
Soluţii conectate de alimentare cu neutru izolat, 
pentru săli de operaţii și de terapie intensivă

Smart Prisma Med
by Schneider Electric

Soluții de înaltă disponibilitate 
a energiei electrice în sprijinul 
actului medical

Ghid de soluții inteligente
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Disponibilitate maximă a energiei electrice* 
pentru siguranţa pacienţilor

*99.9958% MTBF - performanţă calculată conform studiului 
de fiabilitate pentru sisteme de tablouri cu neutru izolat şi a 
recomandărilor de mentenanţă.
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O soluţie documentată,
fiabilă, testată şi validată

Sălile de operaţii și terapie intensivă necesită o disponibilitate şi o calitate 
a energiei impecabilă pentru a oferi pacientului siguranţă maximă. Din 
acest motiv, standardele stabilesc reguli foarte stricte în ceea ce priveşte 
continuitatea în serviciu a instalaţiilor electrice. 

Schneider Electric 
este specialistul 
mondial în 
managementul 
energiei. 

 
 
 

 

 
 
 

 Suport pe 
întregul 
ciclu de 
viaţă

Conformitate 
cu cele 
mai înalte 
standarde

Serviciile

Architectura

Produsele

Distribuţie electrică 
eficientă şi fiabilă

Architectura
Fiecare soluţie trece prin procesul nostru 
de testare, validare şi documentare ( TVD) 
pentru a ne asigura că răspunde cerinţelor 
dumneavoastră.  Evaluăm toate configuraţiile 
în laboratoare certificate, asigurându-ne de  
funcţionarea conformă pe parcursul întregii 
durate de viaţă, şi documentând complet fiecare 
arhitectură pentru a asigura coerenţa.

Produsele
Generaţiile noastre de sisteme electrice şi 
expertiza în integrare furnizează o soluţie 
inter-operabilă, modulară, de clasă mondială. 
Sistemele sunt uşor de proiectat & conectat   
şi asigură o înaltă integritate a puterii   
şi comunicaţiilor.

Serviciile
Vă ajutăm să utilizaţi şi să vă protejaţi investiţia, 
asigurând o instalaţie robustă şi eficientă pe 
termen lung.

Disponibilitate maximă a energiei electrice* 
pentru siguranţa pacienţilor
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Schneider Electric oferă o soluţie inovatoare şi sigură de distribuţie 
şi monitorizare a energiei electrice pentru blocurile operatoare, în 
conformitate cu standardul  IEC 60364-7-710. 

O soluţie în care puteţi avea încredere…

• Toate componentele sunt proiectate, produse 
şi  testate de Schneider Electric pentru o 
funcţionare perfectă.

• Soluţia a fost validată conform necesităţilor 
clientului, asigurându-se funcţionarea simplă 
şi eficientă pentru aplicaţiile specifice ale 
clientului.

• Documentată, cu ajutorul ghidurilor de 
punere în funcţiune, ghidurilor de utilizare, 
recomandărilor de întreţinere şi desenelor.

… graţie distribuţiei sigure a energiei     
electrice... 

• Arhitectura de distribuţie electrică securizată 
cu soluţia de tablou electric Prisma Plus cu 
transformator de izolaţie inclus. Acest tablou  
permite sistemului, performanţe ridicate din 
punct de vedere al disponibilităţii energiei 
electrice. 

• Sistemul centralizat de surse neîntreruptibile 
(UPS) şi întreruptorul de transfer automat  
(ATS) au fost testate în amonte de sistemul de 
panouri izolate.

• Soluţia Schneider Electric este concepută, 
instalată şi testată  pentru a atenua 
perturbaţiile electromagnetice în conformitate 
cu standardul IEC 60364-4-44. 

… pentru monitorizarea şi trasabilitatea 
evenimentelor 
Soluţia clasică Schneider Electric include un 
sistem de monitorizare permanentă a izolaţiei 
pentru a informa, în timp real, personalul de 
întreţinere şi cel medical, în cazul producerii  
unui defect electric în sala de operaţii.

1 Grupa 2 (conform IEC 60364-7-710): săli pentru aplicaţii medicale în care componentele sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicaţii precum 
procedurile intra-cardiace, câmpurile operatorii şi tratamente vitale în care discontinuitatea (defectarea) alimentării cu energie electrică ar putea pune 
viaţa în pericol.

2 Sistemul de alimentare izolat nu necesită întreruperea automată a alimentării cu energie electrică de câte ori apare un defect de izolaţie.

3 Clasa 0.5 (conform IEC 60364-7-710): săli de anestezie, blocuri operatorii, săli de recuperare, săli de terapie intensivă, etc.

4 Transformatorul izolat respectă IEC 61558-2-15. Dispozitivul de monitorizarea izolaţiei respectă standardele IEC 61557-8 şi IEC 61557-9.

Ce spun standardele? 
•  În sălile pentru uz medical din Grupa 21, se va 

utiliza un sistem de alimentare izolat2 pentru 
circuitele ce alimentează echipamentul şi 
sistemele electrice medicale pentru aplicaţiile 
chirurgicale şi de reanimare.

•  Trebuie asigurată o alarmă sonoră şi vizuală 
pentru sălile respective în scopul alertării 
personalului medical.

•  Pentru clase <0.53, un sistem de rezervă 
va menţine alimentarea cu energie pentru 
minimum 3 ore (Genset) cu o perioadă de 
comutare care să nu depăşească 0.5s (UPS).

•  Pentru funcţionarea optimă a echipamentului 
medical este necesară limitarea perturbaţiilor 
electromagnetice. 

IEC 
Soluţia noastră 
respectă 
standardul 
internaţional 
IEC 60364-7-
710 & normele 
şi standardele 
naţionale.1,3,4

(Grupa 2*,  
Clasa ≤ 0.5††)

O soluţie adaptabilă ce 
respectă toate standardele

Soluţii de alimentare cu neutru izolat pentru săli de operaţii si de terapie intensivă
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O soluţie de distribuţie a energiei electrice care răspunde nevoilor tuturor 
utilizatorilor.

Personalul de 
supervizare 

Personalul de 
întreţinere 

Chirurgul 

Asistenta

Un sistem de monitorizare
Este nevoie de informaţii de încredere pentru a asigura funcţionarea 
satisfăcătoare a blocurilor operatoare. Sistemul de monitorizare  
informează în timp real şi permite luarea deciziilor potrivite în cazul 
evenimentelor neaşteptate. 

Acest sistem de monitorizare face posibil accesul, cu ajutorul panourilor simple de semnalizare din sala 
de operaţie, la informaţiile privind alarmele generate de instalaţia electrică. 

Sistem de monitorizare pentru soluţia clasică 

Panou simplu de 
semnalizareDefect  

de izolaţie

Defect  
electric 

PC Asistent 
şef

Defect  
de izolaţie

Defect  
electric 

Panou simplu de 
semnalizare

Sala de operaţii 1 Sala de operaţii 2
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Monitorizare stare întrerupător automat
Monitorizare transformator de izolație
Monitorizare rezistență de izolație și localizarea circuitului cu defect

Nivelul informaţiei

Afişarea simultană a tuturor informaţiilor din sala de operaţii
 Alarme la defect electric şi de izolaţie
 Afişarea fiecărei informaţii din sala de operaţii
 Alarme la defect electric şi de izolaţie

Tipul panoului de semnalizare şi control din sala de operaţii
Alarme vizuale şi sonore la defecte electrice şi de izolaţie
Oprirea alarmei sonore
Teste ale sistemului de supraveghere a izolaţiei

SmartSoluţia

Funcţii realizate de panoul de semnalizare şi control din sala de operaţii

Semnalizare simplă
p
p
p

Funcţii realizate de sistemul de monitorizare

Conectivitate la rețeaua Ethernet

Acces la funcţii pentru personalul de supervizare 
Acces la funcţii pentru personalul de întreţinere

Sistemul complet de monitorizare permanentă a rezistenţei de izolaţie este 
conceput să răspundă nevoilor specifice din diferite blocuri operatoare.

Soluția garantează siguranţa pacientului printr-o înaltă disponibilitate a energiei şi prin protecţie 
împotriva electrocutării. 

p (web)
p (web)

p (web)

p (web)

p (web)
p (web)
p (web)

Soluţii de alimentare cu neutru izolat pentru săli de operaţii si de terapie intensivă
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Proactivitate și eficiență prin 
tablouri de distribuție inteligente 
Smart Prisma Med

 Tablou electric aferent amplasamentelor      
        medicale grupa 2, IT/TNS Clasa 0,5s  CEI 60364-7-710:2019

 Alimentare din două surse două căi   CEI 60947-6-1:2005, AMD:2013

 Selectivitate totală  CEI 60364-7-710:2019

 Control permanent al izolației   CEI 61557-8:2014

 Transformator de izolație   CEI 61558-2-15:2011

 Tablou electric de joasă tensiune  CEI 61439-1&2

 Compatibilitate electromagnetică  CEI 60364-4-44:2007, AMD2:2015

 Ventilație naturală – type tested  CEI 61439-1

 Test de conformitate la zgomot 
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Transformatoare de izolație 
monofazate 

Amplasamentele medicale şi blocurile operatoare, în special, sunt medii în 
care siguranţa pacientului, calitatea şi continuitatea alimentării cu energie 
electrică sunt de importanţă majoră. 

Specificaţie transformator de izolație

Pentru utilizarea în amplasamente 
medicale, 
protecţia la scurtcircuit nu este acceptabilă 
şi transformatorul trebuie să fie capabil să 
reziste la suprasarcini. Ori de câte ori sunt 
depăşite pragurile de temperatură internă 
şi supracurent recomandate de Schneider 
Electric, sunt generate alarme. 

Siguranţa pacientului 
este asigurată de izolaţia întărită şi un curent 
de scurgere scăzut ce reduce riscul şocurilor 
electrice şi previne curenţii nedoriţi care ar putea 
afecta funcționarea instrumentelor medicale 
sensibile.

Calitatea şi continuitatea alimentării
sunt asigurate prin caracteristicile tehnice 
ce pot limita declanşările intempestive ale 
echipamentelor de protecţie şi asigură o 
alimentare sigură cu energie electrică pentru 
echipamentele medicale.

Graţie soluției 
sunt generate mai puţine pierderi şi mai 
puţină căldură, fără să fie nevoie de ventilarea 
tablourilor sau de curăţiri de rutină.

• Izolaţie
 întărită 
• Curenţi mici de  
 fugă 
• Neventilate

Transformatoare speciale uscate monofazate  6.3/8 sau 10 kVA 
Raportul tensiunilor         230/115-230 V 
Frecvenţa   50/60 Hz
Nivel de izolaţie   1.1 kV
Clasa de izolaţie   H
Clasă creştere temperatură   F
Tensiune de scurtcircuit   < 3 %
Curent de magnetizare   < 3 %
Curent la cuplare  < 12 In
Curent de fugă între carcasa tabloului electric şi cadru  < 3.5 mA
Curent de scurgere între secundar şi cadru  < 0.5 mA
Sistem de legare la pământ al neutrului IT 
Furnizat fără carcasă IP00/IK07

Schneider Electric oferă transformatoare de izolație 
monofazate de uz medical, conform SR EN 61558-2-15.

Soluţii de alimentare cu neutru izolat pentru săli de operaţii si de terapie intensivă
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Aparate de supraveghere a 
izolaţiei Vigilohm IM20-H

Funcţionare
• Dispozitivele de monitorizare continuă a 

rezistenței de izolaţie injectează în rețea o 
tensiune alternativă de foarte joasă frecvenţă, 
creând astfel un curent ‘artificial’ de scurgere. 
Un dispozitiv electronic măsoară rezistența de  
izolaţie a reţelei cu ajutorul acestui curent. 

• Când valoarea rezistenței de izolație se găsește 
sub pragul selectat, releul de supraveghere 
sesizează, iar lampa de semnalizare a defectului 
se aprinde. 

• Indicaţiile includ: rezistenţă de izolaţie 
satisfăcătoare (lumină verde), scădere sub 
pragul de defect a rezistenţei de izolaţie 
(lumină portocalie) şi pierderea conexiunii la 
pământ sau a conexiunii de injecţie.

• Afişaj în opt limbi3 a: rezistenţei de izolaţie, 
pragurilor şi alarmelor cu ferestre pop-up 
dedicate.

  Funcţii suplimentare cu IM20-H
• Comunicaţie Modbus.
• Jurnal de date cu datarea tuturor 

evenimentelor.
• Managementul transformatorului: afişare 

curent de sarcină secundar (în %), alarme la 
un prag (în % din curentul nominal), alarme la 
temperatură prin senzor (bimetal).

 1  Siguranţă: releul este dezactivat la apariţia unui defect sau dacă sursa de tensiune auxiliară se întrerupe accidental.
 2 Potrivit pentru utilizare în toate climatele:

b căldură umedă, echipament în repaus  (IEC 60068-2-30)
b căldură umedă, echipament în funcţionare  (IEC 60068-2-56)
b ceaţă salină  (IEC 60068-2-52).

 3  Engleză, Franceză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Germană, Rusă, Chineză.

Conformitate cu standardele:

• UTE C 63-080 
• IEC 364 capitolele 4 & 5, IEC 61557-B 
• NF C 15-100 paragraf 413 & 532, NF C 15-211 
• VDE 107, VDE 413-2

Dispozitive dedicate monitorizării reţelelor de c.a. de joasă 
tensiune cu neutru izolat destinate amplasamentelor medicale 
grupa 2.



10

Monitorizarea continuă 
a rezistenţei de izolaţie 
menţine pacientul în 
siguranţă

Soluţii de alimentare cu neutru izolat pentru săli de operaţii si de terapie intensivă

Specificaţii Vigilohm IM20-H

Tipul instalaţiei de monitorizat
Sisteme IT de JT c.a. / c.c. Tensiune fază - nul y 230 V c.a. +15%

y 100 V c.c. +15%
Frecvenţă 50/60 Hz

Caracteristici electrice
Gama citirilor rezistenţe de izolaţie 1 kΩ până la 10 MΩ
Semnalizare defect Număr de praguri 1 (protecţie cu parolă)

Praguri 50 kΩ până la 500 kΩ
Timp de răspuns y 1 s
Testare funcţionare dispozitiv Da
Caracteristică de siguranţă 1 Standard 
Impedanţă internă La 50 Hz 110 kΩ
Precizie 5 %
Contact ieşire Număr 1 pentru IM10-H Alarmă izolaţie

2 pentru IM20-H Alarme izolaţie şi 
transformator

Contact intrare Tensiune 24 V
Bimetal transformator Sarcină minimă 5 mA
Tensiune auxiliară  pentru IM20-H 50/60 Hz 110/230 V c.a. ±15 %
Sursă auxiliară în circuitul de alarmă c.c. 125/250 V c.c. ±15 %
Dimensiune cablu 0.2 la 2.5 mm2

Consum maxim dispozitiv 12 VA
Tensiune de măsură 25 V max
Curent de măsură 0.2 mA
Rigiditate dielectrică 4000 V c.a. / 5500 V c.c.

Caracteristici mecanice
Greutate 0.25 kg
Carcasă termoplastic Montare Pe panou sau şină DIN
Grad de protecţie Frontal IP52
Instalare Carcasă turnată cat. III, poluare 2, ansamblu deconectabil,  

simetric sau încorporat

Alte caracteristici
Gama de temperaturi Pentru 

funcţionare  
-25 ºC la +55 ºC

Pentru 
depozitare  

-40 ºC la +70 ºC

Condiţii climatice 2

Standarde Produs IEC 61557-8
Siguranţă IEC 61010-1
Instalare IEC 60364-7-710
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Monitorizează încarcarea transformatorului – seria CC

Monitorizează rezistența de izolație pe circuit – seria TA30

Serie CC

Seria TA 30

Asigură monitorizarea și alarmarea referitoare la:
•  rezistența de izolație, pe fiecare circuit
•  defectare produs
•  pierderea conexiunii la tori pe fiecare circuit

Locator de defect IFL12 H

Tori asociați – seria CC și seria TA30

Conectat la releul de monitorizare IM20-H
TC 50/5 
Diametru >21mm
Utilizat pentru pentru monitorizarea curentului total consumat 
Fiecărui releu de monitorizare IM20-H i se asociază un singur tor
Depașirea consumurilor generează alarme de suprasarcină la transformator

Asociat cu IFL12H
Diametru >=30mm  <300 mm
Dedicat monitorizării curentului diferențial pe circuit
Până la 12 bucăți pentru fiecare IFL12H
Creșterea curentului diferențial determină alarma de rezistență de izolație 
aferentă circuitului respectiv

Setări pe fiecare circuit ale pragurilor de rezistență de izolație >50 kΩ
Personalizarea denumirilor pe fiecare circuit 
Nu necesită conectare cu releul de monitorizare IM20H asociat
Se utilizează cu tori TA30
Auto detectare individuală a torilor la punerea în funcțiune
Răspuns rapid <5sec                                                                    
Log pentru evenimente 
Alimentare: 110-230Vac & 125-250Vdc
Conform IEC60364-7-710 
Port de comunicație Modbus RS485 inclus

Monitorizează până la 12 circuite 

Monitorizează până la 12 circuite 

Monitorizează până la 12 circuite 

Overheat

Overload

Injection

IT
Ungrounded
network

Bloc Operator
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Panou simplu de semnalizare pentru soluţia Clasică

• Simplu şi eficient 
•  Alarme vizuale şi sonore pentru un defect electric (supraîncălzire, 

suprasarcină transformator sau declanşare întreruptor) sau de izolaţie
•   Buton de test pentru sistemul de supraveghere  

a rezistenței de izolaţie
• Oprire a alarmei sonore
• Indicator funcţionare corectă

• Montaj încastrat
• Antibacterial
• Testat cu  
 produse de  
 curăţare Anios

Acces simplu şi uşor la date critice privind funcţionarea 
instalaţiei electrice.

Conform cu  IEC 61557-8 
 IEC 61010-1  
 Testat cu produse ANIOS
Dimensiuni (HxLxD) 170x170x20 mm
Greutate  0.5 kg
Alimentare 24 V c.c.
Grad de protecţie IP54, IK08

Specificaţii panou simplu de semnalizare

Panou de semnalizare şi control 
în sala de operaţii

Soluţii de alimentare cu neutru izolat pentru săli de operaţii si de terapie intensivă

 Un panou simplu de semnalizare pentru 
monitorizarea defectelor electrice şi de izolaţie

 Un panou simplu de semnalizare pentru 
monitorizarea defectelor electrice şi de izolaţie

 Reportarea în sala de operație a circuitului 
cu defect de izolație
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Cu surse de putere fiabile şi un sistem de 
control şi monitorizare complet şi automat,
ne putem concentra în totalitate pe actul 
medical.“

“
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Specificații APC Smart UPS RT  

În eventualitatea unei întreruperi în alimentarea cu 
energie electrică pe calea normală de curent, UPS-ul 
asigură continuitatea alimentării echipamentelor din aval 
pe o durată determinată de autonomia bateriei incluse. 
În configurație "cu dubla conversie", UPS-ul asigură, de 
asemenea o calitate corespunzătoare pentru energia 
electrică furnizată.

Smart UPS RT on line dublă conversie 1-10kVA

UPS individual, monofazat - 
pentru fiecare sală de operație 

Putere kVA/kW: 6/6 -8/8-10/10
Tensiune nominală de ieșire (V): 230V (configurabilă la 220V, 230V, 240V)
Eficiență la sarcină nominală: 94%
Eficiență la sarcină 50%: 95%          
Distorsiunea tensiunii la ieșire: 2% pentru sarcini liniare, 5% pentru sarcini neliniare
Frecvență la iesire: 50/60Hz ± 0.1%, reglabilă de către utilizator
Tipul formei de undă: sinusoidală
Bypass: intern, automat și manual
THDI pe intrare: <5%
Factor de putere pe intrare: >0.95
Tipul bateriei: baterii VRLA etanșe, fără întreținere
Autonomie la sarcină 50%: > 10min și până la 3 ore
Comunicație: Modbus RTU, TCP, card de rețea SNMP

Iesire 

Soluţii de alimentare cu neutru izolat pentru săli de operaţii si de terapie intensivă
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Schema bloc a unui tablou electric pentru amplasamente medicale, grupa 2, 
în conformitate cu SR EN 60364-7-710:

Un sistem electric coerent

Soluție individuală cu UPS monofazat dedicat 

Sursă
de bază

Sursă
de rezervă

• O sursă neîntreruptibilă pentru calitatea energiei electrice
• Un comutator bypass pentru cazul defectării UPS şi pentru întreţinere
• Coordonarea totală între echipamente contribuie la creșterea 

continuității în serviciu a instalației și la o durată de viață îndelungată. 

O arhitectură dedicată continuităţii în serviciu.

Element separare
(tetrapolar)

Inversor de sursă

Sistem
TNS

UPS
230Vca

Sistem
Izolat

Sistem monitorizare
izolație (IM20H)

Sistem monitorizare stare circuite și rezistență 
de izolație (Smartlink)

Locator de defect
(IFL12H)

Semnalizare vizuală
și sonoră (HRP)

BMS
spital

Telefon
mobil

PC supraveghere
și întreținere

maxim
6 circuite

maxim
12 circuite

Trafo uz medical
Smax=10kVA

230Vca
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Disponibile cu baterii în variante VRLA etanșe sau Li-Ion*

Galaxy VM                                        

Soluție eficientă și economică pentru un bloc operator cu mai mult de trei săli.

Galaxy VS

Galaxy VM și VS cu tehnologie ECOnversion inclusă - metodă avansată de funcționare combinată 
a invertorului cu by pass-ul, ceea ce asigură:
• eficiență foarte ridicată (minim 98.7%)
• reducerea armonicilor de curent
• corecția factorului de putere pe intrare
• calitatea energiei electrice pe ieșire conform IEC 62040-3.

UPS centralizat ce susține întregul grup operator și 
saloanele de terapie intensivă

Sursă de alimentare neintreruptibilă 
(UPS) adaptată fiecărei configurații

Soluţii de alimentare cu neutru izolat pentru săli de operaţii si de terapie intensivă
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Soluție centralizată cu UPS trifazat

•  Arhitectura sistemului electric consistentă cu 
echipamentul şi un sistem de distribuţie de la 
un singur producător 

•  Interoperabilitate cu arhitectura sistemului 
electric al spitalului graţie echipamentului 
Schneider Electric

Sursă
de bază

Sursă
de rezervă

Element separare
(tetrapolar)

Inversor de sursă

Sistem
TNS

UPS 
Trifazat

Tablou
UPS

Sistem
Izolat

Sistem monitorizare
izolație (IM20H)

Sistem monitorizare stare circuite și rezistență 
de izolație (Smartlink)

Locator de defect
(IFL12H)

Semnalizare vizuală
și sonoră (HRP)

BMS
spital

Telefon
mobil

PC supraveghere
și întreținere

maxim
6 circuite

maxim
12 circuite

Trafo uz medical
Smax=10kVA

230Vca
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PFC Rectifier Inverter

Load

Bypass Switch

AC in =
~

==
=
~

Battery

DC/DC

Soluţii de alimentare cu neutru izolat pentru săli de operaţii si de terapie intensivă

Bateriile Li-Ion au avantaje cu privire la:

• durata de viață estimată > 10 – 15 ani
• dimensiuni și greutate reduse
• număr crescut de cicluri de încărcare/descărcare
• sensibilitate scăzută la temperatură

Specificații UPS APC Galaxy VS, VM, VX  

Tehnologia ECOnversion 

Tensiune de linie (V):  342÷ 457 (3P+N+PE)
Factor de putere la ieșire:  min. 0.9
Frecvență ieșire (Hz):                              50/60Hz ± 0.1% 
Capacitate suprasarcină la funcționarea pe rețea:  120% pentru 10 minute; 150% pentru 60 secunde
Regularizare tensiune pe ieșire:             ±1%
Factor de distrosiune armonică în tensiune (THDU):      <2% pentru sarcini liniare; <3% pentru sarcini neliniare
Eficiența (c.a.-c.a.) la sarcină 100% în dublă conversie:  min 96.5% 
Eficiența (c.a.-c.a.) la sarcină 100% în Econversion:  min 98.7% cu menținerea calității energiei electrice pe 

ieșire conform IEC 62040-3
Eficiența (c.a.-c.a.) la sarcină 100% în Ecomod:  min 97%
Tipul bateriei:   baterii VRLA etanșe, fără întreținere sau Li-Ion*
Panou de control:  LCD multifuncție, consolă de stare și comandă
Funcționare fără declasare   până la 40grade Celsius

Gama tensiune intrare (V):    380, 400, 415 ±10%
Frecvența (Hz):      50/60Hz ± 0.1%

Ieșire 

Intrare bypass c.a

Putere kVA: 
Tensiune nominală de intrare (V):  
Intrări normal și bypass:     
Frecvența (Hz):       
Factor de putere pe intrare: 
Factor de distorsiune armonică în curent pe intrare:

Intrare normală sursă c.a.

20 – 1500
250 – 460
Separate/Comune
45-66 Hz
>0.99
<3% la încărcare maximă
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Bateriile Li-Ion au avantaje cu privire la:

• durata de viață estimată > 10 – 15 ani
• dimensiuni și greutate reduse
• număr crescut de cicluri de încărcare/descărcare
• sensibilitate scăzută la temperatură

Având o imagine completă şi control asupra 
fiecărei săli de operaţii, sunt sigură că totul 
funcţionează sigur şi eficient. “

“
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Zona de conectare a cablurilor de sosire și plecare:
• Identificare prin etichetare

Zona instalației în sistem TNS:
• Separator de sarcină tetrapolar pentru scoaterea completă de 

sub tensiune a tabloului
• Întreruptoare automate pentru protecția circuitelor neprioritare
• Sursă de tensiune de 24Vcc pentru alimentarea HRP

1

2

3

4

5

Zona instalației în sistem IT medical și sistemul de monitorizare a 
rezistenței de izolatie:
• Sistem de monitorizare Vigilohm conform cu standardele IEC 

fără declanșare la primul defect de izolație
• Afișare continuă a valorii rezistenței de izolație
• Arhitectura de comunicație pentru conectare în rețeaua Ehernet 

a clădirii

Localizarea automată a circuitului cu defect:
• Soluție testată compatibilă cu IFL12-H
• Configurare independentă a rezistenței de izolație pe fiecare 

circuit
• Afișarea valorii rezistenței de izolație pe circuitul cu defect

Ventilație:
• Conform standardului IEC, nu este necesară ventilația forțată

Smart Prisma Med

Soluţii de alimentare cu neutru izolat pentru săli de operaţii si de terapie intensivă
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Zona de conectare a cablurilor de sosire și plecare:
• Identificare prin etichetare

Ventilație:
• Conform standardului IEC, nu este necesară ventilația forțată

Caracteristici tehnice 

Tensiune de utilizare  230 V / 50-60 Hz
Curent de scurtcircuit, Isc 25 kA
Curent nominal, In 63 A maximum

Caracteristici electrice 

Transformator de izolație de uz medical 

Supravegherea și afișarea         
rezistenței de izolație 
 

Întreruptoare automate bipolare miniatură

Sistem de alimentare IT 

6.3/8 sau 10 kVA cu monitorizarea temperaturii  
şi suprasarcinii
- Rezistenţa internă în curent alternativ: 110 kΩ 
- Tensiunea de măsurare: 25 V c.c. max. 
- Curent de măsurare: 0.2 mA max. 
- Setare prag indicaţie defect: 50 kΩ până la 500 kΩ
12 plecări (protecţie pentru până la 3 prize pe plecare)

Tablou electric: Prisma Plus sistem P 

Întreruptoare automate miniatură (inclusiv 30 mA RCD)

Sistem de alimentare TNS 

Până la 6 plecări

Amplasare Interior
Altitudine  ≤ 2000 m
Temperatura maximă ambiantă 30° C
Umiditate relativă 90%
Pierderi prin disipare de căldură  465 W

Condiţii de mediu 
(sala de operaţii sau anexele cu instalaţii electrice)

Soluţii pentru blocuri operatoare 
Tablou electric 
Releu pentru supravegherea continuă         
a rezistenței de izolație
Supraveghere continuă a izolaţiei 
Compatibilitate electromagnetică  

Conformitate cu standardele 

IEC 60364-7-710  
IEC 61439-1 şi -2
IEC 61558-2-15
   
IEC 61557-8
IEC 60364-4-44
IEC 61000-6-2 şi -3

Tablou integrat, montat pe podea

Tablă de oţel, culoare RAL 9001 

Grad de protecţie IP30

Grad de protecţie la şocuri mecanice  IK07

Ventilaţie Ventilaţie naturală 

Intrări şi ieşiri cabluri      În canal de cabluri, pe sus sau pe jos 

Conectare cabluri La borne

Înălţime:  2206 mm   Lăţime: 700 mm   Adâncime: 450 mm

Nivel de zgomot < 30 dB

Specificaţiile sunt atent realizate pentru a răspunde 
tuturor cerinţelor, standardelor şi celor privind instalarea şi 
funcţionarea.
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 Monitorizare remote prin vizualizarea de pagini web incluse în interfața 
Smartlink Ethernet

 Acces cu username și parolă

 Transmitere de emailuri în caz de alarme către personalul de mentenanță  
fără a fi nevoie de un server dedicat sau vreun soft specializat

Comunicație realizată prin conectarea contactelor de nivel scăzut ale 
întrerupătoarelor automate la interfețele de comunicație “Smartlink”, 
cu ieșire Modbus serial și Modbus TCP/IP.

Acti9 Smartlink Ethernet

Acti9 Smartlink RS485

Soluţii de alimentare cu neutru izolat pentru săli de operaţii si de terapie intensivă

Defect
de izolație

Port
Ethernet

Modbus
serial
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 Siguranță crescută pentru pacienți și personalul medical prin reducerea 
riscului de șoc electric

 Creșterea disponibilității energiei electrice prin sistemul IT medical, 
asigurarea selectivității protecțiilor și prezența UPS-urilor

 Creșterea eficienței operaționale prin conectarea la rețeaua Ethernet a 
clădirii și transmiterea de e-mailuri către persoana potrivită

 Conformitate 100% cu standardele în vigoare: însuși ansamblul, 
componente, nivel de zgomot, compatibilitate electromagnetică…

 Certificat de conformitate TVD

Beneficii:
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Servicii cu valoare adăugată 

În întreaga lume experţii şi partenerii locali ai Schneider Electric 
răspund nevoilor dumneavoastră şi vă vor furniza o ofertă de servicii 
unică şi cuprinzătoare. 

Servicii expert 

Pentru performanţă îmbunătăţită … 

• Eficienţă energetică 
• Fiabilitatea şi siguranţa instalaţiei 
• Cheltuieli reduse de capital 
• Consum redus de energie 
• Reducerea numărului de defecte 
• Reducerea timpilor morţi şi a duratelor 

reparaţiilor 
• Instruirea echipelor de exploatare şi întreţinere 
• O viaţă mai lungă a echipamentelor pe 

întregul ciclu de viaţă al instalaţiei 
• Proiectarea instalaţiei
• Punerea în funcţiune 
• Ajutor în exploatare 
• Întreţinere şi modernizare 
• Audit de eficienţă energetică 

• Servicii personalizate

Suport clienţi şi servicii online 
• Centre suport clienţi, servicii de diagnoză 

online şi asistenţă tehnică 
•  Servicii via Internet: cataloage electronice,  

software de descărcat,  
informaţii şi instruire

În căutarea excelenţei 
Schneider Electric desfăşoară o politică 
ambiţioasă de inovaţie, calitate şi eficienţă.
• În jur de 5% din profit este investit în cercetare 

şi dezvoltare 

• 6500 cercetători şi dezvoltatori 

O relaţie strânsă cu clienţii noştri 
• Avem o puternică amprentă internaţională cu 

peste 100 000 de angajaţi în peste 100 de 
ţări din întreaga lume. Cu dumneavoastră, cu 
partenerii, distribuitorii, tablotierii, contractorii 
noştri şi cu birourile noastre tehnice, dorim să 
stabilim o relaţie de încredere şi să vă ajutăm 
să atingeţi un nivel optim de performanţă. 

Un puternic angajament social 
• Dezvoltarea durabilă este o componentă 

cheie a strategiei Schneider Electric. Soluţiile 
noastre îi ajută pe cei ce nu au acces la 
energie să o dobândească şi favorizează 
reducerea consumului de energie atât pentru 
firmele industriale cât şi pentru consumatorii 
privaţi. 

• 91% din uzinele noastre sunt certificate ISO 
14001. Oferta de produse Schneider Electric 
respectă toate standardele existente la nivel 
mondial.

Soluţii de alimentare cu neutru izolat pentru săli de operaţii si de terapie intensivă

Avem încredere când recomandăm 
aceste soluţii, deoarece fiecare dintre 
ele este pre-testată şi documentată de 
la un capăt la celălalt, ceea ce ne face 
munca mai uşoară, iar clientul nostru 
este încrezător că vom răspunde 
nevoilor sale.“

“
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Certified
ISO 9001:2008, AFNOR / AFAQ N° 2007/28842d 
ISO 14001  

N° S1A36180 A0 Schneider Electric Page 1/1

Energy Management Solutions 

Manufacturer declaration of 
Solution Performance against 
TVD assessment 

Soluții și beneficii 

Un sistem de gestionare a alimentării cu energie electrică EcoStruxure poate ajuta 
la reducerea numărului și duratei întreruperilor, reducerea consumului de energie, 
îmbunătățirea întreținerii, optimizarea încărcării echipamentelor cheie și reducerea 
răspunderii legate de raportare și urmărire. 

 Îmbunătățește siguranța pacientului și performanța financiară 

 Asigură funcționarea optimă a rețelei de distribuție a energiei electrice 

 Reduce la minimum întreruperile în alimentarea cu energie și crește eficiența 

 Fiabilitate de până la 99,999%

 Îmbunătățește gradul de respectare și reduce probabilitatea de încălcare ale   
reglementarilor in vigoare

 Tablouri electrice realizate de parteneri tablotieri certificați de Schneider Electric
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