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În trecut, fiecare senzor era cablat distinct din câmp øi
pânæ la dulapul electric aferent. Pentru fiecare senzor activ
trebuia trimisæ cel puflin alimentarea pe douæ fire (+/-) øi un
conductor destinat semnalului. Dacæ senzorul era precablat,
trebuia sæ existe o cutie de derivaflie amplasatæ în câmp
pentru a permite conectarea. Pentru testarea sau schimbarea
senzorului trebuiau scoase capetele terminale ale cablului
senzorului din øirul de cleme. Timpul alocat schimbærii unui
senzor era destul de mare øi trebuiau folosifli oameni cu cali-
ficarea necesaræ.

Primul pas care s-a fæcut pentru micøorarea timpului de
intervenflie øi diminuarea costurilor de instalare a fost folo-
sirea cutiilor de distribuflie øi a cablurilor Master. Tofli sen-
zorii dintr-o zonæ sunt conectafli la o cutie care asiguræ ali-
mentarea fiecæruia øi care preia semnalele care trebuie trimise
cætre dulapul de automatizare. Conectarea senzorilor/

actuatoarelor la cutia de distribuflie se face prin intermediul
unor conectori M8 sau M12 care asiguræ un grad de protecflie
extrem de ridicat (IP 65/IP 67). Cutiile pot sæ semnalizeze
statusul senzorilor pentru o mentenanflæ uøoaræ. Atunci când
existæ incertitudini referitoare la funcflionarea unui senzor,
este suficient sæ se scoatæ mufa acestuia din priza aferentæ a
cutiei øi sæ se introducæ mufa unui senzor de test. Inclusiv
procesul de înlocuire a senzorului defect este redus la maxim
øi nu mai necesitæ personal înalt specializat deoarece
conectorul nu poate fi introdus decât în poziflia corectæ.

Cutia de distribuflie este conectatæ cu dulapul electric
prin intermediul unui cablu master. În acest fel, spre cutia
de distribuflie se duc, pe trei conductori, tensiunea de ali-
mentare, +/- øi PE care sunt distribuite cætre tofli senzorii
prin conexiunile gata executate în cutie.

Sæ presupunem ca avem de conectat 8 senzori în câmp.
În sistemul vechi, pentru 8 senzori avem nevoie de 3 x 8 =
24 conductori. Folosind o cutie de distribuflie cu 8 sloturi,
avem nevoie pentru conectare de 3 conductori pentru
alimentare øi PE øi 8 conductori pentru semnal, adicæ în
total un numær de 11 conductori. Se economisesc astfel un
numær mare de conductori care, translatat în costuri, repre-
zintæ o economie. Este de remarcat øi economia de mano-
peræ la instalarea sistemului, fiindcæ este nevoie doar de un
cablu în loc de 8 cabluri, implicit se micøoreazæ numærul de
presetupe, etichete de cablu øi manopera aferentæ la con-
fecflionarea tabloului electric.

Cablurile master sunt din start concepute øi realizate
special corespunzætor acestui scop.

Lapp Group oferæ trei tipuri de cablu master care sunt
gândite sæ corespundæ cu cutiile de distribuflie pe care Lapp
le oferæ. Structura acestora este de tip 3x0,75 + 4x0,34 sau
3x1 + 8x0,5 sau 3x1 + 16 x 0,5. Izolaflia conductorilor este
realizatæ din polipropilenæ (PP) iar mantaua exterioaræ este
din poliuretan (PUR). Clasa de flexibilitate 6 permite uti-
lizarea acestor cabluri chiar øi în aplicaflii de tip lanfl port
cablu. În acelaøi timp, mantaua exterioaræ, confecflionatæ din
PUR, este rezistentæ la abraziune øi o gamæ largæ de sub-
stanfle chimice.

Flexibilitatea mare uøureazæ procesul de pozare. Mate-
rialele de izolaflie nu conflin halogeni, deci aceste cabluri pot

CCAABBLLUURRII ØØII AACCCCEESSOORRIIII

SSiisstteemmee  mmooddeerrnnee  ppeennttrruu  ccaabbllaarreeaa  cciirrccuuiitteelloorr
sseennzzoorriilloorr  øøii  aaccttuuaattooaarreelloorr

Ing. Dan Ciortea, LAPP KABEL ROMANIA

EEvvoolluuflfliiaa  tteehhnnoollooggiiiilloorr  øøii  iinnttrroodduucceerreeaa  ssiisstteemmeelloorr  aauuttoommaattee  ddee  rreeggllaarree  ddee  îînnaallttææ  ccoommpplleexxiittaattee  aa  ccoonndduuss  llaa  mmooddiiffiiccaarreeaa  ccoonncceepptteelloorr
rreeffeerriittooaarree  llaa  ccaabbllaarreeaa  cciirrccuuiitteelloorr  ddeessttiinnaattee  sseennzzoorriilloorr  øøii  aaccttuuaattooaarreelloorr..

NNuummæærruull  ttoott  mmaaii  mmaarree  ddee  sseennzzoorrii  nneecceessaarrii  ssuupprraavveegghheerriiii  ttuuttuurroorr  ppaarraammeettrriilloorr  ccoonnssiiddeerraaflflii  eesseennflfliiaallii  îînnttrr--uunn  pprroocceess  tteehhnnoollooggiicc
iimmppuunnee  ffoolloossiirreeaa  uunnuuii  ssiisstteemm  fflleexxiibbiill  ddee  ccaabbllaarree  ccaarree  ssææ  ppeerrmmiittee  uuttiilliizzaattoorruulluuii  oo  mmeenntteennaannflflææ  uuøøooaarrææ,,  mmaannooppeerrææ  mmiinniimmææ  ddee  iinnssttaallaarree  øøii
ssiigguurraannflflææ  îînn  ffuunnccflfliioonnaarree..



fi folosite øi în zone cu posibile aglomeræri de persoane. 
Analiza iniflialæ, din faza de proiectare, trebuie sæ flinæ

cont de toate costurile punerii în fucfliune a instalafliei, de
materiale øi de manoperæ, dar trebuie sæ facæ øi o analizæ
pertinentæ asupra costurilor de mentenanflæ. În funcflie de
procesul de producflie, opririle accidentale pot genera
pierderi economice deosebit de mari iar în unele cazuri pot
declanøa avarii care pericliteazæ viafla oamenilor sau sænæ-
tatea mediului.

Produsele oferite de Lapp Group garanteazæ cele mai
înalte performanfle tehnice øi siguranfla deplinæ în ex-
ploatare.

Urmætorul pas în cablarea senzorilor øi actuatoarelor
este folosirea sistemelor de magistrale de date. Un articol
ulterior va trata aceastæ problematicæ.
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