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Energia verde este un deziderat major al societæflii moderne.
În lupta împotriva poluærii, economiile dezvoltate au încurajat
investifliile în parcuri fotovoltaice sau în centrale eoliene.
Deoarece timpul de recuperare al investifliei este de ordinul
anilor, este esenflial ca aceste instalaflii sæ funcflioneze færæ
defect øi cu costuri de mentenanflæ foarte reduse.

Conductorii folosifli pentru conectarea panourilor
fotovoltaice în serie øi în paralel pot ajunge, în cazul în care
sunt pozafli îngropat, sæ fie în contact cu apa pentru
perioade lungi de timp. În acest caz existæ riscul deteriorærii
izolafliei øi aparifliei de scurtcircuite care scot din funcfliune
un numær de panouri fotovoltaice.

LAPP GROUP a dezvoltat un nou conductor, special
proiectat pentru aceste condiflii, OLFLEX SOLAR XLR
WP. Denumirea sa descrie înalta calitate: XLR WP este
abrevierea de la X Linked Radiated Water Proof. 

Conductorii sunt confecflionafli din lifle de cupru fine
cositorite individual, clasa 5 de flexibilitate. Izolaflia este
fæcutæ dintr-un copolimer reticulat, prin bombardare cu
electroni accelerafli. Fluxul de electroni accelerafli este
controlat extrem de precis øi permite obflinerea unei calitæfli
constante a reticulærii în toatæ masa izolafliei.

Conductorii destinafli aplicafliilor solare care au izolaflia
din elastomeri sintetici sunt reticulafli prin folosirea sub-
stanflelor chimice, prin proceduri asemænætoare vulcanizærii
cauciucului. Acest fapt conduce la o reticulare care nu poate
fi controlatæ cu finefle mare. Prezenfla ulterioaræ a substanflei
catalizatoare (de exemplu, compuøi ai  sulfului) în mediul în
care este pozat cablul poate conduce în timp la o reticulare
necontrolatæ suplimentaræ. Procesul este accelerat la
creøterea temperaturii øi conduce la deprecierea elasticitæflii
izolafliei øi la o îmbætrânire prematuræ a acesteia. 

De aceea LAPP GROUP a ales sæ foloseascæ izolaflia din
copolimeri reticulaæi prin bombardare cu electroni acce-
lerafli.

OLFLEX SOLAR XLR WP are caracteristici tehnice
remarcabile:

• tensiunea nominalæ AC U0 / U = 600 / 1000 V
DC U0 / U = 900 / 1500 V

• clasæ de flexibilitate 5 conform IEC 60228
• tensiune de test 6500 VAC
• curent maxim conform normelor TUV, 2PfG 1169 /

08.2007 tabela 1

• razæ minimæ de îndoire pentru pozare fixæ 
4 x diametrul exterior

• domeniul de temperaturæ   
pentru conductor -40 / + 120 ˚C
pentru mediul ambient -40 / + 90 ˚C

• domeniul de secfliuni: de la 2,5 la 16 mmp
• marcarea metrajului pe izolaflia exterioaræ pentru

gestionare cantitativæ uøoaræ la instalare
• izolaflia construitæ în douæ straturi, în urmætoarele

variante de culori:
- izolaflie interioaræ albæ, izolaflie exterioaræ neagræ
- izolaflie interioaræ albæ, izolaflie exterioaræ neagræ, cu

dungæ roøie
- izolaflie interioaræ albæ, izolaflie exterioaræ neagræ, cu

dungæ albastræ.
Materialul de izolaflie are proprietæfli remarcabile øi se

caracterizeazæ prin rezistenflæ foarte bunæ la condifliile
climatice, expunere la  ultraviolete, ozon, substanfle chimice
bazice sau acide, substanfle grase de tipul uleiurilor øi a
vaselinelor. De asemenea, comportamentul mecanic al
izolafliei este excelent. Aceasta rezistæ la abraziune, impact la
temperaturi scæzute sau ridicate øi pozare pe suprafefle cu
muchii tæietoare. Aceste proprietæfli conduc la o instalare
uøoaræ în øantier øi evitæ folosirea mæsurilor de protejare
suplimentaræ la pozare.

Rezistenfla volumetricæ a izolafliei se menfline la valori
foarte ridicate chiar øi dupæ o imersare pe termen lung în
apæ. Acesta a fost principalul argument pentru realizarea
noului tip de conductor, având în vedere experienfla practicæ
acumulatæ din exploatarea parcurilor fotovoltaice.

Acest tip de conductor este marcat CE, ceea ce garan-
teazæ încadrarea în toate normele aflate în vigoare pe
teritoriul Uniunii Europene øi este certificat de cætre TÜV.

Materialul de izolaflie este færæ halogeni, are întârziere la
propagarea focului øi nu produce gaze corozive în cazul
unui incendiu.

Acest cumul de calitæfli face din OLFLEX SOLAR XLR
WP un conductor care poate fi folosit øi pentru alte
aplicaflii, în interior (de exemplu, cablare de dulapuri
electrice, în gama existentæ de secfliuni ) sau în exterior.

Specialiøtii LAPP KABEL România væ stau alæturi
pentru a væ ajuta sæ gæsifli solufliile optime necesare afacerii
dumneavoastræ. 

OLFLEX SOLAR XLR WP, siguranflæ totalæ
Ing. Dan Ciortea, Lapp Kabel Romania
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Romania Green Building Council prezintæ cursul
Designul Solufliilor de Iluminat øi Clædiri Inteligente din
cadrul programului "Green Building Professional"

CERTIFICATION & TRAINING PROGRAM!
Curs de o zi ce are ca temæ solufliile de iluminat suste-

nabile øi integrarea acestora în cadrul Sistemelor de Mana-
gement al Clædirilor pentru a genera performanfle ridicate.

OBIECTIVE CURS:

1. Introducere: Iluminatul - Între funcflionalitate øi per-
cepflie senzitivæ;

2. Elemente de bazæ în iluminat (unitæfli, mæsurætori øi
standard);

3. Læmpi;
4. Poluare luminoasæ;
5. Sisteme de iluminat;
6. Lumina naturalæ øi tuburi ce utilizeazæ lumina

naturalæ;
7. Dialux - Sofware European pentru Iluminat;
8. EN 15193 - Lighting ENergy Index LENI;
9. Sustenabilitatea sistemelor de iluminat;
10. Sisteme automatizate de control;
11. Studii de caz;

Trainer: DORIN BEU

Curs obligatoriu pentru cei care doresc sæ obflinæ
certificatul "Green Building Profesional".

Pentru înregistrare la curs trimitefli un e-mail la
Training@RogBC.org

Cursuri Green Building PRO: 
Designul Solufliilor de Iluminat øi Clædiri Inteligente!
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Realitæflile industriei constructoare
de maøini øi automatizærile industriale
tot mai elevate au condus Grupul
Lapp spre o implicare tot mai atentæ
asupra execufliei de cabluri procesate.
Clienflii industriali mari au nevoie de
certitudini pe care doar sistemele de
producflie coerente, bine structurate øi
automatizate, le pot oferi. Grupul
Lapp, producætor de top în domeniul
cablurilor adresate mediului industrial,
are expertiza necesaræ atât în domeniul
cablurilor cât øi în cel al conecticii øi
lanflurilor port-cablu.

Pentru utilizatorii de cabluri
procesate, întrebarea din titlu vine cu
douæ ræspunsuri implicite,  da sau nu.
O analizæ mai atentæ trebuie fæcutæ
pentru a decela motivele pentru care ar
trebui aleasæ raflional, tehnic øi
economic una dintre cæi.

• Un prim element care trebuie luat în calcul este
cantitatea de cabluri procesate. În cazul în care se doreøte o
cantitate redusæ, de exemplu pentru mentenanflæ, dintr-un
reper care nu este produs curent de o companie, utilizatorul
va fi obligat sæ-øi realizeze în regie proprie elementul dorit,
asta pentru a evita costurile prea mari. Dacæ în schimb, can-
titatea solicitatæ este mare, repetitivæ øi predictibilæ, sigu-

ranfla oferitæ de un produs executat de o firmæ de speciali-
tate compenseazæ pe deplin eventualele diferenfle de costuri. 

• În funcflie de complexitatea impusæ de aplicaflie, este
necesar un volum mai mic sau mai mare de know-how øi
dispozitive, inclusiv de cele de testare

• Dacæ se doresc ansambluri de tip lanfl port-cablu
complet echipate cu elemente de conectare, garanflia unui
produs de cea mai înaltæ calitate poate fi datæ doar de un
producætor cu expertiza necesaræ.

Tendinfla actualæ a producætorilor de maøini unelte øi
centre de prelucrare este de a introduce servomotoare în
locul acflionærilor electrice clasice. Tendinfla este susflinutæ
de consumul redus de energie electricæ øi de precizia de re-
glare superioaræ a servomotoarelor faflæ de sistemele ante-
rioare. Datoritæ acestui fapt, necesarul de servo-cabluri
procesate a crescut exponenflial.

Grupul Lapp a extins gama cablurilor premufate adre-
sate producætorilor øi utilizatorilor de servomotoare prin
trei game de produse: Basic Line, Core Line øi Extended
Line. Cele trei game sunt gândite sæ satisfacæ pretenfliile
tehnice impuse de fiecare aplicaflie în parte dar în acelaøi
timp sæ nu exceadæ nevoilor acestora, pentru a pæstra cos-
turile în zonele rezonabile.

C A B L U R I Ø I A C C E S O R I I

Cabluri procesate sau execuflie în regie
proprie?

Ing. Dan Ciortea

Cablul procesat este un cablu asupra cæruia s-a executat o manoperæ care poate începe de la debitarea la lungime impusæ,
dezizolare, montare de elemente terminale de tip pini, papuci, conectori, montare de izolaflii suplimentare, etichete, presetupe sau
chiar asamblare completæ într-un lanfl port-cablu, împreunæ cu tot sistemul de conectare.
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Avantajele oferite de cablurile procesate sunt date de
câteva elemente foarte importante:

• Partea de conecticæ sau elemente terminale este rea-
lizatæ øi testatæ conform celor mai înalte standarde de cali-
tate. Fiecare circuit este individual testat la producætor astfel
încæt ansamblul devine „plug&play”, 100% garantat.

• Sistemele de punere la masæ a ecranului asiguræ contact
pe 360˚ astfel încât sæ se evite interferenflele electromag-
netice.

• Manøoanele de izolaflie care acoperæ conectorii sunt
extrudate la cald pentru asigurarea sigilærii perfecte

• Cablurile premufate introduse în lanfluri port cablu
sunt lipsite de torsionæri nedorite astfel încât pot executa
numærul maxim de miøcæri repetitive, crescând durata de
viaflæ a utilajului 

• Lanflurile port-cablu pot fi echipate complet cu toate
elementele necesare, indiferent dacæ acestea sunt furtunuri
de apæ, aer comprimat sau ulei hidraulic. Toate acestea pot
fi echipate cu conectori specifici aplicafliei.

• Modul de proiectare referitor la amplasarea elemen-
telor în lanflul port-cablu este realizat de cætre specialiøtii
Lapp, fapt care garanteazæ o duratæ de viaflæ foarte mare øi
costuri de mentenanflæ minime

Nu numai produsele foarte complexe au nevoie de
cunoøtinfle tehnice acumulate în anii de cercetare øi expe-

rienflæ practicæ. Orice cablu procesat poate fi produs de
Grupul Lapp, binenfleles la cele mai înalte standards de
calitate. 

Suntem prezenfli pe toate continentele øi oferim acelaøi
standard de calitate oriunde în lume graflie sistemului unitar
de producflie al cablurilor procesate.

Specialiøtii Lapp Kabel România væ stau la dispoziflie cu
soluflii tehnice øi recomandæri practice.
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