexa A din SR
HD 60364-4-42:2511/A1:2015 care se refera la AFDD.

B. Propuneri pentru înbunătățirea Normativului I-7-
2011:

B1. Articolul 1.2 ar trebui să includă și:
- sisteme de transport a energiei electrice de joasă

tensiune;
- racorduri electrice/branșamente;
B2. În tabelul 4.1, timpul de întrerupere pentru rețeaua

TN, tensiunea 120 V<U0<230 V, se modifică de la
valoarea de 5s la valoarea de 1s, conform tabelului 41.1
din SR HD 60364-4-41;

B3. Articolul 4.1.4.3 se propune a fi reformulat astfel:
4.1.4.3. Timpul maxim de întrerupere stabilit în tabelul

4.1 trebuie aplicat circuitelor finale din clădiri care nu
depașesc:

- 63 A cu una sau mai multe prize;
- 32 A alimentând numai echipament conectat prin

racord fix;
(Ar corespunde lui SR HD 60364-4-11, art. 411.3.2.1);

B4. Articolul 4.1.5.2.1, aliniatul 1, „20 A” să fie înlocuit
cu „32 A”, iar aliniatul 2 să fie eliminat (pentru a elimina
eventualele confuzii);

B5. La articolul 4.1.5.2.8, primele două rânduri se
reformulează:

„Dacă se montează dispozitive diferențiale reziduale,
selectivitatea se realizează conform recomandărilor din
SR CEI 61200, ca în fig. 4.1 sau fig. 4.2”;

B6. Articolul 4.2.3.2.14 să se coreleze cu SR HD
60364-4-42:2011 (art. 422.3.8);

B7. Articolul 4.2.3.2.4 să se coreleze cu SR HD 60364-
4-42:2011 (art. 422.3.4);

B8. Articolul 4.2.3.2.8 să se coreleze cu SR HD 60364-
4-42:2011 (art. 422.3.12);

B9. Articolul 4.3.3.1.3.1, aliniatul 3, se va formula
astfel:

„ - .......
- .......
- anumite circuite de măsurare;

cu rezerva că sunt îndeplinite simultan următoarele
două prevederi:

a) .......
b) ....... “;
Observația „ cu rezerva ......” se referă și la aliniatele 1

și 2 din articol.
B10. La articolul 5.2.7.1.5, de adăugat și standardul

CEI 60311;
B11. Articolul 5.3.3.13, rândul 3 – trebuie mai bine

precizate „cazurile cu risc de incendiu”;
B12. Articolul 5.6.4.8, aliniatul 2, se completează

astfel:
„ – cabluri rezistente la foc conform ....... SREN 50577

.......”;
B13. Harta keraunică (anexa 6.11) trebuie actualizată.
B14. Tabelul 6.18 – de corectat coloana a doua cu

„distanțe maxime”;
B15. La articolul 6.3.1.1, de eliminat „cu înălțimi mai

mici de 60 m”. (Catedrala în construcție are 7 PDA-uri,
toate la peste 60 m);

B16. Articolul 7.18.5:
Nu știm să se fabrice cabluri rezistente la foc pentru

mai mult de 90 de minute (E90). Germania are cabluri
rezistente la foc PH 120 (120 min), dar se pare că sunt
inferioare lui E90 (producător de cabluri Datwyler). IGSU
să reformuleze articolul.

B17. Articolul 7.22.1b), aliniatul 7, se completează cu:
„...în maximum 60 de secunde, grupul de intervenție

va fi prevăzut obligatoriu cu grup inversor de sursă.”;
B18. Articolul 7.22.12, rândul 4, se completează astfel:

REGLEMENTÆRI
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„...sau cu cabluri rezistente la foc, conform SR EN
50200 și SR EN 50362, indiferent de modul de pozare
(îngropat sau în aer), sau un .......”;

B19. La articolul 7.22.17 trebuie:
- întrebat IGSU dacă grupul de intervenție pentru ali -

mentarea de rezervă poate fi în construcție alipită de
clădire, așa cum se prevede în articol, sau se respectă
distanțele din P 101A;

- de adăugat grupul de intervenție în execuție
capsulată, fiind în construcție proprie.

B20. Articolul 7.22.2, rândurile 6,7 și 8, se refor -
mulează astfel:

„ ..., în încăperi cu acces direct din exterior. Încăperea
tabloului general trebuie să fie separată de restul clădirii
prin pereți de A1, A2-s1d0, fără goluri și cu rezistență la
foc REI/EI 180 și cu planșee REI 90. Se admite ......”;

B21. La articolul 7.22.22 se completează sintagma
„dispozitive” cu „dispozitive mecanice”;

B22. Articolul 7.22.28, rândul 3, se completează astfel:
„...vor fi rezistente la foc, indiferent de modul de

pozare (îngropat sau în aer), astfel .......”;
B23. La articolul 7.23.12.3 trebuie definit ce se

înțelege prin „măsuri constructive” și „influențe reci -
proce”;

B24. La articolul 7.23.3.3, în loc de „materiale clasă B
de reacție la foc,.......”, se propune „materiale greu com -
bustibile”;

B25. În articolul 7.23.4.2, în loc de „5.5.3” se va scrie
„art. 3.4.2”;

B26. La articolul 7.23.7.2 punctul f) de înlocuit cu:
„f) în exteriorul clădirilor, la intrările prevăzute pentru

accesul pompierilor în clădire.”;
B27. Articolul 7.23.9.1, aliniatul 2, se completează

astfel:
„- încăperi cu suprafața mai mare de 60 m2, dacă nu au

acces direct în culoarul de evacuare și evacuarea se face
printr-o altă încăpere cu aglomerare de persoane.”;

B28. Articolul 7.23.9.3, rândul 2, se completează
astfel:

„”....... comenzi manuale din unul sau mai multe.......”.
(Sunt opinii că ar trebui eliminată comanda manuală, fiind
o reminiscență a vechilor normative.);

B29. Articolele 7.24.2.14 ÷ 7.24.2.22 trebuie refăcute
în conformitate cu cap. 6.3.23 ÷ 6.3.35 din „standarde
internaționale și practica recomandată”, anexa 14, vol.1.
De asemenea tabelul 7.24.2 în acord cu tabelul 6.3 din
documentul menționat.

B30. Capitolul 7.9 – Instalații electrice în amplasa -
mente pentru utilizări medicale, trebuie pus în acord cu
noul standard SR CEI 60364-7-710;

B31. Articolul 7.9.15 se reformulează astfel:
„Pentru fiecare amplasament din grupa 2 destinat

aceleiași funcții este necesară prevederea a cel puțin o
rețea IT medical separată. Rețeaua IT medical trebuie
echipată cu un dispozitiv de control permanent a izolației,
cu localizare automată a curentului de defect, cu urmă -
toarele caracteristici tehnice: .......”;

B32. Articolul 7.9.18 poate fi completat cu prevederile
din art. 710.415.2.1 din SR HD 60364-7-710;

B33. Articolul 7.9.31, primul rând, se formulează
astfel:

„Alimentarea serviciilor de securitate .......”;

C. Alte propuneri:
C1. Articolul 6 de refăcut în conformitate cu ediția

recentă a Normei SR EN 62305-2013;
C2. Trebuie lămurită alimentarea corpurilor de iluminat

cu cabluri rezistente la foc, în special corpurile de iluminat
de siguranță. Corpurile de iluminat nu au rezistența la foc
corespunzătoare cablului (IGSU);

C3. Trebuie lămurit cum trebuie asigurată alimentarea
corpurilor de iluminat de siguranță amplasate pe struc -
turile metalice care au o rezistență la foc foarte mică
(IGSU);

C4. Trebuie clarificate situațiile în care trebuie utilizate
cabluri rezistente la foc și situațiile în care se utilizează
cabluri cu întârziere la propagarea flăcării (IGSU);

C5. Se propune introducerea unor articole noi referi -
toare la instalațiile electrice din „camerele curate”;

C6. Sunt necesare corelări cu NP 118/1-2016 (aflat în
discuție în spațiul public) și NP 118/2-2013, în special cele
referitoare la grupurile electrogene, stațiile de pompare,
etc.

C7. Bibliografia de refăcut;
C8. Proiectul de instalații electrice (ca și celelalte

proiecte de instalații) trebuie să respecte scenariul de
securitate la incendiu și nu invers (scenariul să copieze
părți din proiect);

C9. Toate prevederile de instalații trebuie să aibă
mențiunea că au fost coordonate atât între ele, cât și cu
proiectele de construcții și arhitectură.

D. Normativul I-7-2011 are multe alte articole ce nece -
sită formulări mai bune pentru a nu duce la interpretări
diverse.

E. Să nu se uite că Normativul se referă la proiectare,
execuție și exploatare. Ministerul trebuie să găsească
formele prin care să se înbunătățească verificarea func -
ționării instalațiilor electrice din construcții. De exemplu:
așa cum sunt verificate periodic (la doi ani) instalațiile de
gaze, instalațiile electrice (în special pentru corectitudinea
legării la pământ și a valorii prizei de pământ) pot fi și ele
verificate periodic, pentru toate categoriile de construcții,
inclusiv cele casnice.

Sperăm că propunerile noastre vor fi analizate și utile
pentru o cât mai grabnică înbunătățire a Normativului I-7,
ceea ce ar duce la o mai bună proiectare, execuție și
exploatare a instalațiilor electrice de joasă tensiune din
clădiri.

Totodată materialul poate fi considerat ca un răspuns
al UTCB la schimbul de adrese dintre MDRAP și UTCB pe
tema Normativului I-7-2011.

Cu toată considerația,
Președinte SIEAR (Societatea de Instalații Electrice și

Automatizări din România)
Prof.univ.dr.ing. Niculae MIRA - UTCB

REGLEMENTÆRI
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ECHIPAMENTE

Arcul electric este un fenomen nedorit în instalații le
electrice. Pentru arcul electric de tip serial, numai dispozitivele
din clasa AFDD asigură protecția eficace.

5SV6 AFDD este întrerupătorul electric automat de
joasă tensiune, cu protecție la defecte de arc electric,
lansat de Siemens anul trecut la Light+Building de la
Frankfurt. În numărul 2/2018 al revistei Electricianul
(https://www.electricianul.ro/afd-unit-5sv6-afdd-de-
generatia-3-de-la-siemens-fost-expus-la-light-building-
2018/) am prezentat pe scurt acest dispozitiv care tocmai
fusese lansat pe piață. Anul acesta, la Hannover Messe,
Siemens a expus întreaga gamă de întrerupătoare  auto -
mate SENTRON, din care face parte și 5SV6 AFDD.

5SV6 AFDD este un dispozitiv de a treia generație de
produse de prevenire a incendiilor. 5SV6 AFDD este
primul dispozitiv cu întrerupător de circuit miniatural inte -
grat (MCB) cu o lățime de 18 mm, care ocupă un singur
modul pe șină DIN. Este cel mai mic de acest gen la nivel
mondial susține producătorul. Datorită designului său
îngust, modelul 5SV6 AFDD economisește 50% din spa -
țiul necesar, comparativ cu instalarea a două dispozitive
separate.

Cel mai mic AFDD din lume

Noul dispozitiv de detectare a defecțiunilor arc 5SV6
AFDD este super compact, făcându-l potrivit atât pentru
instalarea în clădiri noi, cât și pentru modernizarea aces -

tora. În orice moment, este posibilă o extindere a insta la -
ției electrice pentru protecția împotriva incendiilor elec -
trice – cu ușurință și fără a fi nevoie de spațiu suplimentar.

Beneficii

• Primul dispozitiv de detectare a defectelor de arc
electric pe piața IEC (2012);

5SV6 AFDD de la Siemens
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• Primul dispozitiv de protecție la AFDD cu MCB
integrat într-un singur modul;

• Oferă 50% economii de spațiu în timpul instalării;
• Tehnologia de detectare SIARC brevetată de

Siemens;
• Face parte dintr-un portofoliu consistent de produse

(300 de combinații posibile).

Tehnologia SIARC de detectare a arcului
electric este patentatæ de Siemens

Dispozitivele de detecție a defectelor de arc electric
5SV6 AFDD se bazează pe tehnologia SIARC brevetată de
Siemens: Dispozitivul măsoară continuu intensitatea și
durata episoadelor de zgomot de înaltă frecvență (HF)
asociate cu tensiunea și curentul și decalajele dintre
acestea. Un microcontroler integrat analizează aceste
sem nale și declanșează deconectarea circuitului conectat
în fracțiuni de secundă dacă este detectat ceva neo -
bișnuit. Dispozitivele de detectare a defecțiunilor cu arc
sunt capabile să distingă cauzele inofensive ale defec -
țiunilor, cum ar fi cele care pot apărea atunci când se
lucrează cu scule electrice sau aparate electrocasnice, de
arcul electric periculos. Filtrele integrate, realizate printr-
un software inteligent, analizează semnalele monitorizate
și dacă se detectează diferențe neobișnuite ale celor 2
mărimi monitorizate, se trage concluzia că s-a produs un
arc electric și 5SV6 AFDD deconectează circuitul în
fracțiuni de secundă. Tehnologia SIARC distinge în mod
fiabil arcul electric produs de cauze inofensive, cum ar fi
conectarea unor scule de mână sau electrocasnice, care
produc arc electric în funcționarea normală, la periile
colectoare, de arcul electric periculos. Sunt prevenite
astfel incendiile și se oferă o protecție globală optimă și
compatibilă cu standardele în vigoare.

Variante constructive

5SV6 AFDD are un caracter modular, deci el se poate
cupla cu alte dispozitive din gama Sentron de la Siemens,
pentru a oferi o protecție complete. Dacă aceste dispo -
zitive există deja în tabloul electric, de exemplu în cazul în
care există deja un întrerupător cu protecție diferențială
de tip 5SV1 RCBO, cele 2 dispozitive pot fi cuplate pentru

a oferi o protecție cumulată la arc electric și la protecție
diferențială (plus cele la scurtcircuit și suprasarcină oferite
de 5SV1 RCBO). Deci modularitatea gamei SENTRON
oferă un avantaj considerabil la modernizarea instalațiilor
vechi, acolo unde se pot folosi dispozitive deja montate în
tabloul electric existent. Grație lățimii reduse, de 1 modul,
5SV6 AFDD poate să se integreze ușor în tablourile
electrice în aceste situații.

Ceea ce atrage de asemenea atenția la 5SV6 AFDD
este posibilitatea de a monta aceste dispozitive în aplicații
diverse grație variantelor constructive multiple în care
este oferit:

• Funcționare pe caracteristică B și C;
• Curenți de funcționare de la 6A la 32 A;
• 6kA curent de întrerupere;
• Conform cu CEI EN 60898-1 și IEC 60364-4-42;
•Posibilitatea de conectare la partea superioară sau la

cea inferioară;
•Proba de izolație de poate face fără decuplarea dispo -

zitivului.

https://new.siemens.com/global/en/products/energy/l
ow-voltage/components/sentron-protection-devices/arc-
fault-detection-devices.html

FOTO: www.siemens.com/press

ILUMINAT
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Light+Building , eveniment care va aniversa la ediția din
2020 un număr de 20 de ani de la prima ediție, este cel mai
important târg mondial pentru iluminat și echi pament electric
pentru clădiri și reprezintă o vitrină unde sunt expuse în premieră
numeroase produse și tehnologii  dedicate clăd iri lo r.
Light+Building este locul de întâlnire al industriei de profil, cea a
tehnologiei clădirilor și este și un excelent forum de afaceri.
Light+Building este o scenă de lansare pentru cele mai noi
tendințe din i luminat și este o sursă de inspirație pentru
tehnologia clădirilor. În 2018 un număr de 22000 de vizitatori și
peste 2700 de expozanți din 55 de țări s-au întîlnit în cadrul
expoziției Light+Building. 

Cele 3 domenii majore ale expoziției Light+Building
sunt:

• Iluminat
• Inginerie electrică pentru clădiri
• Automatizarea clădirilor

Light+Building – locul premierelor øi al
prezentærii tendinelor øi evoluiilor pentru
viitor 

În cadrul Light + Building, industria prezintă la fiecare
doi ani cele mai noi produse pentru domeniile ilumi -
natului, ingineriei electrice, precum și pentru automati -
zarea locuințelor și a clădirilor. Este hotspot-ul industriei
pentru arhitecți, proiectanți, instalatori electrici, comer -
cianți cu amănuntul și sectorul imobiliar din întreaga lume.
Sub motto-ul expoziției de anul viitor, Connecting,
Pioneering and Fascinating, se regăsesc temele de top
ale Light+Building, teme care reflectă cele mai noi ten -
dințe și evoluții din sector. Light+Building este un târg
focusat pe inovație, care acoperă toate sistemele elec -
trice ale clădirilor; acesta încearcă să promoveze plani -
ficarea integrată a sistemelor electrice din clădiri cu un
spectru de produse unic, atât în lățimea sa cât și în pro -
fun zimea sa. Cel mai mare târg din lume pentru ingineria
serviciilor de iluminat și servicii electrice din clădiri, Light
+Building prezintă soluții pentru reducerea consumului de
energie al clădirilor, în același timp și creșterea nivelului
de confort din interiorul acestora. Light+Building acoperă
totul, de la tehnologia LED și fotovoltaică până la vehicule
electrice, modalități „inteligente” de utilizare a energiei
electrice cu „contorizare inteligentă” și „rețele inteli -
gente”. Combinând iluminatul și serviciile pentru clădiri
interconectate printr-o rețea de comunicație, industria
poate oferi o gamă integrată de produse și servicii care
contribuie crucial la exploatarea pe deplin a potențialului
de economisire a energiei în clădiri.

Light + Building (se desfășoară în anii pari) și ISH (se
desfășoară în anii impari) din Frankfurt sunt platforme de
prezentare internaționale de excepție pentru producătorii
de soluții, sisteme și produse ce echipează și automa -
tizează clădirile și casele. Ținute în anii alternativi, cele
două târguri comerciale cele mai importante în lume,

oferă companiilor care lucrează în domeniul automatizării
caselor și clădirilor cea mai bună ocazie posibilă de a-și
prezenta cele mai noi produse și inovații – la Light+
Building, unde accentul este pe inginerie electrică și la
ISH, care reflectă sectorul de încălzire, climatizare,
ventilație și canalizare. La ambele evenimente, domeniul
interdisciplinar al automatizării locuințelor și clădirilor joacă
un rol decisiv, deși cu puncte focale diferite. În timp ce
accentul la Light+Building cade pe soluții de automatizare
din domeniul ingineriei electrice, cum ar fi tehnologii
energetice, securitate, comunicare și interfețe pentru
ges tionarea inteligentă a energiei și mobilitatea electrică,
ISH expune produsele și soluții pentru furnizarea apei,
încălzirii, climatizării, ventilației și răcirii, stingerii incen -
diilor. La ambele târguri, producătorii prezintă, de ase -
menea, sisteme pentru serviciile destinate instalațiilor și
gestionarea inteligentă a energiei, care asigură o funcțio -
nare durabilă și eficientă a clădirii. Cu târgurile Light+
Building și ISH, Messe Frankfurt reprezintă cea mai im -
portantă platformă expozițională pentru tehnologia clă -
dirilor inteligente.

https://light-building.messefrankfurt.com/ frankfurt/en.html

EVENIMENT

Light+Building 8-13 martie 2020
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A 28-a editie a târgului international de electrotehnica, energie, automatizare, 
comunicatii, iluminat, tehnologii de securitate
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www.amper.cz

Organizează

Republica Cehă

NOmeNClatuRă:
electroenergetică - generarea, transferul și distribuția energiei electrice
Conductori și cabluri
tehnologii de instalare electrică și instalații electrice inteligente
Sisteme de iluminat
tehnologie electro-termică
Drivere și module electronice de putere, sisteme de alimentare
Componente și module electronice
tehnologii de informare și comunicare
aparatură de măsurare și testare
automatizare, control și reglementare
echipamente de producție și componente pentru industria electrică
lasere, fotonitică, mecanică fină
Unelte si echipamente
Servicii, mass-media și instituții
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